Vurdering av turistkommunesøknad
Bakgrunn:
Sak om søknad som turistkommune har vært politisk behandlet i kommunestyret og i styret i Sjøfossen
Næringsutvikling. Administrasjonen i Sjøfossen Næringsutvikling har nå gjort undersøkelser rundt
søknad om turistkommune.
Kommunestyrets vedtak:
1. Gildeskål kommune søker Fylkesmannen om at hele eller deler av kommunen får status som
turiststed.
2. Styret i SNU gis fullmakt til å vurdere om man søker for hele kommunen/ hele året eller deler av
kommunen/deler av året.
Styrevedtak, Sjøfossen Næringsutvikling AS
Sak 27/20 Gildeskål kommune som turistkommune
Gildeskål kommune skal søke Fylkesmannen om at hele eller deler av kommunen gis status som
turiststed. Kommunestyret har i møte 03.04.20 gitt styret i SNU fullmakt til å vurdere om man søker for
hele kommunen/hele året eller deler av kommunen/ deler av året.
Vedtak: Styret ber administrasjonen i SNU utrede dette nærmere.

Vurdering:
Tilbakemelding fra Statsforvalteren i Nordland på kriterier og hvem som har slik status i dag er som
følger:
«Det er her hovedsakelig snakk om mindre steder der salget i perioder skjer til turister. En tenker her på
steder der antall innbyggere er lite i forhold til antall reisende/besøkende i løpet av året. Et kjennetegn
er dessuten at de næringsdrivende/butikkene ofte er avhengige av en turistsesong. Dette fordi
kundegrunnlaget er for lite til at man kan overleve på salg utelukkende til fastboende.
Mange søknader om «typisk turiststed» er avslått, blant annet fordi det det er vanskelig å
godtgjøre/dokumentere at vilkårene er oppfylt.
Følgende steder i Nordland er gitt status som typisk turiststed: Saltstraumen, og Kjerringøy i Bodø,
Gladstad på Vega, Henningsvær i Vågen, Reine og Sørvågen i Moskenes, Ramberg i Flakstad og Ballstad
i Vestvågøy.»

Tilbakemeldinger fra butikkene:
Den opprinnelige henvendelsen til kommunen kom fra butikken i Storvik. I etterkant av dette har det startet et
arbeid med å etablere campingplass i tilknytning til butikken. Dagens regelverk gir butikker på campingplasser
mulighet til å holde åpent på søndager.
Butikken på Sørarnøy gir tilbakemelding på at deres vurdering er at de kan ha søndagsåpent nå.

Butikken på Sandhornøy ligger i tilknytning til campingplass og har etter lov om helligdager og
helligdagsfred, lov til å holde søndagsåpent i campingsesong.
Butikkene på Sandnes og Nygårdsjøen trekker fram hensynet til ansatte og vil mest sannsynlig ikke
holde søndagsåpent. De er likevel positive til muligheten ved større arrangement som feks Havnedagan,
Midtsommertreffet og Langsandfestivalen. Butikken på Inndyr v/Coop Nordland er positiv til
søndagsåpent.

Konklusjon:
Butikken som henvende seg til kommunen har anledning til å ha søndagsåpent i sesong fra sommeren
av og er ikke avhengig av status som turistkommune for dette. Øvrige butikker har ikke uttrykt behov
for å holde åpent søndager, eller kan ha søndagsåpent i sesong allerede. Det er en butikk som har ønske
om å ha søndagsåpent, men denne faller ikke automatisk inn under kriteriene Statsforvalteren i
Nordland setter om at kundegrunnlaget er for lite til å overleve på salg utelukkende til fastboende.
Søknad om status som turiststed sendes ikke inn nå. Hvis behovet endrer seg hos noen av våre butikker
framover vil spørsmålet tas opp igjen til vurdering.

