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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune vil etter man har oppfylt forutsetningene i kommunestyrets vedtak
116/20, legge bygget ut for salg i det åpne markedet. Gildeskål kommune vil etter utlysning
sammenfatte og legge frem tilbudene og sin vurdering for endelig beslutning i
kommunestyret.

Bakgrunn for saken:
Etter avviklingen av skoledriften i Storvik vedtok Gildeskål kommune i sak 39/19 vedtatt, at
man skulle:




Utarbeide takst for bygget.
Innlede debatt og dialog med lokale interesser om videre drift i bygget.
Lokalutvalget koordinerer innspillene og er talsmann ovenfor kommunen.

Gildeskål kommune mener man i den påfølgende prosessen oppfylte de forholdene som sak
29/19 la til grunn. Gildeskål kommune fikk utarbeidet takst henvendelse om kjøp av bygget
fra Ungdomslaget UL Lys. Søknaden og henvendelsen fra UL Lys ble fremmet i sak 116/20,
og kommunedirektørens forslag tross for tilbudet fra ungdomslaget, var at Gildeskål

kommune skulle legge sentret ut for salg i markedet, med senere godkjenning av
kommunestyret.
Kommunestyre valgte i nevnte sak å utsette behandlingen av søknaden, og vedtok følgende:
«Saken utsettes til våren 2021 i påvente av en forbedret koronatilstand slik at det kan
gjennomføres fysisk møte mellom kommunen og Lokalutvalget, ungdomslaget og andre
næringsinteressenter i bygda Storvik. Deretter tas det en politisk beslutning om hvorvidt
bygningsmassen skal avhendes eller beholdes»

Vurdering:
For å komme videre i arbeidet mener kommunedirektøren at man tross dette vedtaket bør få
stadfestet prinsipielt hva som skal gjøres videre i forlengelsen av dialogen mellom kommunen
og lokalutvalget, Ungdomslaget, og øvrige næringsinteresser.
Kommunen har fått kommersiell interesse for bygget, og derfor mener kommunedirektøren at
bygget uavhengig om man til slutt velger å selge til Ungdomslaget, bør tilbys i markedet for å
kartlegge interessen for bygget.
En slik prosess vil ikke være til hinder for at man politisk kan akseptere et lavere bud
eksempelvis fra Ungdomslaget ut fra samfunnsmessige hensyn. Dette mener
kommunedirektøren kan gi et bedre politisk grunnlag for endelig beslutning.
Det planlegges nå å få gjennomført møtet slik premisset er i vedtaket i sak 116/20. Dette vil
gjennomføres i mai 2021.
Kommunedirektøren foreslår derfor at man prinsipielt legger bygget ut til salgs i det åpne
markedet, etter man har oppfylt premisset i vedtaket i sak 116/20.

