Behandling i Kommunestyret - 24.06.2021:
Representant Gunnar Skjellvik (Ap) fremmet, på vegne av Ap og Sp, følgende forslag:
Pkt 1 utsettes. Det tas møte med lokalutvalg/helselaget i Nordfjorden før endelig avgjørelse
om Nygårdsjøen eldresenter tas.
Avstemming:
Forslag fra Skjellvik falt med 7 (4 Ap, 3Sp) mot 10 stemmer (3H, 2 Frp, 4GL, SV)
Representant Hilde Furuseth Johansen (Sp) fremmet, på vegne av Ap og Sp, følgende forslag
til endring:
Nytt pkt 1: Tjenesteområde Nygårdsjøen opprettholdes.
Representant Walter Pedersen (H) fremmet følgende forslag til endring:
Pkt. 7: Tilføye «salg/leie» 2 plasser i i Formannskapets innstilling.
Representant Gunnar Skjellvik (Ap) fremmet, på vegne av Ap og Sp, følgende forslag til
endring:
Pkt. 7: Kommunen beholder bygget inntil videre slik at kommunen kan vurdere annen bruk i
egen regi.
Avstemming:
1. Pkt 1:
Formannskapets innstilling: 10 stemmer (3H, 2 Frp, 4GL, SV)
Forslag fra Johansen: 7 stemmer (4Ap, 3Sp)
2. Pkt 2-6: enstemmig vedtatt
3. Pkt 7:
Formannskapets innstilling med endring fra W. Pedersen: 10 stemmer (3H, 2 Frp, 4GL, SV)
Forslag fra Skjellvik: 7 stemmer (4Ap, 3Sp)
Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune vedtar Ny omsorgsstruktur;
1. Tjenesteområde Nygårdsjøen eldresenter avvikles
2. Tjenesteområde Sandhornøy eldresenter opprettholdes
3. Antall institusjonsplasser holdes på dagens nivå
4. Organiseringen av Åpen omsorg opprettholdes fortsatt som i dag, vurdere endring
i forhold til kommunikasjonsmulighetene ut til de øyer i kommunen der det er
fastboende
5. Øke grunnbemanningen i omsorgstjenesten med inntil 4 årsverk og opprette en
vikarpool
6. Dagens omsorgsstruktur opprettholdes ikke
7. For raskest mulig å kunne få aktivitet i bygget etter Nygårdsjøen eldresenter,
legges bygget ut til salg/leie i det åpne markedet. Formålet med salg/leie er at det
igjen skal etableres alternativ aktivitet i bygget, fortrinnsvis næringsvirksomhet av
noe slag. Kommunen avholder møter med interessenter som melder interesse for å
overta bygget for å få innsikt i hvilken type virksomhet som planlegges. Tilbudene
som mottas sammenfattes og legges fram for endelig beslutning i kommunestyret.

