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Sammendrag
Gildeskål kommune er rik på
naturressurser. De sentrale næringene
kjennetegnes ved at de har spesielle
fortrinn i form av råstoff, naturressurser,
arbeidskraft, teknologi,
næringskompetanse og bedriftsnettverk på
tvers av bransjer og kommunegrenser.
Næringene som prioriteres i strategisk
næringsplan er valgt med bakgrunn i at de
gir vesentlige ringvirkninger til andre
næringer i kommunen. Målet i strategisk
næringsplan 2022-2025 er at det skal
skapes 35 nye arbeidsplasser i Gildeskål.
Alle arbeidsplasser som kan skapes i
Gildeskål er like viktige, uavhengig av
bransje. Aktivitet som bidrar til nye
arbeidsplasser, er også like viktig
uavhengig av om økt aktivitet skjer nye
eller eksisterende bedrifter. I
næringsarbeidet ligger FNs bærekraftsmål
til grunn. Arbeidet med å øke
verdiskapning og sysselsetting i Gildeskål
skal skje med et bevisst forhold til både
miljømessig og sosial bærekraft i tillegg til
økonomisk bærekraft.
Strategisk næringsplan legger føringen for
hvordan Gildeskål kommune og Sjøfossen
Næringsutvikling systematisk skal arbeide
for å legge til rette for at det skal bli
arbeidsplassvekst i kommunen de
kommende årene. Hver arbeidsplass som
skapes i Gildeskål er viktig, og alle initiativ
til utvikling av bedrifter er viktig å vurdere,
uavhengig av bransje.
Næringer som i vil ha et spesielt fokus i
næringsarbeidet de kommende årene er:
Sjømatnæringen
Reiselivsnæringen
Kraftkrevende næringer

Strategisk næringsplan beskriver
hovedtrekkene i utviklingen i næringslivet i
Gildeskål. Videre setter strategisk
næringsplan mål og gir retning for arbeidet
som skal gjøres i årene fram mot 2025 for
at bedriftene skal skape flere
arbeidsplasser.
Gildeskål har ingen enkeltstående
hjørnesteinsbedrifter som hele
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næringslivet er avhengig av. Vi har
derimot en hjørnesteinsnæring,
havbruksnæringen, som er den største
driveren for at det skapes nye
arbeidsplasser, både direkte i
sjømatnæringen og i tilknyttet industri.
Med de naturlige fortrinnene som ligger i
Gildeskål er det en god forutsetning for
fortsatt vekst i sjømatnæringen. Den er en
av tre næringer som skal ha et ekstra
fokus for å få til utvikling i antall arbeidsplasser de neste tre årene. Aktørene i
næringen selv har ambisjoner om fortsatt
vekst. For at dette skal bli mulig krever det
tilgang på areal.
Reiselivsnæringen er et viktig satsingsområde for næringsutvikling i Gildeskål.
Reiseliv i Gildeskål har i dag lave
driftsmarginer, og tilrettelegging for at
reiselivsaktørene i Gildeskål kan øke sin
aktivitet er viktig både for besøkende og
fastboende. For at reiselivsnæringen skal
utvikles i Gildeskål kreves det enten
koblinger til investorer (eksterne eller
interne) som ønsker å investere lokalt,
eller lokale aktører som oppnår suksess
knyttet til sine etableringer.
Besøksnæringens andel av antall
sysselsatte i Gildeskål er i dag lavere enn
andre kommuner rundt oss, og det kreves
målrettet innsats over tid for å løfte
Gildeskål som besøksområde. Gildeskål
har satset på kirkestedsprosjektet som
fyrtårn for reiselivet.
Gildeskål er en kraftkommune. I kraften
som produseres her ligger det også
muligheter for å skape arbeidsplasser. Det
er ulike kraftkrevende næringer som er
aktuelle å arbeide opp mot for å lande
etableringer i Gildeskål. Regulert og
klargjort areal må være på plass for å
være attraktiv for investeringer for
kraftkrevende aktører. Oppfølging av, og
tilrettelegging for mulige etablerere er
viktig for at våre lokaliteter skal vinne frem
i konkurranse med andre.
En stor andel av de nye arbeidsplassene
som er skapt de siste årene ligger ikke
innen de tre nevnte områdene.
Næringsutviklingsarbeidet i Gildeskål skal
favne bredt utover sjømat, reiseliv og kraft.
Særlig entreprenørbransjen har hatt vekst
de siste årene i Gildeskål. Alle initiativ som
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kommer til, eller skapes i Gildeskål
kommune eller Sjøfossen Næringsutvikling
skal ivaretas og følges opp profesjonelt og
aktivt fra kommune og næringsselskap.
Strategisk næringsplan er en del av
Gildeskål kommunes planverk. Strategisk
næringsplan er avgrenset til å omhandle
utvikling av arbeidsplasser og
næringsaktører i Gildeskål.
Arbeidet som skal sørge for dette handler
om å være en god tilrettelegger for
bedrifter: Infrastruktur, kapasitet gjennom
areal- og reguleringsplaner, tilgang på
strøm, ei åpen dør for veiledning og hjelp
til utvikling av bedrifter. Finansielt bidrag
gjennom eierskap eller starthjelp gjennom
næringsfond. Nettverksbygging mellom
bedrifter for å styrke hverandre og se
muligheter for nye ideer. Strategisk
næringsplan skal legge til rette for at
bedrifter i Gildeskål lykkes.
Næringsutviklingsarbeidet og annet arbeid
med bostedsattraktivitet og
stedsutviklingsarbeid er gjensidig
avhengig av hverandre. For at Gildeskål
skal lykkes må det både være attraktivt å
arbeide og å bosette seg i kommunen,
arbeidsplasser alene vil ikke sikre
bosetting.

Overordnede strategier er i noen grad
beholdt. Disse ble utarbeidet i samarbeid
mellom næringslivsaktører, Sjøfossen
Næringsutvikling og Gildeskål kommune
når Strategisk næringsplan ble vedtatt
første gang.
Siden 2018 har det ikke vært store
endringer i sammensetningen av
næringslivet i Gildeskål.
Havbruksnæringen har fortsatt den
positive veksten. Reiseliv har i 2020-2021
vært rammet av strenge restriksjoner på
grunn av Covid-19. Konsekvensene dette
vil ha på sikt er enda ikke kjent.
Entreprenørbransjen har vokst.
Kraftkrevende næringer er tatt inn som et
viktig prioriteringsområde.
I rulleringen av Strategisk næringsplan har
hovedvekten av arbeidet vært på å
konkretisere og forbedre fokusområdene i
planen.
Ansvar er fordelt mellom Gildeskål
kommune og Sjøfossen Næringsutvikling.
Fokusområdene i planen har strategier
som skal følges for å sørge for framdrift.
Årlig utarbeidelse av indeks Gildeskål gir
en jevnlig oppdatering av status for
næringslivet i Gildeskål, og vil fungere som
kontrollpunkt for hvorvidt målet om flere
arbeidsplasser oppnås.

Rullering
Strategisk næringsplan for Gildeskål
kommune ble første gang vedtatt for
perioden 2018-2021.
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Ståsted
Måloppnåelse forrige planperiode
Hovedmål for perioden 2018 – 2021 var: «Gildeskål kommune skal være en attraktiv
kommune for etablering av næringsaktivitet. Kommunens tilretteleggingsarbeid skjer med
engasjerte politikere og i samhandling med det lokale næringslivet. Konkret har vi en
målsetting om å skape minimum 33 nye arbeidsplasser innen 2021»
Resultatet i perioden fra 2018Kvartal1 til 2021Kvartal1 er en økning på 29 ansatte i
Gildeskål:

Kilde: https://www.ssb.no/statbank/sq/10052840 Fotnote: Ansatte er her det samme som jobber, men omfatter kun ordinære og
maritime arbeidsforhold (jobber) og ikke frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. Det er ingen
aldersavgrensning og tallene omfatter både bosatte og ikke-bosatte. Selvstendig næringsdrivende er ikke inkludert.
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Indeks Gildeskål
Sjøfossen Næringsutvikling utarbeider
årlig indeks Gildeskål. Analyser av lokalt
næringsliv viser blant annet:
•

•

•

•

•
•

Relativ høy og stabil årlig vekst i antall
ansettelsesforhold. Ansatte med
arbeidssted i Gildeskål har økt, fra 838 i
2016K1 til 926 i 2021K1
Stor økning i antall arbeidsplasser innen
sjømatnæringen. I tillegg er sysselsetting
innen industri og bygg og anlegg økt.
Detaljhandel har en liten nedgang i
sysselsetting fra 2010 til 37 2020, i
tillegg er det en liten nedgang i
sysselsetting innen overnatting og
servering samt fritidsaktiviteter.
Andelen sysselsatte i besøksnæringen
(personlig tilstedeværelse av kunde:
overnatting, servering, aktiviteter,
underholdning, kultur, butikker og
personlige tjenester som taxi, frisører
etc.) i Gildeskål er lav, kun 11%, mot 20
% i Nordland.
Pendling inn til Gildeskål øker, pendling
ut av Gildeskål reduseres.
Etableringsraten i Gildeskål er noe
høyere enn i øvrige kommuner i Salten.
Andel aksjeselskap som fortsatt
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•

•

•

•

•

eksisterer etter fem år er på samme nivå
med de øvrige kommunene.
Gildeskål har lav arbeidsledighet, men
ligger også på et lavt nivå i prosentvis
sysselsetting i befolkningen.
Driftsmarginer oppgis som driftsresultat i
% av omsetning:
o Samlet driftsmargin i Gildeskål er
i 2019 18%, mot en samlet
driftsmargin på 9% i Salten
o Driftsmargin ekskl. havbruk er
5%
o Driftsmargin for havbruk er 28%
o Driftsmargin for overnatting er 8%, mot en samlet driftsmargin
på 2% i Salten
Detaljomsetning per person i Gildeskål i
2019 er 42 929,-. I Meløy er det samme
tallet 70 315, for landet 86 295,Til tross for økning i antall sysselsatte
reduseres befolkningen. Nye
arbeidsplasser i seg selv er ikke
tilstrekkelig for å stabilisere/øke
befolkningen.
Tilgang på interessante og relevante
arbeidsplasser er viktig for å sikre lokal
bosetting, i tillegg til et attraktivt
lokalsamfunn
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SWOT
Gildeskål kommune er rustet til å realisere nye muligheter og møte utfordringer i årene som
kommer. SWOT framkommer i Gildeskål kommunes kunnskapsgrunnlag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrker
Lav arbeidsledighet
Mulighet for natur- og kulturbasert reiseliv
Reetablering som tildelings- og bosettingskommune
Stort antall fritidsbeboere
Høy sysselsettingsgrad blant innvandrere
Driftsmarginer i næringslivet utenom reiseliv
Relativt mange større lokalt eide selskaper
Svært positiv utvikling og utdanning innen havbruk
Nylig oppdatert infrastruktur gjennom store
investeringer i kommunale veier, havner, digital
infrastruktur, nærings- og boligtomter og vannforsyning
Gode samferdselsløsninger på vei og sjø, både internt i
kommunen og i regionen
Sjøfossen næringsutvikling- oppfølging og utvikling av
lokalt næringsliv
Samarbeid med Visit Bodø
Gildeskål næringsforum
Kirkestedsprosjektet
Nærhet til by og til Bodø 2024
Nyskapende
Muligheter
Sysselsatte som pendler inn/ut av kommunen
Vesentlig større andel sysselsatte i primærnæringene
sammenlignet nasjonalt og i Nordland
Mottak av flyktninger
Mer og bedre tilbud av overnattingsplasser
Natur- og kulturopplevelser- helhetlig pakketilbud
Nærings- og reiselivsetablering
Markedsføring av tilbud i kommunen
Samarbeid næringsaktører, spille hverandre god
Kystriksveien, sykkelturisme
Infrastruktur
Láhko nasjonalpark, status nasjonalparkkommune
Eier og forvalter av havner
Samarbeid regionalt og med nabokommuner
Kirkestedsprosjektet og pilegrimsled
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svakheter
Desentralisering
Tilgang på riktig kompetanse
Handelslekkasje
Besøksnæringens andel av
sysselsetting er lav
Bransjemessig sårbarhet (havbruk)
Mangel på tilgjengelig næringsareal til
lands og på sjø

Trusler
Sysselsatte som pendler inn/ut av
kommunen
Mangel, attraktive arbeidsplasser
Reduksjon i sysselsettingsgrad og
lokalt næringsliv
Manglende overnattingsplasser
Manglende organiserte aktiviteter
Lite/svakt marked, mangel på
konkurranse
Infrastruktur
Manglende pakketilbud for turister
Svak økonomi reiselivsbedrifter
Nye arbeidsplasser i seg selv ikke
tilstrekkelig for å øke/stabilisere
befolkningen
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Bærekraft
Strategisk næringsplan er en del av
Gildeskål kommunes planverk.
Kommuneplanens samfunnsdel 20202032 legger FNs bærekraftsmål til grunn
for arbeidet med å utvikle
Gildeskålsamfunnet i det neste tiåret.
FNs bærekraftsmål er verdens felles
arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030.
Bærekraftsmålene er et nyttig «kompass»
for både myndigheter og næringsliv. De
ambisiøse målene skal bidra til en mer
bærekraftig kurs for kloden. Næringslivet
selv ser betydningen av dette og
medvirker positivt til endring. Det ansees i
større og større grad som et
konkurransefortrinn å utvikle bedrifter
bærekraftig også utover ren økonomisk
bærekraft.
Med fokusområdene og delmålene som er
satt opp i strategisk næringsplan er det
valgt å legge ekstra vekt på følgende av
FNs bærekraftsmål i perioden fram mot
2025:

Fremme varig,
inkluderende og
bærekraftig
økonomisk vekst,
full sysselsetting
og anstendig
arbeid for alle
For å utrydde fattigdom og bekjempe
ulikhet i verden må alle ha jobber. For at
det skal kunne skje må vi skape en
rettferdig økonomisk vekst og nye
arbeidsplasser. Det betyr at vi må
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inkludere de unge i arbeidsmarkedet,
sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til
rette å få flere kvinner i arbeid og redusere
uformelt og svart arbeid.

Bygge solid
infrastruktur og
fremme
inkluderende og
bærekraftig
industrialisering og
innovasjon
Vi må finne måter å øke ulike land sine
potensiale for utvikling og vekst, og se
hvordan de kan utnytte sine ressurser og
sin industri mest effektivt. Utdanning og
helsetilbud må forbedres, samtidig som
det satses mer på teknologi og vitenskap.
Uten denne satsingen vil verden ikke nå
dette bærekraftsmålet.

Styrke
virkemidlene som
trengs for å
gjennomføre
arbeidet, og fornye
globale
partnerskap for
bærekraftig utvikling
For å lykkes med bærekraftsmålene trengs
det nye og sterke partnerskap.
Myndigheter, næringslivet og
sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå
bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene
skal fungere som en felles, global retning
og prioritert innsats de neste 15 årene.
Erfaring fra Tusenårsmålene viser at
denne typen målrettet innsats virker.
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Gildeskål. Et måltall for dette er antall
ansatte. Strategisk næringsplan ligger til
grunn for arbeidet for at det skapes flere
arbeidsplasser i Gildeskål. Hovedmål:

Visjon
Å lykkes med næringsutvikling er å ha
bedrifter i Gildeskål som lykkes, og skaper
flere arbeidsplasser.

Innen 2025 skal det
være en økning fra
926 (2021
Kvartal1) til 961
ansatte i privat og
offentlig sektor i
Gildeskål

Næringsutviklingsarbeidet skal bidra til at
bedrifter i Gildeskål har gode
rammebetingelser, og at økonomisk,
samfunnsmessig og miljømessig bærekraft
ivaretas.
Visjonen for næringsutviklingsarbeidet er:

Vi lykkes når du
lykkes

I perioden 2022-2025 er det fire utvalgte
fokusområder i næringsarbeidet i
Gildeskål. Hvert av fokusområdene har
egne strategier.

Mål og fokusområder
Målet for næringsutviklingsarbeidet er at
det skapes og sikres arbeidsplasser i
Hovedmål

Innen 2025 skal det være en økning fra 926 (2021Kvartal1) til 961
ansatte i privat og offentlig sektor i Gildeskål

Fokusområde

Strategier

A) Næringsvennlig
kommune

B)
Framtidsrettet
Infrastruktur

C) Veiledning,
rådgivning og
kompetanse

D)
Nyskaping og
entreprenørskap

Avklare forventninger og
gjennomføre
forbedringstiltak

Framtidsrettet
planlegging av
næringsareal

Førstelinjetjeneste
gründere

Disponering av
økonomiske
virkemidler

Rask, god og korrekt
forvaltning

Styrke
kommunikasjon og
samferdsel

Veiledning og
rådgiving lokalt
næringsliv
Innhente og formidle
kunnskap om
næringsliv i
Gildeskål

Ansvar

Gildeskål Kommune
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Gildeskål kommune

Sjøfossen
Næringsutvikling

Tilrettelegging for
vekst, særlig søkelys
på sjømat, reiseliv og
kraftkrevende næring
Utviklingsprosjekter

Sjøfossen
Næringsutvikling
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Fokusområde A: Næringsvennlig kommune
Gildeskål kommune skal fortsatt være en attraktiv kommune for etablering av næring, og næringslivet skal
oppleve at Gildeskål er en næringsvennlig kommune som støtter aktivt opp under utviklingsinitiativ.

A-1: Avklare forventninger og gjennomføre forbedringstiltak
•

Strategiene formuleres av Gildeskål kommune

A-2: Rask, god og korrekt forvaltning
•
•
•

Strategiene formuleres av Gildeskål kommune
Ha en innkjøpsstrategi som utnytter handlingsrommet som finnes i innkjøpsavtaler
Følge opp landbruksnæringen, også i samarbeid med Sjøfossen Næringsutvikling der det er naturlig
å trekke næringsselskapet inn i arbeidet

Fokusområde B: Framtidsrettet infrastruktur
B-1: Framtidsrettet planlegging av næringsareal
•
•

I perioden fram til 2025 er det nødvendig å få næringsarealer både på land og på sjø
tilgjengeliggjort, ferdig regulert og markedsført, både til lokale, regionale og nasjonale interessenter.
Strategiene formuleres av Gildeskål kommune

B-2: Styrke kommunikasjon og samferdsel
•

Strategiene formuleres av Gildeskål kommune

Fokusområde C: Veiledning, rådgivning og kompetanse
C-1: Førstelinjetjeneste gründere
•

Alle som ønsker å etablere næringsvirksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i Gildeskål skal få
god oppfølging av førstelinjetjenesten hos Sjøfossen Næringsutvikling. Tilbudet vil variere ut fra
gründers kompetanse og behov, typiske oppgaver innen førstelinjetjenesten er:
o Valg av organisasjonsform
o Registering av selskap
o Hjelp til å sette opp budsjett
o Hjelp til forretningsplan
o Se på finansieringsmuligheter som lån, tilskudd eller andre virkemidler
o Gjennomføring av gründerkurs gjennom Start Opp Salten
o Kontakt med Innovasjon Norge
o Hjelp til å finne ut av aktuelle lover/forskrifter
o Deltakelse i bedriftsnettverk

C-2: Veiledning og rådgiving lokalt næringsliv
•
•
•
•

Eierskapsforvaltning av egne porteføljebedrifter
Oppsøkende virksomhet til lokale bedrifter
Arbeide for å skape samarbeid mellom bedrifter for å utnytte spennende utviklingsmuligheter
Informere og oppfordre bedrifter til å bli lærlingebedrifter
Strategisk næringsplan 2022-2025
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C-3: Innhente og formidle kunnskap om næringsliv i Gildeskål
•

•

•
•
•
•

Arbeide for at det innen 2025 etableres det en database/et forum for Gildeskålværinger under 35
som har flyttet ut av kommunen for studier. Der deles det informasjon om ledige jobber/andre
jobbmuligheter.
Gjøre ungdom kjent med det lokale næringslivet: Alle som går ut av ungdomsskolen skal ha hatt
tilbud om å delta på en lokal yrkesmesse for å bli kjent med hva det lokale næringslivet i Gildeskål
behøver av kompetanse.
Årlig utarbeide indeks Gildeskål
Deltakelse fra Sjøfossen Næringsutvikling i næringskafé når det arrangeres i regi av Gildeskål
næringsforum
Samarbeidsmøter mellom Sjøfossen Næringsutvikling og Gildeskål Kommune hver annen måned
for kunnskapsutveksling og utvikling innen fokusområdene
Halvårlige samarbeidsmøter mellom Gildeskål næringsforum, Gildeskål kommune og Sjøfossen
Næringsutvikling

C-4: Måling av tilfredshet med næringsutviklingsarbeidet
•

Gjennomføre spørreundersøkelse i Gildeskål i løpet av vinteren 2022: Hva er en næringsvennlig
kommune, og hvordan kan vi legge til rette for næring i Gildeskål på best mulig måte? Sendes til
deler av den kommunale administrasjonen, Sjøfossen Næringsutviklings ansatte og styre,
kommunestyrepolitikere og næringslivet. Resultatene gir grunnlag for forbedringstiltak. Ny
spørreundersøkelse gjennomføres høsten 2024 for å fange opp endringer.

Fokusområde D: Nyskapning og entreprenørskap
Nyskaping og entreprenørskap handler om å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med
næringslivet, utvikle og følge opp strategiske planer, delta aktivt på lokale næringslivsarenaer, gjennomføre
bedriftsbesøk m.m. Mye av denne aktiviteten og engasjement er kjennetegnet av å være tilrettelegging for
næringslivsvekst, og begrunnet i at det indirekte bidrar til næringsutvikling.

D-1: Disponering av økonomiske virkemidler
•
•

Vurdering av søknader og tildelinger gjennom Gildeskål kommunes næringsfond
Eierskap i lokale etableringer og/eller emisjoner i bedrifter i Gildeskål for å bidra til utvikling av lokale
arbeidsplasser

D-2: Utviklingsprosjekter
•
•

Deltakelse i lokale utviklingsprosjekter som f.eks. kirkestedsprosjektet og underprosjekter
Deltakelse i regionale utviklingsprosjekter:
o Næringsnettverket i Salten
o Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten
o Næringsportalen i Salten
o Invest in Bodø
o BRUS (Bodøregionenes utviklingsselskap)
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D-3: Tilrettelegging for å skape og sikre arbeidsplasser, særlig søkelys på sjømat,
reiseliv og kraftkrevende næringer
Sjømat:

•
•
•
•
•
•

Legge til rette for bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av sjømatnæringen
Ved inngangen til 2020 var det 210 årsverk i havbruksnæringa og tilknyttete leverandørnæringer i
Gildeskål (Kilde: KIGOK). I 2025 er målsetningen at bedriftene har økt dette til 230 årsverk
Promotering av Gildeskål som sjømatkommune skal posisjonere området både lokalt og regionalt
som et attraktivt område å etablere virksomhet
Bistå aktører innen fiskeri og havbruk ved ønske om etablering og /eller utvikling
Aktivt støtte opp under å få flere oppdrettsarter i produksjon i Gildeskål, per i dag er det laks og (i
noen grad) alger i produksjon
Ta vare på og øke Gildeskåls aktivitet og rettigheter innen hvitfisk- og skalldyrnæringene

Reiseliv:

•
•
•
•

Legge til rette for at bedriftene i Gildeskål skal utvikles og bedre resultatgraden sin
Bidra til å få en til to større aktører til å etablere seg i Gildeskål
Samarbeid med Bodø 2024 og satsing på reiseliv for å få en omsetningsvekst i besøksnæringene i
Gildeskål
Samarbeidet med Visit Bodø utvikles, og Gildeskål deltar i arbeidet med å bli sertifisert som
bærekraftig reisemål

Kraftkrevende næringer:

•
•
•
•

Legge til rette for etableringer av aktører som kan videreforedle inntil 40 MW energi
Utvikle Sundsfjord som nærings- og industriområde for å utnytte kraftproduksjonen i området
Mulighetene Kjelling trafostasjon gir for å etablere kraftkrevende næring i området avklares
Få etablert næringsareal med tilgang til 5-10 MW på Sandhornøy

Årsplaner
Innenfor hvert av de fire fokusområdene utarbeides det egne årsplaner for å følge opp strategiene. Dette er
arbeidsdokumenter som årlig forankres i henholdsvis Gildeskål kommune (fokusområde A) og B)), og
Sjøfossen næringsutvikling (fokusområde C) og D))

Strategisk næringsplan 2022-2025
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Organisering
Ansvar
Arbeidet med å legge til rette for vekst i
Gildeskål kommune berører mange
enheter. Både politisk og administrativ
ledelse i kommuneorganisasjonen, teknisk
avdeling, kulturavdeling, innkjøpsavdeling,
prosjektet Gildeskål kirkested og
Sjøfossen Næringsutvikling.
Gjennomføring av strategisk næringsplan
er avhengig av samarbeid mellom mange
aktører. Sjøfossen Næringsutvikling og
Gildeskål kommune har i fellesskap ansvar
for å følge opp fokusområdene i strategisk
næringsplan, med følgende ansvarsdeling:

Fokusområde
A) Næringsvennlig
kommune
B) Infrastruktur
C) Veiledning,
rådgivning og
kompetanse
D) Nyskapning og
entreprenørskap

Hovedansvar
Gildeskål
kommune
Gildeskål
kommune
Sjøfossen
Næringsutvikling

Årsplaner
Innenfor fokusområde A) og B) har
Gildeskål kommune hovedansvar for
oppfølging. Strategier innen
fokusområdene følges opp av Gildeskål
kommune.
Innenfor fokusområde C) og D) har
Sjøfossen Næringsutvikling hovedansvar
for oppfølging. Strategiene innenfor
fokusområdene vedtas av styret i
Sjøfossen Næringsutvikling. Årsplanene til
Sjøfossen Næringsutvikling utarbeides
med bakgrunn fokusområdene og vil være
grunnlaget for årlig rapportering til
kommunestyret.

Ressurser
Sjøfossen
Næringsutvikling

Det gjennomføres samarbeidsmøter
mellom Sjøfossen Næringsutvikling og
Gildeskål kommune annenhver måned på
administrativt nivå. Arbeidsdeling og
oppfølging av fokusområdene i strategisk
næringsplan tas opp i samarbeidsmøtene.
I tillegg etableres det arena for samarbeid
innenfor de ulike fokusområdene når det
er nødvendig for å sikre god samhandling
og framdrift. Et eksempel på dette er
reiselivslaget, som er et felles møtested for
Gildeskål kommunes administrasjon og
Sjøfossen næringsutvikling, der konkrete
flaskehalser og problemstillinger for
utvikling diskuteres, og ansvar fordeles for
å sikre framdrift innen tilrettelegging for at
reiselivet i Gildeskål skal utvikles positivt.
En gang i halvåret gjennomføres det
fellesmøte mellom Gildeskål
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næringsforum, Gildeskål kommune og
Sjøfossen Næringsutvikling, med
målsetting om å holde hverandre
oppdatert på muligheter og utfordringer i
næringslivet i Gildeskål.

Oppfølging av strategiene i strategisk
næringsplan krever primært menneskelige
ressurser og god samhandling mellom de
ulike aktørene.
Kapital til investering i etableringer i
Gildeskål avgjøres årlig i Gildeskål
kommunes budsjett. De siste årene er det
bevilget kr. 200 000,- per år fra Gildeskål
kommune til næringsfondet, som tildeles
gjennom styret til Sjøfossen
næringsutvikling som tilskudd til prosjekter
og gründere.
Både investeringskapital og næringsfond
forvaltes av Sjøfossen Næringsutvikling for
Gildeskål kommune.
Gildeskål kommune kjøper tjenester fra
Sjøfossen Næringsutvikling. Sjøfossen
Næringsutvikling er et aksjeselskap eid av
Gildeskål kommune. Selskapet er
ansvarlig for førstelinjetjeneste for
gründere, og utviklingsarbeid i
eksisterende næringsliv på vegne av
Gildeskål kommune.
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Næringsutviklingsarbeidet vil i noen tilfeller
prosjektorganiseres. Da vil det søkes
tilleggsfinansiering via offentlige tilskuddsog støtteordninger som Innovasjon Norge,
partnerskapsmidler, Nordland
fylkeskommune, statsforvalteren og andre
aktuelle finansieringskilder.

Rapportering
Kommunestyret vedtar strategisk
næringsplan. Det er Gildeskål kommunes
rammeverk for satsing på næringsutvikling
fram til 2025.
Rapportering av status i arbeidet med
næringsutvikling og måloppnåelse innen
fokusområde C) og D) gjøres halvårlig fra
Sjøfossen Næringsutvikling til
formannskap, og årlig fra Sjøfossen
Næringsutvikling til kommunestyret
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Rapportering på fokusområde A) og B),
der Gildeskål kommune har
hovedansvaret rapporteres internt i
kommuneorganisasjonen samt halvårlig til
formannskap og årlig til kommunestyret.
Indeks Gildeskål utarbeides årlig.
Nøkkeltallene det rapporteres på skal i
årene fram mot 2025 tilpasses
fokusområdene i strategisk næringsplan,
og inkluderes i Sjøfossen
Næringsutviklings årlige rapportering til
Gildeskål kommune. Gjennom
rapporteringen vil utvikling innen de fire
fokusområdene synliggjøres underveis. I
tillegg vil det utarbeides en egen rapport
på måloppnåelse på
næringsutviklingsarbeidet i Sjøfossen
Næringsutvikling med hovedvekt på
fokusområdene C) og D) høsten 2024.
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