Sjøfossen Næringsutvikling
Vi lykkes når du lykkes!

Effektrapport
2022
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Sammendrag og bakgrunn
Denne rapporten er utarbeidet for å anskueliggjøre arbeidsområder, omfang og effekt av
næringsutviklingsarbeidet som gjøres i Gildeskål.
Rapporten er utarbeidet av Sjøfossen Næringsutvikling. I arbeidet med å legge til rette for at
bedrifter i Gildeskål skal skape flere arbeidsplasser er det en arbeidsdeling mellom Gildeskål
kommune og Sjøfossen Næringsutvikling. I arbeidet med denne rapporten er det i hovedsak satt
søkelys på arbeidsområdene som hører under Sjøfossen Næringsutviklings ansvarsområde for 2021.
Følgende vedtak ble gjort i kommunestyret 16. desember 2021:
«Det bestilles en rapport fra SNU som viser effekten av jobben de gjør; antall arbeidsplasser skapt
som direkte følge/involvering fra SNU. Rapporten må også inneholde fullstendig oversikt over hvor
mye SNU koster kommunen. Rapporten må foreligge innen generalforsamling 2022.»
Denne rapporten forsøker å svare ut bestillingen som er gjort av kommunestyret. Selskapet
rapporterer på 2021, ettersom det er denne perioden de ansatte i selskapet har historikk på.
Antall arbeidsplasser som er skapt, og direkte kan tilskrives kommunens arbeid med
næringsutvikling, er vanskelig å isolere og måle. Rapporten peker på mulige måleparametere som
kan tas i bruk. Av disse er antall arbeidsplasser som skapes tatt inn i den vedtatte strategiske
næringsplanen. I tillegg er det gjennomført undersøkelse blant bedrifter i Gildeskål for å
anskueliggjøre hvorvidt vi i Gildeskål er gode på å legge til rette for bedrifters utvikling.

Selskapsinformasjon
Juridisk navn:
Stiftet:
Org.nr:
Eier:
Ansatte:

Sjøfossen Næringsutvikling AS
28. juni 2005
988 628 212
Gildeskål kommune
2 stillinger

Vedtektsfestet formål
Selskapets formål er å være et utviklings- og investeringsselskap som skal ta initiativ til, rådgi og bidra
med kapital, også i form av driftstilskudd, til etablering av nye, robuste arbeidsplasser i nye og
eksisterende næringsvirksomheter i Gildeskål kommune.

Roller
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Observatør:
Observatør:
Daglig leder:

Steinar Pettersen
Berit Anne Laastad
Tor-Arne Gransjøen
Elin Ragna Johansen
Bjørn Magne Pedersen
Helge Delphin Akerhaugen
Tore Laugsand
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Strategisk næringsplan
Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret i Gildeskål i januar i år. Strategisk næringsplan
danner rammene for næringsutviklingsarbeidet i Gildeskål kommune og i Sjøfossen Næringsutvikling
for perioden 2022 til 2025. Målsettinger for næringsutviklingsarbeidet er beskrevet i Strategisk
næringsplan, hovedmålet er en økning i antall ansettelser i Gildeskål innen privat og offentlig sektor
fra 926 til 961 i løpet av perioden.0020

Ansvarsdeling, oppfølging og rapportering

Kommunestyret har vedtatt strategisk næringsplan. I forkant av dette ble den behandlet av styret i
Sjøfossen Næringsutvikling. Planen er Gildeskål kommune og Sjøfossen Næringsutviklings
styringsverktøy for næringsutvikling fram til 2025.
Fokusområde A) og B) har Gildeskål kommune ansvar for, dette følges opp av kommunen selv.
Fokusområde C) og D) ivaretas av Sjøfossen Næringsutvikling. Selskapet har vedtatt årsplaner for
arbeidet, og det rapporteres internt på dette.
Områder der ansvarsforhold må avklares tas opp i dialogen mellom Gildeskål Kommune og Sjøfossen
Næringsutvikling.
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Rapportering av status i arbeidet med næringsutvikling og måloppnåelse innen fokusområde C) og D)
gjøres halvårlig fra Sjøfossen Næringsutvikling til formannskapet, og årlig fra Sjøfossen
Næringsutvikling til kommunestyret.
I tillegg er det samarbeidsmøter hver annen måned mellom administrasjonene for å sørge for at
områder som er overlappende avklares.
Gildeskål kommune utøver sin eierstyring gjennom årlige generalforsamlinger i Sjøfossen
Næringsutvikling. I tillegg bevilges det midler til arbeidet med å nå målene i strategisk næringsplan
gjennom årlige budsjettvedtak.

Økonomiske rammer for Sjøfossen Næringsutvikling
Sjøfossen Næringsutvikling får rammene for arbeidet vedtatt hvert år fra Gildeskål kommune når
budsjettet vedtas av kommunestyret. Summen varierer fra år til år.
Det har gjennom mange år vært overført kr. 200 000,-/år til næringsfond. Det er i 2022 utarbeidet
retningslinjer for Gildeskåls næringsfond. Retningslinjene ligger på nettsiden til Sjøfossen
Næringsutvikling.

2021:
For året 2021 ble det vedtatt at Gildeskål kommune skulle gå inn med 2 000 000,- i ny aksjekapital i
Sjøfossen Næringsutvikling. Dette ble ikke gjennomført, ettersom det ikke har vært behov for å øke
kapitalbasen i 2021.
Salg av tjenester til Gildeskål kommune i 2021:
Balanseførte midler til næringsfond:
Aksjekapital overført fra Gildeskål kommune:
Sum overføringer fra Gildeskål kommune til Sjøfossen Næringsutvikling i 2021:

4 000 000,200 000,0,4 200 000,5

Rapporten angir overføringer fra Gildeskål kommune. Hvor og hvordan summene er ført hos
Gildeskål kommune (investering, drift, fond etc.) kan ikke Sjøfossen Næringsutvikling svare ut.

Økonomiske nøkkeltall 2021:
Salg av tjenester til Gildeskål Kommune
Prosjektinntekter
Driftskostnader
Finansinntekter
Resultat
Spesifisering finans
Porteføljeforvaltning
Renteinntekter utlån
Innskuddsrente bank
Gevinst salg aksjer porteføljebedrifter
Finans totalt
Innløst EK porteføljebedrifter
Innløste lån porteføljebedrift

4.000.000
294.367
2.856.793
1.253.042
2.677.400
1.017.341
83.522
72.579
79.600
1.253.042
661.000
75.000

2022:
For året 2022 ble det vedtatt at Gildeskål kommune skulle gå inn med 2 000 000,- i ny aksjekapital i
Sjøfossen Næringsutvikling. Dette er hittil ikke gjennomført, ettersom det ikke har vært behov for å
øke kapitalbasen. Dette kan endres i løpet av året.
Salg av tjenester til Gildeskål kommune i 2022:
Balanseførte midler til næringsfond:
Aksjekapital overført fra Gildeskål kommune:
Sum overføringer fra Gildeskål kommune til Sjøfossen Næringsutvikling i 2022:

3 500 000,200 000,0,3 700 000,-

Vurdering av framtidig finansieringsbehov:
Sjøfossen Næringsutvikling AS er driftsmessig nå i en normalsituasjon. Regnskapet for 2021
gjenspeiler i grove trekk den framtidige økonomiske rammen. Tjenestekjøpet fra Gildeskål kommune
er tatt ned for 2022, og en bør forvente ytterligere nedgang til neste år. Målet bør være at selskapet
skal klare seg med konsesjonsavgiftsfondet (utgjør i 2022 ca. kr. 2 300 000), sammen med avkastning
fra porteføljeforvaltning og annen ekstern finansiering.

Lykkes næringsutviklingsarbeidet med å skape nye arbeidsplasser?
I bestillingen av denne rapporten etterspørres en kvantitativ tilbakemelding på effekt av
næringsutviklingsarbeidet, målt i arbeidsplasser skapt som direkte følge eller involvering av Sjøfossen
Næringsutvikling: «effekten av jobben de gjør; antall arbeidsplasser skapt som direkte
følge/involvering fra SNU»
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Det er ikke utviklet modeller som kan måle antall ansettelsesforhold i Gildeskål som har kommet som
direkte følge av involvering fra Sjøfossen Næringsutvikling. Hvor mye av arbeidsplassveksten,
nyetableringene og/eller verdiskaping i næringslivet som kan tilskrives kommunens arbeid med
næringsutvikling, er vanskelig å isolere og måle. Vedtektene, som er bestemt av eierne, sier at
Sjøfossen Næringsutvikling skal være et «utviklings- og investeringsselskap som skal ta initiativ til,
rådgi og bidra med kapital, også i form av driftstilskudd, til etablering av nye, robuste arbeidsplasser i
nye og eksisterende næringsvirksomheter i Gildeskål kommune.»
For Sjøfossen Næringsutvikling sitt arbeid er hovedmålsettingen ikke at Sjøfossen Næringsutvikling
skal skinne, men at bedrifter i Gildeskål skal gjøre det. Visjonen i arbeidet med næringsutvikling er
«Vi lykkes når du lykkes».
Å gjennomgå hvilke arbeidsplassetableringer som har skjedd som følge av direkte involvering av
Sjøfossen Næringsutvikling er derfor ikke målt. Det vil kunne avstedkomme uenigheter om hvorvidt
en ny skapt arbeidsplass skjedde på grunn av støtte fra Sjøfossen Næringsutvikling eller ei, og vil
bryte med selskapets visjon.
Dersom vi i Gildeskål skal utvikle en modell for å måle hvilken avgjørende betydning
næringsutviklingsselskapets innblanding har for at en arbeidsplass skapes vil det først måtte settes
ned kriterier for dette. Disse kriteriene bør ikke settes slik at bedriftene må overlate «æren» av at det
skapes nye arbeidsplasser fra egen bedrift og til Sjøfossen Næringsutvikling.
Strategisk næringsplan har satt mål for arbeidsplassvekst i perioden, målt i antall ansettelsesforhold.
Etablererfrekvens opplyses om i indeks Gildeskål hvert år. Det er ikke gjennomført en
næringsattraktivitetsanalyse av Gildeskål, noe av informasjonen finnes i indeks Gildeskål. For å
undersøke bedrifters opplevelse av næringsvennligheten i Gildeskål er det i strategisk næringsplan
satt opp at det skal måles våren 2022 og høsten 2024, gjennom spørreundersøkelse til bedrifter.
Denne spørreundersøkelsen er gjennomført i mars 2022, resultatene ligger i rapporten. Resultater og
effekter av kommunale planer og tiltak: Resultatoppnåelse på næringsplanen for perioden 2018-2021
ligger i Strategisk næringsplan, som har satt nye mål for perioden 2022-2025.
Det nærmeste vi kommer en målemetode for næringsarbeid finner vi hos Distriktssenteret,
kompetansesenter for distriktsutvikling. Distriktssenteret har sammenstilt kunnskap fra ulike studier
om hvordan man kan lykkes med næringsutviklingsarbeid i en kommune.
https://distriktssenteret.no/artikkel/notat-hvordan-rigge-seg-for-a-bli-best-panaeringsutvikling/#n%C3%A6ringsattraktivitet
«Målestokken på god kommunal næringsutvikling:
Hva menes med at en kommune lykkes med sitt arbeid med næringsutvikling? Det finnes det ikke
noen entydig definisjon av. Det er imidlertid viktig at aktørene (fra næringsliv, kommuneorganisasjon
og andre) i det konkrete arbeidet har diskutert hva som er målestokken og legger til grunn samme
forståelse. Det gjelder enten det er snakk om evalueringer av kommunalt næringsutviklingsarbeid,
arbeid med å bli en mer næringsvennlig kommune, eller i forbindelse med samfunns- og
næringsplaner. Her er noen av de mest brukte måtene å måle på:
Arbeidsplassvekst, nyetableringer og verdiskaping
Arbeidsplassvekst i lokalt næringsliv er et mål som ofte brukes i nærings- og samfunnsplaner i norske
kommuner. Antall nyetableringer (etablererfrekvens), og økt verdiskaping i det lokale næringslivet
brukes også gjerne som mål. Hvor mye av arbeidsplassveksten, nyetableringene og/eller
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verdiskapinga i næringslivet som kan tilskrives kommunens arbeid med næringsutvikling, er imidlertid
vanskelig å isolere og måle.
Næringsattraktivitet
Telemarksforsking har utviklet en modell som måler hvor nærings- og bostedsattraktive kommunene
er. Modellen skiller mellom faktorer som det enkelte sted ikke kan gjøre noe med, og blant annet
strukturelle faktorer som nasjonal bransjevekst og næringslivets sammensetning, og det en lokalt
faktisk kan gjøre noe med. En kommune som har en høyere arbeidsplassvekst enn de strukturelle
faktorene skulle tilsi er da pr. definisjon en næringsattraktiv kommune.
Næringsvennlig
En annen måte å måle kommunens arbeid med næringsutvikling på er å spørre næringslivet om
hvordan kommunens tjenester og engasjement vurderes. Her er det ikke resultatet av
næringsutviklingen som er målestokken, men i hvilken grad næringslivet opplever at kommunens
tjenester og engasjement er næringsvennlig.
Resultater og effekter av kommunale planer og tiltak
Målestokken for god næringsutvikling i en kommune kan også være i hvor stor grad næringsplaner
blir fulgt opp, og tiltak gjennomført. Gjerne også at en lykkes med å nå fastsatte mål innenfor
strategiske og prioriterte innsatsområder.»

Aktiviteter i Sjøfossen Næringsutvikling i 2021:
Veiledning, rådgiving, kompetanse:
•

•
•
•

•

Kontakt og oppfølging av nye oppstartede bedrifter
o Tilbud om deltakelse på Start Opp Salten
o Veiledning og rådgiving
o Deltakelse møter Innovasjon Norge, Statsforvalteren
o Veiledning Gildeskåls næringsfond
Oppsøkende virksomhet, bedriftsbesøk
o Gjennomført 24 bedriftsbesøk i Gildeskål gjennom 2021
Nyhetsbrev med aktuell informasjon til bedrifter i Gildeskål
Kunnskap om næringsliv
o Indeks Gildeskål
o Bedriftsbesøk
o Deltakelse og bistand til næringskafe i regi av Gildeskål næringsforum
Samarbeid med Gildeskål kommune
o Etablert reiselivslaget som samarbeidsorgan innen reiseliv

Nyskapning og entreprenørskap
•

Oppfølging av lån:
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Lån
Antall lån gitt i 2021
Antall lån innfridd i 2021
•

•

•

412 500
75 000

Balanseverdi 31.12.2021
2 000 000
600 000
500 000
358 000
1 108 484
800 000
15 000
720 000

Gildeskåls næringsfond, tildelinger 2021. Saksbehandlet og vedtatt av styret i Sjøfossen
Næringsutvikling:
Firma
Anna Jelstad
Cool cabins Sandhornøy
Skille Håndverkstjenester
Brøstfjord Kystfiske AS
Sum bevilgninger 2021

•

Sum

Eierskapsforvaltning av egne porteføljebedrifter:
Selskap
Arnøy Brygge AS
Gildeskål Marine Center AS
Brudanger AS
FOGG Gildeskål AS
Fordypningsrommet Fleinvær AS
Sandhornøy Havnegård AS
Norwegian Seaweed Institute AS
Storviksanden Camping AS

•

Antall
2
1

Bevilget beløp
50 000
50 000
50 000
50 000
200 000

Kommunal kompensasjonsordning, covid-19.
o 1.runde, kr. 250 000,-. Utarbeide kriterier, utlysning gjennom reg.forvaltning. Tildeling til
bedrifter etter saksbehandling og styrevedtak.
o 2.runde, kr. 250 000,-. Utarbeide kriterier, utlysning gjennom reg.forvaltning. Tildeling til
bedrifter etter saksbehandling og styrevedtak.
o 4.runde, kr. 625 000,-. Utarbeide kriterier, utlysning gjennom reg.forvaltning. Tildeling til
bedrifter etter saksbehandling og styrevedtak.
o 6.runde, kr. 310 000,-. Utarbeide kriterier, utlysning gjennom reg.forvaltning. Tildeling til
bedrifter etter saksbehandling og styrevedtak.
Deltakelse regionale utviklingsarbeider:
o Invest In Bodø
o Bodøregionens utviklingsselskap
o Visit Bodø
o Næringsnettverket i Salten
o Start Opp Salten
o Innovasjon Norge
o Kompetansepilot Salten
Reiseliv:
o To nettverkssamlinger gjennomført i løpet av året
o Reiselivslaget etablert, samarbeidsorgan mellom Sjøfossen Næringsutvikling og Gildeskål
kommune.
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o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bodø 2024, gjennomført møte og identifisert mulighetsområder for
næringsutviklingsarbeid.
Spørreundersøkelse sommersesong for bedrifter i Gildeskål, kunnskap om
kompetansebehov og arbeidsområder for næringsutvikling.
Visit Bodø, oppfølging av kommunens avtale. Innholdsproduksjon, verving av
medlemmer, oppdatering av informasjon.
Gildeskål.com, innholdsproduksjon, restrukturering av side til å inneholde relevant
informasjon for reiseliv, øvrig innhold lagt på is.
Fotobank med bildemateriell til markedsføring av reiseliv, undersøkelse av leverandører
og finansiering.
Kirkestedsprosjektet, arbeidsmøter og prosjektstøtte.
Bedriftsbesøk reiselivsbedrifter.

o
o
Sjømat
Elkraft
Gjennomført innspillsrunde til kommuneplanens samfunnsdel i samarbeid med Gildeskål
Næringsforum
Utarbeidet Strategisk næringsplan
Oppfølging av massivtreprosjekt, mulighetsstudie for etablering i Gildeskål
Arbeid med tilrettelegging for etablering av hydrogenproduksjon i Sundsfjord
Arbeid med masse- og grusuttak i Sundsfjord
I arbeid med å ivareta arbeidsplasser har det etter pandemiutbruddet vært reinvestert
aksjekapital i Arnøy Brygge
Styret i Sjøfossen Næringsutvikling har i 2021 hatt 54 saker til behandling
Bevilgninger til bedrifter i Gildeskål fra Innovasjon Norge i 2021:
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Etablerte bedrifter i 2021, aksjeselskap og enkeltpersonforetak
Navn
ADRIAN HUSEBY FISKE
ALMBAKK CONSULT
AUDUN SANDE
BJØRNAR NYMO AS
BRØSTFJORD KYSTFISKE AS
ELIAS BLIX CAFEEN V/ MONA MYRVANG
EWO AS
FUGLOEYBUEN AS
GILDEDRIV AS
HALLVARD JOHANSEN AS
HANSEN FISKERIKOMPANI AS
HARALD GEORG OLSEN MUSIKK
HÅVIK ELEKTRO AS
INGER-LISE AUNAN PEDERSEN
ISELIN AS
JENSEN GULLVARDHAUGEN SMÅBRUK
JERNGRYTA GRØNN AS
KARLSEN SKOGBRUK
LAUGSAND FITNESS
LS OPTICS AS
M HOLM
MELANDS
MYRVANG SERVICE AS
NOR MILJØSANERING AS
NYGÅRDSJØEN NÆRINGSPARK AS
POLARRANCH HÖGNER
PONNITROLL AMANDA DORTHEA
LIVSDATTER FREDRIKSEN
SKILLE HÅNDVERKSTJENESTER
STORVIK SAG & SPON JENTOFTSEN
SØRARNØY BOLIG AS
SØRARNØY HAVN AS
TVENNING HOLDING AS
VÅG MARINA EIENDOM AS
(kilde: brreg.no)

Næringskode 1.Beskrivelse
Hav- og kystfiske
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og
pensjonskasser
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hav- og kystfiske
Drift av restauranter og kafeer
Uoppgitt
Hav- og kystfiske
Bedriftsrådgivning og annen administrativ
rådgivning
Vaktmestertjenester
Hav- og kystfiske
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet
innen musikk
Elektrisk installasjonsarbeid
Frisering og annen skjønnhetspleie
Hav- og kystfiske
Oppdrett av annet storfe
Opplevelsesaktiviteter
Tjenester tilknyttet skogbruk
Undervisning innen idrett og rekreasjon
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Godstransport på vei
Bedriftsrådgivning og annen administrativ
rådgivning
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt
motorsykler
Riving av bygninger og andre konstruksjoner
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Opplevelses-, arrangements- og
aktivitetsarrangørvirksomhet
Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert
vareutvalg
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Uoppgitt
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Sum: 33 selskaper. 18 aksjeselskap og 15 enkeltpersonforetak.
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Slettede bedrifter i 2021, aksjeselskap og enkeltpersonforetak
I løpet av 2021 er det i Gildeskål 6 aksjeselskap og 4 enkeltpersonforetak som er slettet fra
foretaksregisteret.

Indeks Gildeskål
Indeks Gildeskål ble første gang presentert i 2020. Rapporten utarbeides av Bjørn Sleipnes på vegne
av Sjøfossen Næringsutvikling. Indeks Gildeskål sammenligner utviklingen i kommunen, med søkelys
på næringslivet, sammenlignet med regionen og landsgjennomsnittet.
Indeks Gildeskål er et verktøy for å:
•
•
•
•

Få innsikt i hvordan bedrifter og næringsliv i Gildeskål presterer og hvor vi er på vei
Inspirere til debatt
Identifisere muligheter og utfordringer
Måle om vi når målene i strategisk næringsplan

Hele indeks Gildeskål ligger som vedlegg til rapporten. Under følger et utdrag av resultatene som
presenteres i indeks Gildeskål 2022.
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Spørreundersøkelse til bedrifter i Gildeskål
Som vedtatt i strategisk næringsplan ble det i mars 2022 gjennomført en spørreundersøkelse der
bedrifter i Gildeskål ble spurt om å gi tilbakemelding om næringsarbeidet i Gildeskål.
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle aksjeselskap og enkeltpersonforetak i Gildeskål der
Sjøfossen Næringsutvikling har klart å få tak i e-postadresse til bedriften. En del e-postadresser er
registrert som kontaktadresse til flere bedrifter. Duplikater ble fjernet før undersøkelsen ble sendt
ut.
Hele spørreundersøkelsen med tilbakmeldinger fra bedrifter ligger som vedlegg til rapporten, under
følger et udrag med noen av tilbakemeldingene som har kommet om Sjøfossen Næringsutvikling.
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(Annet: stort spenn fra 4 til 12 ganger i året, ca 6 pga styremøter)
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(Annet: 1: Å skaffe hus/leiligheter/bygge klare tomter. 2: Boligtomter)
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