4. Hva mener du ligger i begrepet «Næringsvennlig kommune»

At bedriften opplever kommunen som en tilrettelegger for bedriftene. Støtter, formidler, etablerer
nettverk, kontaktpunkt.
At det blir lagt til rette for næringslivet i kommunen
At det er lett å starte og drive næring i kommunen. At kommunen responderer hurtig og har gode
systemer å løsninger for bedrifter som ønsker å etablere seg, eller ekspandere.
At det legges til rette for bedrifter
At kommunen aktivt tilrettelegger for næring, har rask saksbehandling og er positivt innstilt og leter
etter løsninger heller enn problemer.
At kommunen er villig til å legge til rette for den infrastruktur som en bedrift trenger, og at man har
så rask saksbehandling som mulig .
At kommunen er åpne for ideer, hjelper å markedsføre kommunens næringsdrivende. Og støtter
ved å handle lokalt
At kommunen og næringsliv er interessert i næringsaktivitet og legger til rette med areal og annen
infrastruktur, kontorplass etc. og husker lokale aktører på lokale oppdrag.
Det at GK stiller opp når det trenges (eks kommunikasjoner , intrastruktur mm).
Sitter og med den følesen at vi først og fremst blir sett på som ett "skatteobjekt" og etter det som
en arbeidsplass skaper.
En kommune som legger godt til rette for nye og eksisterende bedrifter.
En kommune som tar næringslivet på alvor og spiller på lag med det kommunale næringslivet.
Jeg mener at en næringsvennlig kommune skal bistå nyetablerte og etablerte bedrifter til å lykkes i
kommunen. Men jeg mener også at kommunen kan være for næringsvennlig, i form av at det blir
drevet rovdrift på naturressursene og andre eksisterende næringer. Vi som samfunn har ansvar for
at forholdene ligger tilrette for å drive bedrifter i kommunen, men vi har også et ansvar for å ta
vare på naturressursene til fremtidige generasjoner.
kommune som bryr seg om næringslivet i kommunen. det gjør tydligvis ikke gildeskål kommune.
Skarv og tang fins det nok av i kommunen.
Korte tjenesteveier til eks saksbehandler, forenkle så langt lovverket tillater byggesøknader,
veiledning istedenfor å sende søknader i retur med ny behandlingstid.
Legge til rette forespørsler slik at små lokale bedrifter har mulighet å gi tilbud.
Arealplaner som også ivaretar mindre bedrifter, burde vært avsatt områder i hele kommunen for
næringsaktivitet slik at lokale bedrifter har mulighet å etablere seg
Legger til rette for næringsliv
Næringsvennlig kommune er en kommune som prioriterer næringssaker mht rask saksbehandling
uten ugrunnet opphold , men selvsagt også innenfor rammene av kommuneplanens arealdel,
øvrige vedtatte målsettinger og hensyn til annen virksomhet. Videre er prosessene rundt utvikling
av kommuneplanens arealdel avgjørende for å redusere konfliktspotensialer og for å oppnå en godt
forankret saksbehandling.
Positiv admirasjons holdning i kommunen til nærings livet.
Positivt mottatt. Prioriterer henvendelser/tiltak foran private
rask tilbakemelding/svar på henvendelser. effektiv saksbehandling av ulike søknader inkl veiledning
der det er nødvendig
ha tilstrekkelig med resurser til å jobbe med næring som arbeid med tomter, øvrig infrastruktur,
rekruttering mm
Smidighet og hjelpsomhet i forhold til utfylling av skjema og behandling av søknader.
Konkuransedyktige kommunale skatter og gebyrer. Stille nærngstomter tilgjengelig. Tilgjengelig
boliger for tilflytta arbeidstakere. Gode offentlige tjenestetilbud som gjør det attraktivt å flytte til
og jobbe i kommunen.

Tilrettelegging og hjelp til oppstart og drift av næringsvirksomhet.
Tilrettelegging; næringsareal, infrastruktur og støtte for etablering. I tillegg hjelp for tilrettelegging
for tilflyttede arbeidstakere; hus og hjelp til etablering samt sosial integrering

5. På hvilket område er vi mest næringsvennlig i Gildeskål?

Vet ikke enda, men opplever at kommunen er meget næringsvennlig innenfor nyetablerere
Kanskje når det gjelder å skape nye arbeidsplasser
Med å sette etablerere i kontakt med riktige personer/ instanser.
Oppdrett
LikalmatForstår ikke spørsmålet. Der virker som om havbruks behov kommer først uansett.
At det er en liten kommune hvor det er enkelt å få kontakt med både kommunen og
næringsselskap
Oppdrett
Retorikken er næringsvennlig :)
Synes det er enkelt å komme i kontakt,
Kommunen er veldig flink til å prioritere byggesøknader for næringslivet, samt flinkt til å være på
tilbudsiden for nye og eksisterende bedrifter.
Synes noen blir for mye forfordelt. Noen får alt for stor fokus og drahjelp ifra det offentlige. For
dem er nok kommunen næringsvennlig. Det er nok ikke alle som føler det sånn.
Jeg vil si at den industriell fiskenæringen får god drahjelp.
må være der næringen har utspring ifra kommunehuset
Mot større etableringer eks Sundsfjord og havbruk har kommunen gjort en god jobb, både ved å
legge tilrette og jobbet for etablering med de naturgitte forutsetninger vi har.
For små bedrifter er kommunen fraværende og for noen en brems i å etablere noe nytt.
Gildeskål kommune oppleves som rask mht byggesaker der søknad har vært i tråd med
kommuneplanens arealdel og/eller der formålet er høyt prioritert. Gildeskål kommune har
historisk sett lagt stor vekt på å lytte til ulike interesser og kjørt møter der interesser har fått
framlagt sine syn og der man har kunnet avklare en del misforståelser og muliggjort videre
planarbeid på et bedre grunnlag. Dette gjelder spesielt interessene rundt akvakultur og fiskeri.
Marinsektor og turisme.
Vet ikke
er i ferd med å få ett næringsselskap som er "på"
Vet ikke.
Ønsket om ny næring er stort.
Etableringshjelp

6. På hvilket område er vi minst næringsvennlig i Gildeskål?

Arealplanlegging, regulere næringsarealer i hver bygd.
Fiskerihavn, kun Arnøya er idag egnet og muligens plass, Storvika, Inndyr, Sandhornøy og Nygårdsjøen
skulle vært tilpasset og ev klargjort.
Lager/verkstedlokaler, skulle vært satt opp bygg seksjonert med mulighet for leie først så ev kjøp hvis
ideen viser seg å være levedyktig over tid, dette gir grundere som har behov for lokaler å komme igang
uten store etableringskostnader med mulighet for eie senere.
først og fremst å ha et kommunalt boligfelt på inndyr slik at unge kan kjøpe tomt å bygge hus. Utrolig at
det finnes kommunalt boligfelt på nygård og ikke på inndyr. Har ikke politikerne skjønt at aktivitet avler
aktivitet?
Gjennomføringsevnen kunne vært større.
Handle lokal-produsert mat, gaver og annet. Støtte opp om de små og!
Husvær, legge til rette industriareal, hjelp til tilflyttere- Norske og utenlandske
Hvis vi skal ha noe å viste frem som turistdestinasjon, må industri holdes der det er naturlig å ha det, og
at de uberørte naturperlene få stå i fred.
I utvikling av næring med behov for nye ansatte er det behov for å ha utleieboliger for innflyttere og
byggeklare attraktive tomter for de som bestemmer seg for mer permanent bosetting. Det er ikke
snakk om det store antallet på et gitt tidspunkt, men f.eks for et sted som Inndyr vil et antall på 8-10
slike tomter pr dato ssv. dekke et behov for 3-4 år framover. Et annet moment er å redusere tempoet i
å bygge hytter og feriehus overalt. Det er lite mening i å etablere et felt med ferieboliger inne på
Inndyr. Selv om de kan selges til fast boligformål, er det uansett fritidsinteresser som blir det viktigste
for et slikt felt. Næring og ferie-/fritidsintereser går ikke alltid godt sammen når det ligger for nært
hverandre. Det har vært erfart gjennom hyttekolonien på Skauvolløya. Det andre er at dette bidrar til å
presse prisene på boliger generelt opp.
Kan ikke si noe konkret men alle områder kan forbedres.
Kommunen må tørre å legge til rette for etableringer, selv om selve etableringen kan ta noe tid. Man
må rett og slett være mer på forskudd en det man er i dag.
Kommunens folk må huske at de jobber for publikum og bedrifter, og være raske når noen viser
interesse for etablering eller utvidelse. En viss risikovilje er det behov for, spesielt når private tar risiko
og investerer først.
Bolig og kultur er aller mest viktig for bosetting og dermed aktivitet. Kommunen må legge tyngde her,
så kommer det alltids arbeidsplasser. Folk skaper nye aktiviteter der de helst vil oppholde seg.
Kommunens nettside
Lokalmat, fiskeri, transport og logistikk ifm reiseliv.
Møte mellom teknisk etat og næringslivet.
På finansiering og tillskudd og på frigjørlng og tilrettelegging av nødvendige arealer.
Innfrastruktur og kommunikasjon er heller ikke akseptabelt.
Senke eiendomsskatten for næring
Ta vare på etablerte bedrifter
tidvis noe treghet i henvendelser mot kommunene på bla plan? nok og rett bemanning?
Trur vi kunne blitt bedre på mye. Ta mere tak i de som driver næring i dag og satse på å hjelpe de. Så de
ikke føler at de er helt alene.....
Vanskelig å si. Vi har sett at kommunen strekker seg langt for å støtte bedrifter som sliter. Pengestøtte
kan også være konkurransevridende og en sovepute, så har ingen konkret kritikk her.
Vet ikke enda

Annet: stort spenn fra 4 til 12 ganger i året, ca 6 pga styremøter

Annet: Bokstaven X

Annet:
1: Å skaffe hus/leiligheter/bygge klare tomter.

2: Boligtomter

15.Hva kan bli bedre i arbeidet med å legge til rette for at bedrifter kan skape flere arbeidsplasser i
Gildeskål?

Alt
Alt for lite næringsarealer
Arealplaner som er best mulig forankret i grundige prosesser som gir forutsigbarhet og reduksjon i
potensielle konflikter.
Tilgjengelige utleieboliger (gjennomgangsboliger) og alltid byggeklare og attraktive tomter.
Bedre kommunikasjon og innfrastruktur.
boligtomter,si opp svære rammeavtaler med store aktører som ikke gavner kommunen.Starte
tenketank og fødselhjelp til unge lokale grundere. Lokaler fins det flust av i kommunen til dette.
Bønder som ønsker å drive, mister muligheten når de som har lagt ned ikke vil selge... F.eks oss, har lyst
til å satse, og utvikle, men de som eier vil heller få det slått en gang i året, og la byggene forfalle
Båtruter
det er viktig å skape flere arbeidsplasser og det jobbes det bra med men kanskje aller viktigst nå er å få
de som jobber i lokale bedrifter til å bosette seg i kommunen!
Det må bli mer attraktivt å bo her, tilgang på utbyggingsklare hustomter for unge selvbyggere.
Fortgang i arbeidet med fornyet arelsplan for kommunen.
Følge opp grundere med gode ideer, veiledning, finansiering og oppfølging
Hus og integrering av ansatte, klargjøre og forberede næringsareal
innen marinsektor.
Legg til rette areal og infrastruktur og markedsfør dette breit, både nasjonalt og internasjonalt.
Det er mange bedrifter som trenger plass, men man vet neppe noe om Gildeskål.
Lokale forum med deltagelse fra kommunen og lokalt næringsaktører der blant annet ideer kan drøftes
Samferdsel, båt og ferge, veier, nett og boliger
Satse på de rette tingene, ikke blande seg for mye, ikke vente retur på investering før det har gått noen
år.
Se arbeidsplasser i sammenheng med tilflytting og tilgang på boliger.
Vet ikke enda
Å skaffe hus/leiligheter/bygge klare tomter.

16. Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på disse spørsmålene! Det vil hjelpe oss i arbeidet med
å legge best mulig til rette for næringslivet i Gildeskål.
Helt til slutt: Har du andre innspill, tips eller tilbakemeldinger du vil komme med til denne
undersøkelsen?

Det er nødvendig å følge opp kampanjer og prosjekt som skal øke bolyst etc, ellers blir folk utmattet og
mister tilliten til slike program Oppfølging må sidestilles eller overordnes selve kampanjen.
Det er nødvendig å øke kulturaktiviteten i kommunen, både egenaktivitet og "underholdning".
Oppstarta nettsider (gildeskål.com) må holdes friske og vi trenger et felles oppslag for alle
arrangement, facebook fungerer ikke godt nok.
Det er behov for store fellesannonser med både private og offentlige ledige stillinger, slik at publikum
ser at hele familien kan leve gode liv i kommunen.
Smådriftsfordeler må utnyttes bedre. Kunnskap, kontakter, familie, samhold og dugnad etc. dyrk
framsnakking og støtte - særlig i politikken. Stopp usaklig krangling, tilby støtte og fokuser på saker,
ikke hvem man liker eller ikke. Politikken setter standard for øvrig samarbeid i samfunnet.
For Arnøyene har samferdselen ødelagt en god del!
Fortsett den gode jobben.
Gildeskål har allerede mange arbeidsplasser som det er veldig vanskelig å få besatt. Det må derfor
legges til rette for at folk ønsker å komme hit å jobbe, og helst bosette seg her.
Har ett ønske om at gildeskål kommune kan kjøpe lokalt kjøtt til sine bedrifter/institusjoner. Gjerne
være solidariske og kjøpe litt fra alle, på omgang. Kjøp gaver lokalt, vis at kommunen faktisk støtter
sine lokale næringsaktører!!!
Lag mottaks-apparat for nye ansatte, ut fra modell flyktninger
nevnt ovenfor
Sats på å få folk til å bo i Gildeskål, så komme nye arbeidsplasser i kjølvannet av det.

