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TILFLYTTERGRUPPE NORDFJORDEN

ÅRSRAPPORT FOR 2012.
TILFLYTTERGRUPPAS MANDAT OG OPPGAVER:
Tilflyttergruppe Nordfjorden er en prosjektgruppe oppnevnt av, og underlagt,
Nordfjorden Lokalutvalg.
Gruppa skal arbeide for tilflytting til Nordfjorden i Gildeskål. Spesielt gjelder dette
barnefamilier, men alle er selvfølgelig velkommen.
Dette medfører god markedsføring, tilrettelegging av lokale tilbud i samarbeid med
lokalbefolkningen, offentlige myndigheter og næringsliv, samt oppfølging av tilflytterne.

TILFLYTTERGRUPPA I 2012:
GENERELT OM VIRKSOMHETEN:









Tilflyttergruppa har stort sett fulgt Arbeidsplan for 2012.
Vi har jobbet jevnt og trutt hele året, men noen få aktiviteter ble utsatt av økonomiske
hensyn pga. at det gikk lang tid før Gildeskål kommune sørget for at det økonomiske
tilskuddet fra Nordland fylkeskommune for 2011 ble overført til gruppa. I tillegg ble det
økonomiske tilskuddet fra Gildeskål kommune noe mindre enn forventet.
Gruppa har hatt 11 gruppemøter i perioden. Se møtereferater på vår hjemmeside under
”Tilflytteraksjonen”.
I tillegg har gruppa deltatt på en del eksterne konferanser og møter. Se nedenfor.
Årsrapport for 2011 ble presentert og vedtatt på gruppemøte 15.02.12.
Arbeidsplan for 2012 ble presentert og vedtatt på gruppemøte 15.02.12.
Totalt har nok medlemmene lagt ned ca. 1000 dugnadstimer også i 2012.

SAMMENSETNING OG ADMINISTRASJON:





Karin Willumsen og Karin Nymo valgte dessverre å tre ut av gruppa i mars etter lang og
tro tjeneste. De har vært med i hhv. 8 og 6 år. Vi takker dem hjerteligst for flott innsats.
Runar Eilertsen gikk inn som nytt medlem i april.
Birger Willumsen ble valgt til ny leder i Nordfjorden Lokalutvalg på siste årsmøte og han
gikk inn som nytt medlem og representant fra Lokalutvalget i gruppa i mars.
Berit Knudsen gikk inn som nytt medlem 01.09.12.
Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.
Birger Willumsen.
Berit Knudsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

936 92 248
975 83 766
901 67 830
915 70 320
996 37 464
478 63 613

E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
biwil@mattilsynet.no
bkmknudsen@hotmail.com
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Nordfjorden Lokalutvalg har engasjert Runar Eilertsen som ny webmaster fra april.
Pål Bakklund er fortsatt kreativ medarbeider for gruppa.
Johan Martin Pedersen er fortsatt gruppeleder og administrator.

STRATEGI:


Gruppas strategi er uforandret. Vi skal framheve og markedsføre Nordfjorden i inn- og
utland som et sted der det tilbys livskvalitet og trygghet.

Vårt slagord:
”Nordfjorden tilbyr et trygt og godt oppvekstmiljø i et levende bygdesamfunn i distriktet,
med nær tilknytning til kommunikasjonssenteret Bodø” skal brukes i alle sammenhenger der
det er mulig.

NORDFJORDEN LOKALT:
 Generelt:
o Vi har informert lokalbefolkningen om vår virksomhet på Nordfjorden Lokalutvalgs
årsmøte 21.02.2012, via vår hjemmeside og Facebookside og ved plakater og
pressemeldinger når vi har spesielle arrangementer.
o Vi må fortsette å aktivisere og engasjere våre innbyggere, selv om vi nå får mye
positiv respons.
o Innbyggerne er flinke til å informere oss om ledige boliger, både for salg og utleie.

 Lag og foreninger:
o Vi savner fortsatt info fra lag og foreninger om deres aktiviteter. Vi jobber fortsatt for
å få dem til å benytte vår hjemmeside evt. Facebook.

 Info- og samarbeidsmøte med næringslivet i Nordfjorden:

o Nordfjorden Lokalutvalg arrangerte dette 26.09 i år. Vi regner med at dette omtales i
Lokalutvalgets årsmelding for 2012.
o Lokalutvalget vil sannsynligvis stå for dette i framtiden.

 Nordfjordentreff 11.02.2012:
o Familie-/folketreff der nye og gamle Nordfjordinger, potensielle nye Nordfjordinger,
eldre, unge, og barn, eller de som bare er glade i Nordfjorden var hjertelig velkomne.
o Sosialt samvær og «bli kjent med hverandre» var viktigst.
o Planlagt i november 2011 år, men pga. usikker økonomi og mange arrangementer før
jul ble det utsatt til februar 2012.
o Alt gratis, Tilflyttergruppa dekket kostnadene. I tillegg sponset det lokale næringslivet
treffet.
o Planleggingen for treffet startet i slutten av 2011. Se også møtereferat fra komitemøte
31.01.12.
o Noen gevinster på gratis ankomstlodd.
o Våre utenlandske tilflyttere sto for tilberedningen av internasjonal varm mat fra Polen,
Thailand, Tyskland og Filippinene. Tilflyttergruppa bakte kaker til kaffen.
o Klovnen Foffo opptrådte med sitt flotte ballongshow for barna.
o Ordfører med frue deltok og han holdt tale til forsamlingen.
o Spesielt inviterte var Nygårdsjøen Eldresenter, Nordfjordenpolitikerne,
Flyktningetjenesten i Gildeskål, siste års tilflyttere og lokalavisene.
o Markedsført via plakater, Hjemmesiden, Facebooksiden, pressemeldinger og
«jungeltelegrafen».
o Treffet ble en kjempesuksess med nærmere 150 besøkende, og det er nesten like mye
som på 17. mai.
o Sterke henstillinger om å gjøre dette årlig.
o Totale kostnader kr. 16.313,-.
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 Vennefest med quiz og pub i Skjellvik 20.10.2012:
o Tilflyttergruppa og UL Skoglund arrangerte dette på ungdomshuset i Skjellvika.
o Målet var å samle gamle, nye og potensielle nye nordfjordinger, utflyttede
nordfjordinger og andre som kanskje kan bli nordfjordinger en gang, eller dem som
rett og slett bare liker plassen og folket her til en hyggelig lørdagskveld for voksne.
o Tilflyttergruppa spanderte maten, og sponset Nordfjordenkrus til vinnerlaget i quiz.
o Tilflyttergruppa spanderte også gavekort på Fjordbua til en vinner på gratis
ankomstlodd.
o Inger Lise Abelsen i Tilflyttergruppa var ansvarlig for arrangementet, og hun hadde
god hjelp av UL Skoglund som sto for festlokale og bardrift, Tilflyttergruppa og andre
frivillige.
o Ca 50 deltakere koste seg med god mat og drikke, god stemning og godt folk.
o Stor suksess igjen.
o Dette blir en årlig begivenhet som vi skal forsøke å arrangere på omgang sammen med
lokale lag-/foreninger..
o Totale kostnader kr. 5430,-.



Utflyttermøte:
o Vi inviterte i år utflyttede Nordfjordenungdommer til et utflyttermøte i Bodø på
kvelden 31.05.12. Vi arrangerte et lignende møte i 2008.
o Vi sendte invitasjon til 28 utflyttere i Bodøområdet.
o Kun en person møtte opp, men familien skal starte bygging av hus på Nygårdsjøen i
år.
o 5 personer meldte avbud pga. ettermiddag-/kveldsjobbing.
o Skuffende resultat, men neste gang skal vi legge møtet til høst eller vinter.

 Julehilsen til årets tilflyttere:
Vi overbragte tradisjonen tro et velkomstbrev og en julestjerne til dem til jul.

 Gave til barn født i Nordfjorden i 2012:
Vi overrakte tradisjonen tro et velkomstbrev og et gavekort til hver og en av dem til jul.

 Aktive tilflyttere:
Flere deltar i aktiviteter, så som ungdomslag og idrettslag, Lokalutvalg og
Tilflyttergruppe, og de er med når nye aktiviteter planlegges og gjennomføres.

 Boligbygging og boligkjøp:
o En familie med 2 barn har startet bygging av hus på det kommunale boligfeltet i
Holmen på Nygårdsjøen. Familien leide hus her fra før.
o Den nederlandske familien på Sandnes har fortsatt restaureringen av sin eiendom der
og flyttet hit for godt.
o Et par med ett barn har startet opparbeiding av vei og tomt for å bygge hus på hans
foreldres eiendom i Ertenvåg. Husbygging og flytting neste år.
Se også kapittelet «Bolig-/Tomtetilbud».

 Fotokonkurransen 2012:
o Det kom inn 21 fotos innen fristens utløp som ble 31.10.12.
o Juryen besto av medlemmer fra Rognan Fotoklubb med vår tidligere webmaster Bjørn
Prytz Pedersen i spissen.
o Vinnerbildet ble tatt av Elisabeth Nilsen-Nygaard fra Nygårdsjøen.
o Premien som var et gavekort for fotoutstyr på kr. 2000,- samt et innrammet
vinnerbilde ble overrakt under Nygårdsjøen Oppvekstsenters juleavslutning
14.12.2012.
o Totale kostnader ca. kr. 4.000,-.
Vi gratulerer.
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 Mørketidsrock:
o Dette arrangementet ble gjennomført for fjerde år på rad i regi av en egen gruppe og
UL Havgull.
o Stian Pettersen i Tilflyttergruppa er leder for arrangementet som er blitt meget
populært blant den yngre garde i Salten.
Tilflyttergruppa sponset treffet med kr. 5.000,-.



Nygårdsjøen Oppvekstsenter:
o Sentret har alltid vært veldig positiv til vår virksomhet og stillet lokaler og utstyr gratis
til vår disposisjon ved behov. Det har også blitt ordnet med servering via elevbedriften
når dette har vært ønsket.
o Derfor sponset vi senteret med kr. 5.000,- som skal øremerkes til kjøp – og montering
av årestue.

 Saura kirkes venner:
o Dette er en gruppe som er opprettet for å bevare Saura kirke og arbeide for en snarlig
reparasjon av kirkegården.
o Gruppa støtter dette arbeidet.

 Norskkurs for arbeidsinnvandrere:
o Vi har en polsk og en nederlandsk familie som har flyttet til Nordfjorden.
o De trenger norskopplæring på kveld og eller helg pga. at de er i arbeid på dagtid.
o Gruppa har i samarbeid med Oppvekstsenteret sørget for lokaler, undervisningsutstyr
og lærer på Nygårdsjøen.
o Vi har jobbet med kommunen i ett år for å få støtte til dette, og på slutten av året gikk
dette i orden fra Avd. for Oppvekst og kultur.
o Kurset starter like over nyttår på lørdager på Nygårdsjøen Oppvekstsenter.

 Trafikksikkerhetsplan:
o Gruppa har gitt innspill til Lokalutvalget ang. dets medvirkning i kommunens
Trafikksikkerhetsplan.

 Kommunikasjon:
o Gruppa støtter Lokalutvalgets arbeid for å opprette en pendlerbussrute mellom
Kjøpstad og Bodø.
o En slik rute vil være av stor betydning for tilflytting.
o Vi synes Gildeskål kommune har vært for lite pågående i denne saken.
o Gruppa støtter Lokalutvalgets arbeid for bedre bredbånddekning i Nordfjorden.
Dekningen er alt for dårlig i dag.

 Havnedagan i Nordfjorden:
o En egen prosjektgruppe er begynt å jobbe med dette arrangementet som planlegges
første gang i 2013.
o Tilflyttergruppa har sponset tiltaket med kr.7.500,- i prosjektstartmidler.

 Befolkningsutviklingen i Nordfjorden:
 2012:
o 5 voksne tilflyttere.
o Det er født 4 barn i Nordfjorden dette året.
o 10 utflyttede, derav 5 barn.
o 3 døde.
o Dessverre en negativ utvikling i år.
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2004 – 2012:
o 103 tilflyttere, derav 27 barn.
o Det er født 23 barn i Nordfjorden i perioden.
o 43 utflyttede, derav 18 barn.
o 45 døde.
o Totalt i perioden er det en positiv befolkningsutvikling på 32 personer,
derav 32 barn.
o Nå trenger vi et oppsving igjen.

 Næringsliv og arbeidsplasser:
o Codfarmers ASA har dessverre hatt store problemer og legger, etter det vi vet, ned
driften over nyttår. Dette betyr tap av arbeidsplasser i Nordfjorden.
o Sundsfjord Smolt AS har hatt en meget positiv utvikling og utvidet bedriften. Dette
kan gi behov for noen flere ansatte på sikt.
o Salten Havbrukspark er tidligere etablert i Sundsfjord med flere bedrifter som eiere. På
sikt vil dette forhåpentlig gi arbeidsplasser.
o Prosjektet «En smak av Nordland» som jobbet med tilberedning av lokal mat
videreføres på Vertshuset Fjordbua.
o Nygårdsjøen Marina har veldig mye oppdrag og jobber nå med planer om utvidelse av
slippkapasiteten til båter opp til 47 tonn.
Bedriften har stor pågang for vinterlagring og service for båter.
o Både Svenn B. Isaksen og Gildeskål Bil & Båt AS har stor pågang for vinterlagring av
båter, campingvogner etc. på Nygårdsjøen
o Best Nygårdsjøen som startet bensinstasjon og kafe`-drift i 2011 er i full drift og her er
det 2 arbeidsplasser for paret som er drivere.
o Melimi Agenturer er startet av en tilflytter på Nygårdsjøen og driver med
byggeartikler.
o Doggie Bjørnøy, et firma som retter seg mot hundebransjen med mat, utstyr, kurs og
nettbutikk er etablert på Klubbstein. Et tilflyttet ektepar driver bedriften.
o Kjellingstraumen Sjøhusferier fortsetter utleie av leiligheter og båt for sjøsportsfiskere,
spesielt fra Tyskland.
o Kjellingstraumen Charter har kjøpt båt for å tilby fjordturer. Eieren har også overtatt
bygdebåtruta til Beiarn.
o Bygg/anleggsfirmaene har nok å gjøre.
o Oljehavn Saura er et meget spennende prosjekt som Gildeskål kommune jobber med i
samarbeid med flere andre aktører. Mye vil avklares i 2013.
o Det har ikke vært tilbud eller etterspørsel på ledige næringslokaler.

 Lokale politikere:
o Vi har dessverre, etter vår oppfatning, fått for lite støtte og oppmerksomhet fra våre
lokale politikere. For å bedre på dette besluttet vi å invitere dem til å delta på enkelte
av våre gruppemøter.
o Gunnar Skjellvik deltok på vårt gruppemøte 14.11.11 hvor vi diskuterte framtidige
tiltak i Nordfjorden. På vegne av Sjøfossen Næringsutvikling AS orienterte han
spesielt om utviklingsplaner i Sundsfjord og andre lokale prosjekter.
o Svein Eggesvik deltok på vårt gruppemøte 08.03.12 der det ble diskutert ønskede tiltak
i Nordfjorden som vi ba ham ta opp politisk i kommunen.
o Vi har prøvd å få Anne Wiik med på et møte, men har måttet utsette dette.
o Se våre møtereferater.

SAMARBEID MED OFFENTLIGE ORGANER:
Gildeskål kommune:
o
o

Vi har fått et meget godt og hyggelig samarbeide med den nye rådmannen, Geir
Mikkelsen.
Samarbeidsmøte 21.08.12:
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Lokalutvalget og Tilflyttergruppa hadde samarbeidsmøte med Gildeskål kommune der
ordfører, varaordfører og rådmann deltok fra kommunen, og lederne for Lokalutvalget
og Tilflyttergruppa deltok for Nordfjorden. Se eget møtereferat.
Rutinene for søknader om tilskudd fra Tilflyttergruppa, og andre prosjektgrupper
under Lokalutvalget, ble endret slik at alle søknader sendes formelt fra Lokalutvalget
som mottar eventuelle tilskudd og så fordeler internt.
Ordføreren ønsket å behandle alle lokalutvalgene politisk og under ett.
Pga. pengemangel ble vårt tilskudd for 2012 kr. 30.000,- og ikke kr. 45.000,- som søkt
om. Dette ble møtt med sterk skuffelse fra oss fra Nordfjorden. Vi mente det blir sterkt
urettferdig at lokalutvalg som ikke er aktive og heller ikke har gjort noe for å få
tilflytting til sine områder skal behandles likt med oss som tross alt har en egen
Tilflyttergruppe som har jobbet aktivt og gratis i 8 år med 1000 – 1300 dugnadstimer
pr år og oppnådd meget gode resultater med 103 tilflyttere. Dette gir en betydelig
skatteinngang og aktivitet til kommunen.
Vi føler at vi ikke får noe særlig anerkjennelse for vår frivillige jobb.
Som så mange ganger før etterlyste vi en kommunal strategi og plan for
tilflyttingsarbeid. Rådmannen vil se på mulighetene for en slik plan.
Følgende andre saker ble behandlet: Boligbygging i Nordfjorden, Næringslivsmøte i
Nordfjorden i 2012, Generell «kundebehandling» i Gildeskål kommune,
Vegvedlikeholdsplan, Pendlerbuss, Plass på videregående skole i Bodø for ungdom fra
Nordfjorden, Saura kirke(gård) Det vises igjen til eget møtereferat.
o Boligmøte for Nordfjorden 07.02.2012:
Tilflyttergruppa/Lokalutvalget arrangerte på vegne av ordføreren et lokalt arbeidsmøte
om boligbehov og byggeinteresse i Nordfjorden.
Representanter fra kommunen, aktuelle byggefirmaer, lokalpolitikere, Lokalutvalget og
Tilflyttergruppa deltok.
Kommunen orienterte om offentlig/privat samarbeid om boligbygging i distriktene der
Husbanken er en stor samarbeidspartner, og om kommunens boligplaner.
Antatt behov i Nordfjorden neste år er 6 leiligheter iflg. Tilflyttergruppa.
De frammøtte byggefirmaene viste stor interesse.
o Info/dialogmøte om boligetablering i distriktene 29.05.2012:
Arrangert av Gildeskål kommune i samarbeid med Husbanken.
Deltakere fra kommunen, Husbanken, boligbyggelag og aktuelle byggefirmaer.
Tilflyttergruppas leder deltok fra Nordfjorden.
Meget god info fra Husbanken som har utviklet dette prosjektet hvor Gildeskål er en av
12 forsøkskommuner.
Gode økonomiske støtteordninger også for boligutbyggere og private boligbyggere.
Stor interesse blant deltakere.
Både Husbanken og kommunen har en del administrativt arbeid igjen før praktisk
bygging kan starte.
Meget spennende prosjekt.


Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU):
o Gruppa har som vanlig hatt et meget godt samarbeid med SNU.
o Vi har diskutert mange saker både over telefonen og over en kopp kaffe.

Nordland fylkeskommune (Nfk):
o Etter å ha gitt oss økonomisk støtte i 8 år har Nfk nå gitt beskjed om at de pga.
regelverket for slik støtte dessverre må si nei til dette i nåværende form for framtiden.
o Vi har likevel god kontakt med Nfk, spesielt avd. for Næring og regional utvikling.
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o Nfk bruker vår aksjon i sitt infoarbeid om hva som foregår i fylket når det gjelder
tiltak for befolkningsutvikling. Dette medfører henvendelser fra kommuner og
organisasjoner som ønsker å høre om våre erfaringer. Dette gir fortsatt en del
ekstraarbeid, spesielt for gruppeleder.


Tilflyttingsprosjektet i Nordland:
o Prosjektet er en videreføring av et prosjekt som ble forsøkt startet i 2009 i samarbeid
mellom KS/Nfk og NHO for å legge til rette for økt arbeidsinnvandring til fylket.
Vi ble invitert til å delta på oppstartsseminar i Bodø 19.03.09. Gruppeleder deltok.
Dessverre har intet skjedd med videre framdrift i det opprinnelige prosjektet.
o Tilflyttingsprosjektet i Nordland skal føre til økt tilflytting og permanent bosetting i
Nordland, samt bidra til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Prosjektet finansieres
av KRD og Nordland fylkeskommune og skulle gjennomføres i 2011 og 2012.
Samarbeidspartnere er KS, NAV, Husbanken, IMDi og Distriktssenteret.
o Gruppeleder var på et møte med prosjektledelsen på Nfk 15.03.12. Se eget
møtereferat.
o Dessverre har det vel vært en del problemer med å drive prosjektet.
o Vi holder kontakten.



Prosjekt helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene:
o Målsettingen er å komme fram til metoder og løsninger for mer helhetlig boligpolitikk
og bedre virkemiddelbruk relatert til utfordringene som distriktene står ovenfor.
Prosjektet skal ha nasjonal overføringsverdi.
o Husbanken region Bodø har startet prosjektet i samarbeid med Distriktssenteret.
o Øvrige deltakere fra Salten er Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Hamarøy
kommune, Nordland fylkeskommune og KS.
o Gruppeleder var med under starten av prosjektet.
o Nå er Gildeskål kommune en av 12 prøvekommuner. Se under Gildeskål kommune.

MARKEDSFØRING:
 Generelt:
o Vi satser fortsatt på å fokusere på å tilby trygghet og livskvalitet.
o Vårt slagord brukes konsekvent i markedsføringen.


Informasjonsfolder:
o Det er sendt ut og lagt ut en del foldere spesielt norsk og nederlandsk og engelsk
innenlands.
o Foldere er lagt fram på alle møter og konferanser etc. der vi har deltatt.
o Vi bruker folderne i alle sammenhenger der dette er mulig.

 Informasjonsmappe (Tilflyttermappe):
o
o
o
o
o

Innholdet ajourføres ofte.
Alle tilflytterne har fått den pluss alle som har kontaktet oss for info.
Mappa er lagt fram på møter, konferanser etc. der vi har deltatt. Stor interesse for den.
Den er også levert til fylke og kommune.
Vi har fått mye skryt både for utforming og innhold.

 Hjemmesiden www.nordfjorden.no:
o
o
o
o

Denne har vært under modernisering og ajourføring gjennom hele året.
Det har gått alt for sent med denne viktige jobben, og dette blir viktig å rette opp.
Vi viser til hjemmesiden i alle sammenhenger.
Fortsatt blir den for lite brukt av næringslivet og lag og foreninger til markedsføring
og info.
Side 7 av 10

 Facebook:
o Gruppa har opprettet egen Facebookside.
o Stian Pettersen og Inger Lise Abelsen har ansvaret for denne, og oppdaterer den
kontinuerlig.
o Siden er godt besøkt.

 Nordfjordenkrus:
Vi har nye krus med vår logo for salg, gaver osv.

Media:
 Eksternt:
o Vi har sendt ut 3 pressemelding i 2012.
o Vi har som vanlig hatt meget god kontakt med spesielt Avisa Nordland og Meløy
Avisa.
De har hatt flere reportasjer om vår aksjon og hendelser i Nordfjorden gjennom året.

 Bygdeavis:
o Møte mellom Gildeskål kommune, lokalutvalgene, menighetskontoret og KiG
21.08.12 der det ble besluttet å gå i gang. Leder Birger Willumsen i Lokalutvalget
deltok.
o Avisa skal erstatte Gildeskålinfoen og Gildeskål kirkeblad.
o Alle som ønsker kan sende inn stoff.
o Prosjektleder er Heidi Meland fra KiG.
o Inger Lise Abelsen fra Tilflyttergruppa er Nordfjordens representant i
redaksjonsgruppa. Hun og 3 andre personer fra Nordfjorden deltok på «skrivekurs».
o Avisa kommer ut en gang i måneden så lenge det finnes penger til produksjon.
o Avisa har fått navnet «Gildeskålavisa Å eg veit», og blitt flott.
o I de 3 første numrene har vi fått inn mye stoff fra Nordfjorden.
o Tilflyttergruppa har sponset avisa med kr. 4.350,- for 2012.

 Power Point – presentasjon:
Oppdatering er utført og foregår også kontinuerlig.
Presentasjonen er brukt der vi har deltatt for å informere om vår virksomhet.

 Eksterne konferanser og møter:
1. Folkemøte på Trones i Beiarn 12.04.12 på kvelden:





Beiarn kommune var arrangør.
Temaet var tilflytting og boligutvikling.
Gruppeleder var invitert som innleder.
Han orienterte om Tilflytteraksjonen og gruppas arbeid for en lydhør
forsamling og deltok i gruppearbeidet etter innledningene.

2. Sluttkonferanse Småkommuneprosjektet i Sør-Trøndelag
på Ørland 14 - 15.06.12:







Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Snillfjord, Agdenes, Roan og
Osen som spesielt har jobbet med boligbygging og tilflytting.
Prosjektet heter «Kysten er klar».
Gruppeleder var invitert som foredragsholder.
Han orienterte om Tilflytteraksjonen og gruppas arbeid for en meget interessert
forsamling og deltok i diskusjoner under hele konferansen.
Veldig trivelig og givende konferanse.
Det er godt å oppleve at kommuner kan samarbeide.
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 Potensielle tilflyttere til Nordfjorden fra Island:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Høsten 2011 bestemte vi oss for å prøve å annonsere etter tilflyttere fra Island.
Vi bestilte 5 innrykk av en liten annonse i Morgunbladir.
Dette ga en respons som vi ikke i vår villeste fantasi hadde forventet.
Ca. 20 familier og noen enkeltpersoner tok kontakt, både før og etter årsskiftet, også
islendere som bor i Norge..
Vi har bedt om, og fått, CV-er fra nesten alle. Dette er systematisert i år i en oversikt
som er enkel å sende ut
Det er veldig stort spenn i utdannelse og praksis, fra personer med master- og
bachelorgrader til industriarbeidere, anleggsarbeidere, hotell- og restaurant etc. etc.,
men ingen ingeniører som det nå er stort behov for.
Vi har kontaktet noen offentlige og private virksomheter i Salten, og registrert en del
interesse. En familie er formidlet til annet sted i kommunen.
Vår største utfordring er tilgjengelige boliger. Gildeskål kommune jobber med et
prosjekt for bygging av utleieboliger, men dette vil ikke gi effekt før i 2013. Se under
Gildeskål kommune. Derfor har vi måttet» legge oss på årene» inntil videre.
Vi har orientert de interesserte om situasjonen og at det jobbes aktivt for å skaffe
boliger.
En av islenderne søkte på en jobb i Gildeskål kommune og vi tok oss av det praktiske
arrangementet med henting, bringing og overnatting. Dessverre ble det ikke noe av
jobbing her for denne personen.
Vi har også hjulpet Fjordbua med å annonsere i islandsk avis etter nye drivere av
anlegget. Resultatet ble at en islandsk familie kom på besøk i juni for å se på
forholdene. Dessverre kom ikke partene til enighet.
Vi holder kontakten med de interesserte.

 Kommunal markedsføring og tiltak for tilflytting:
o Kommunen hadde en kjempefin annonse for de byggeklare kommunale tomtene i
boligfeltet i Holmen. Vi ble tatt med som kontakter i de 2 siste annonsene.

BOLIG-/TOMTETILBUD:
o Til nå har vi greid å skaffe bolig til dem som har spurt oss om hjelp, men nå har vi
problemer, spesielt etter den store responsen vi har fått fra Island. Se ovenfor.
o Kommunen har tidligere klargjort 8 tomter i boligfeltet i Holmen for bygging.
o Kommunen bestemte seg endelig i vinter for å selge disse tomtene til en fast pris
noenlunde lik selvkost. Prisen er ca. kr.118.000,-, alt inklusive for tomter på ca. 1 mål.
Dette er meget rimelig og bør være en gulrot som vi har etterlyst i flere år.
o Reguleringsplanen for et nytt felt for fritidsboliger og boliger for fast bosetting
nedenfor Coop Nygårdsjøen er godkjent. Her er det planlagt en del utleieleiligheter.
Det jobbes også med bygging av hus med utleieleiligheter i det kommunale boligfeltet.
Vi håper på bygging i 2013.
Modellen fra Husbanken og Distriktssenteret vil bli sannsynligvis bli benyttet. Den går
ut på at private aktører bygger boligene og at kommunen forplikter seg til å leie et
visst antall leiligheter for en bestemt periode. Husbanken gir gode
finansieringsbetingelser.

ORIENTERING FOR FLYKTNINGER:
 Generelt:
o Gildeskål kommune har også tatt imot flyktninger med avklart status i 2012.
o Gildeskål Eiendom har ansvaret for å skaffe boliger.
o Inndyr er øremerket for bosetting av flyktningene inntil de har gjennomført
obligatorisk introduksjonskurs.
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2012:
o
o
o
o
o

Vi ble spurt om å gi nye flyktninger en omvisning i Nordfjorden, med besøk på
aktuelle bedrifter og institusjoner også i år, noe vi selvfølgelig sa JA til.
I år var det kun en ny gruppe på 7 personer, og omvisningen foregikk 11.06.12.
Gruppa besto av eritreere og somaliere og burmesere. Gruppeleder sto for
omvisningen.
Det var et tettpakket program hele dagen. Bedrifter, skole -og barnehage samt
Eldresenter ble besøkt og dagen ble avsluttet med middag på Vertshuset Fjordbua.
Deltakerne var meget fornøyde med omvisningen og var spesielt imponert over
barnehagen, skolen og Eldresenteret.
Takk til bedriftene/institusjonene som tok vel imot oss.

ØKONOMI:
 Økonomisk støtte:
o
o

o

Vi fikk i juli kr. 30.000,- i støtte fra Gildeskål kommune for 2012. Dette er skuffende
lite. Se «Samarbeid med Gildeskål kommune».
Vi fikk tilsagn på kr. 37.000,- fra Nordland fylkeskommune for 2010.
Pengene skulle bli utbetalt på sommeren 2011 via Gildeskål kommune, men pga.
diverse misforståelser ble dette ikke gjort før 02.01.2012. Beløpet kommer derfor først
med i vårt regnskap for 2012.
Vi fikk overført kr. 50.000,- i støtte fra Nfk for 2012.

 Regnskapsoversikt for 2011:
Inngående beholdning pr. 01.01.11.
Tilskudd Gildeskål kommune 2012.
Tilskudd Nordland fylkeskommune 2011 og 2012
Diverse inntekter inkl. renter 2012.
Inn på konto.
Utgifter
Utgående beholdning pr. 31.12.12

: kr. 23772,: kr. 30000,: kr. 87000,: kr. 1159,
: kr. 141931,: kr. 58793,: kr. 83138 ,-

Årsrapporten er enstemmig godkjent av Tilflyttergruppe Nordfjorden.

For Tilflyttergruppe Nordfjorden.
Johan Martin Pedersen.
Gruppeleder.
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