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Takk for at du tar deg tid til å lese vårt program, vi vil her 
prøve å synliggjore hva vi vil gjøre for at Gildeskål skal 
utvikles til en mer attraktiv kommune å leve og bo i, i alle 
livets faser. Vi håper du deler våre tanker og ideer, slik at du på 
valgdagen velger fremtiden, Gildeskål SV

Kyst og Hav
Gildeskål har i uminnelige tider vært knyttet til havet, vår plassering mellom 
fjell og fjord, på øyer og holmer har skapt grunnlaget for det samfunnet vi er i 
dag. Havet har skjenket oss mat og velstand, gjort det mulig for oss å reise ut 
på handel og fiskerier, samt vært en viktig ferdselsvei, slik skal det forsatt 
være, da må vi ta havet tilbake, som levevei, matauk, og transportåre.
Havet og Kysten utsettes for manges interesse, fra ekstremt vern, til ekstrem 
utnyttelse, begge deler er like galt, det vil legge kysten øde, det er ingen tjent 
med, vi må høste av naturens grøde med skånsomme og bærekraftige 
metoder, finne balansegangen mellom bruk og vern, slik at nye generasjoner, 
fastboende og besøkende, får nytte og glede av Gildeskål til evig tid.

Vår kommune, vår fremtid
Kommunen legger mange av premissene for hvordan våre liv leves, og 
hvordan samfunnet vårt utvikles. Gildeskåls største utfordring er at vi må bli 
flere Gildeskålværinger, flere hender og flere hoder, vi må bli en Bo-Lyst 
kommune, en kommune som sprudler av ren energi og skaperlyst, skal vi 
komme dit må vi ha de beste oppvekst og levevilkår for ung og gammel, legge 
til rette for hensiktsmessige og attraktive bo og næringsarealer, ha 
oppdaterte planverk som skaper forutsigbarhet og trygghet for innbyggere, 
grundere og næringsliv. Vi må ha infrastruktur og kommunikasjon, digital, på 
hav og vei som tjener oss, og ikke irriterer med sitt fravær. Miljø og bærekraft, 
sammen med solidaritet, likeverd og inkludering må være grunnfjellet i vår 
kommune. 




Program Gildeskål SV
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• Rekruttere nok kvalifiserte lærere på alle nivå.
• 100 % barnehagedekning, opprettholde dagens struktur.
• Være et godt vertskap for den videregående skolen.
• Lærertetthet over minstenorm.
• Fokus på godt læringsmiljø, 0-toleranse mot mobbing.
• Nærmiljø anlegg tilknyttet hver skole.
• Desentralisert utdanningstilbud for voksne.
• Lærlinger i alle kommunale sektorer.
• Helsesøster inn på skolen.

Mål: Best på kunnskap

Oppvekst og skole
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Vi vil jobbe for gode 
aktivitetstilbud for 
eldre i Gildeskål



5

Alle brukere av kommunens omsorgstjenester har krav på en 
meningsfull hverdag, fylt med god omsorg og varierte 
aktivitetstilbud, at man trenger pleie skal ikke være likestilt 
med passivitet. Nye generasjoner eldre stiller andre krav enn 
sine forgjengere, man skal kunne være Direktøren i eget liv.
Hjemmeboende eldre skal føle trygghet for at noen kommer 
kjapt om de trenger bistand, eller uhell skjer.
Omsorgssektoren i Gildeskål skal være kommunalt drevet, vi skal 
opprettholde eldresentrene på Mårnes og Nygårdsjøen, og ser frem til de nye 
omsorgsboligene på Vanntun, som vil bli et løft for hele tjenesten.
På Arnøyene bør det inngås offetlig privat samarbeide(OPS) med Arnøy 
Brygge slik at eldre eller funksjonshemmede som trenger avlastning kan få bo 
i nærmiljøet, med helsetjenester fra Hjemmesykepleien.
Gildeskål må ta i bruk de nyeste digitale Trygghetsalarmene med GPS, som 
virker over alt, også i skog og mark. Trygg på tur.
Inn med Ergoterapauter som bistår hjemmeboende eldre med praktisk 
tilrettelegging, tilby uten vedtak GPS klokke til de som ønsker dette, med slike 
tiltak kan eldre føle trygghet med å bo i egen heim og nærmiljø lengre. 

Folkehelse og forebygging
Å forebygge dårlig helse gir en enorm gevinst for den enkelte og samfunnet, 
og det kan skje med de enkleste tiltak, naturen ligger klar til bruk rett utenfor 
stuedøra vår, turlag, turistforeninger og NJFF gjør en stor jobb med å til rette 
legge og få folk ut, det må vi understøtte og kordinere i langt større grad.
Det er mye helse i sosial omgang med andre, Frivilligsentralen i samarbeid 
med lag og foreninger må gis muligheten til å opprette sosiale treffpunkt for 
hygge og prat, gjerne på tvers av generasjoner, det er mye visdom å hente.
Helsestudioet, svømmehallen og Biblioteket er arenaer for trim, lærdom og 
trivsel, vi må la disse tilbudene bli tilgjengelig for et større publikum med å 
tilrettelegge transport ordninger f.eks. lokal drosjebuss.


En meningsfull hverdag
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Verdiskapning er nøkkelen til utvikling av samfunn, for 
Gildeskål har primærnæringene gode naturgitte vilkår, store 
hav og beiteområder, og en kystlinje som gir muligheter, 
sammen med et betydelig overskudd på ren vannkraft har vi de 
beste forutsetninger for å lykkes med bærekraftig 
verdiskapning, ikke bare råstoff, men også gode sluttprodukter 

Gildeskål er en ledende kommune både nasjonalt og internasjonalt når det 
gjelder havbruk, -ikke noe å være stolt av, vil enkelte velgere på venstresiden i 
politikken si, jo det skal vi være, for vi har et unikt miljø, i en ung næring, et 
miljø som forsker på næringens utfordringer, og som stadig finner løsninger i 
den sirkulære økonomien, og gjør det som tidligere var avfall til verdifult 
råstoff, vi må ikke bli hengende i 90-tallets retorikk, men se fremtiden, som 
skapes nettopp her, i Gildeskål.

Fisken i havet tilhører oss alle, og må komme flest mulig av Kystbefolkningen 
tilgode, dagens kvote og leveransesystem er et reint Høyreprodukt, og 
kommer bare de få tilgode, Gildeskål SV vil sammen med partiet sentralt 
jobbe for andre fordelingsnøkler, fler kvoter til Kystflåten, og øremerkede 
ungdomskvoter til de som vil inn i næringen.
-Reiseliv som næring har et langt større potensiale enn det som skapes i dag, 
kommunen bør sammen med lokale bedrifter tilrettelegge og markedsføre 
kommunen langt bedre, Servicekontoret skal også være Turistkontoret.
Rasteplasser anlegges, og sammen med Vegvesen og grunneiere få hugget 
ned den grønne tunellen som gjemmer alt det vakre vi har å by på.
-Landbruk og kortreist mat gjennom REKO ringer, la gevinsten bli lokal.

Gildeskål SV vil jobbe for at Grunnrenteskatt ikke skal være til hinder for å 
oppdatere eldre kraftverk og turbiner, og erstatte behovet for vindmøller.




Verdiskaping og Miljø
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• Satsning på teknologi miljøet i Sundsfjord Havbrukspark
• Lokal verdiskapning av de råstoff vi produserer, fisk, kjøtt gr.saker
• Lakho nasj. park, Kirkestedet, Blix og øyene som destinasjoner
• Få lokalbåten tilbake, for pendlere, reiseliv og legeskyss
• Ny kai Sør-Arnøy
• Nye kvotenøkler for fiskeriene
• Aktivt bruk av SNU og Gildeskål Invest tilpasset lokalt næringsliv
• El-bil ladestasjoner
• Direkteferge Arnøy-Bodø

Gildeskål SV vil jobbe for:

Verdiskapning og Næring



sv.no

Gildeskål har alle muligheter, de 
må bare bli satt i arbeid til 

felleskapets og samfunnets 
beste. Vi tar gjerne jobben, da 

trenger vi din stemme.

Godt Valg




