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Mandatet har vært å utarbeide en mulighetsstudie for Salten

Følgende tema skulle belyses:

Oppdraget er svart ut gjennom fire
delutredninger:

a)

Kommunal tjenesteproduksjon og
økonomi

b)

Infrastruktur, samferdsel, utdanning og
kompetanse

c)

Frivillig sektor

d)

Muligheter og utfordringer med fokus på
industri, næringsliv og sysselsetting

e)

Demokrati, innflytelse og deltakelse

 Delutredning A: et tversgående
faktagrunnlag
 Delutredning B: belyse kommunenes rolle
som tjenesteyter og myndighetsutøver
 Delutredning C: utrede kommunenes rolle
som samfunnsutvikler
 Delutredning D: belyse kommunenes rolle
som lokaldemokratisk arena

f)

Alternative modeller for organisering av
kommunal sektor i Salten som i et
langsiktig perspektiv gir livskraftige
lokalsamfunn og robuste kommuner

Basert på delutredningene er det utledet tre
endringsalternativer til ny kommunestruktur i
Salten, og sluttrapporten er en gjennomgang
av disse.

g)

Nye oppgaver og muligheter
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Vi har i arbeidet med å vurdere alternativer sett på:

endringer
som understøtter
intensjonen med
reformen

endringer
for hele
regionen

endringer
i et
langtidsperspektiv

endringer som
tar opp i seg
nasjonale
trender
•
•

28.09.2015

urbanisering
digitalisering
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Kriterier for vurderingen

Tjeneste- og myndighetsutøvelse,
herunder identifisering av
mulighetsrommet
• Kapasitet
• Stordriftsfordeler
• Lokaliseringer
• Fagmiljø
• Nærhetsutfordringene
Samfunns- og næringsutvikling
• Bo og arbeidsmarkedsregioner
• Næringsstrukturer
• Pendling
• Næringsutvikling
• Kommunale støttetjenester
28.09.2015

Lokaldemokrati
• Formannskapsmodell vs
parlamentarisme
• Modell for å underbygge nye
strukturer

Økonomi
• Soliditet
• Kraft
• Demografi
• Økonomiske forpliktelser
• Inntektsmodell og økonomiske
tilskudd
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Opprettholdelse av dagens kommunestruktur
Null-alternativet
•

Desentraliserte strukturer i mange av kommunene som
medfører høye driftsutgifter til tjenesteproduksjon

•

Utfordringer knyttet til rekruttering og fagkompetanse

•

Nærhetsutfordringer

•

Ikke bærekraftig demografiutvikling

•

Flere kommuner med økonomiske utfordringer

NB O-alternativet medfører ikke at man vil få de samme
rammebetingelsene i framtiden
• Endringer i oppgaveporteføljen
• Inntektssystemet fra 2017
•
•

Endringer i IKS – loven
Endringer i skatteplikten

Saltensamlet
Fakta:
Antall kommuner i dag
Samlet befolkning per 2015
Beregnet befolkning 2040
Samlet arbeidsstyrke
Tot avtalte årsverk i kommunen

9
80 519
91 423
42 658
6 961

Samlet areal i km²
Antall skoler/oppvekstsentre
Antall barnehager

11 261
59
111

Saltensamlet
Tjenesteproduksjon og myndighetsutøver
Styrker:
• Basistjenester kan videreutvikles der folk bor
• Større fagmiljø med bedre kapasitet og
kompetanse, spesielt innenfor spesialiserte
tjenester
• Økt valgfrihet og evne til å håndtere fremtidige
utfordringer i tjenesteproduksjonen, spesielt innen
eldreomsorg
• Reduserte habilitetsutfordringer
• Kommunen vil kunne håndtere de fleste oppgaver
innad i egen organisasjon
• Mindre behov for interkommunale samarbeid
Utfordringer:
• Stordriftsulemper, spesielt i form av geografiske
avstander
• Samlokalisering av tjenester kan føre til redusert
tilgjengelighet

Forventet utvikling i antall voksne i alderen 20-66 år per eldre over 80
år. Kilde: SSB, beregninger gjennomført av BDO.

Saltensamlet
Samfunnsutvikling
Styrker:
• Flere kommuner i dette alternativet er del av
en felles bo- og arbeidsmarkedsregion
• God næringssammensetting sammenlignet
med kommunene hver for seg
• En ny storkommune vil være bedre i stand til
å gjennomføre strategiske tiltak for å øke det
private næringslivets aktivitet i regionen
Utfordringer:
• Den nye storkommunen vil måtte søke å utvikle
et mer integrert arbeidsmarked
• Store avstander til Meløy i sør og Hamarøy i
nord

Styrker:
• 90 millioner i engangsstøtte og reformstøtte
• Større økonomisk handlefrihet og stabil
kommunaløkonomisk soliditet
• Kommunen vil være bedre rustet til å håndtere
fremtidige investeringsbehov
• Muligheter for å hente ut effektiviseringsgevinster
knyttet til administrasjon og tjenester
• Kommunene kan hente ut større inntekter fra
konsesjonskraft
Utfordringer:
• Samlet netto driftsresultat på -0,7 % av brutto
driftsutgifter
• Forholdvis høy gjeldsgrad og store forpliktelser,
men store eiendeler gjennom fond og
aksjer/andeler
• Nedtrapping av inndelingstilskuddet 15-20 år
etter sammenslåingen

Prosent

Saltensamlet
Økonomi
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Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, fratrukket
pensjonsforpliktelse. Kilde: KOSTRA.

2014
2008-2013

Lokaldemokrati
Lokaldemokratiet ved ny kommunestruktur:
• Hvordan ivareta ombudsrollen?
• Hvordan sikre innbyggermedvirkning i
beslutningsprosessene?

Lokalutvalgsmodellen med kommunedelsutvalg
har blitt pekt på som en aktuell løsning
• All myndighet som kan delegeres til politiske utvalg kan
også delegeres til kommunedelsutvalg
• All myndighet som kan delegeres til en
administrasjonssjef (rådmann) kan også delegeres til en
kommunedelsdirektør

Kommunedelsutvalgene kan få
avgjørelsesmyndighet og budsjettansvar for flere
kommunale tjenester
Kommunedelsadministrasjonen får ansvar for den
lokale tjenesteutøvelsen

Saltensamlet
Lokaldemokrati
Salten Kommunestyre

Lokalutvalgsmodell
— Kommunestyre
— Fagkomiteer
— Kommunedelsutvalg

Hamarøy k.d.utvalg
[komite]

Sentralisering av kommuneadministrasjon og
oppgaver knyttet til myndighetsutøvelse
— Tekniske tjenester
— Tildelingskontor
— Barnevern

Oppvekst
Helse og omsorg
Tekniske tjenester
Næringsutvikling
NAV

Sørfold k.d.utvalg

Bodø k.d.utvalg
[komite]

Desentralisering av tjenestemyndighet og lokal
utøvelse av oppgaver til en
kommunedelsadministrasjon:
—
—
—
—
—

[komite]

Steigen k.d.utvalg

Fauske k.d.utvalg

Saltdal k.d.utvalg
[komite]
Beiarn k.d.utvalg

Gildeskål k.d.utvalg

Budsjett
?

Meløy k.d.utvalg

Nordre, Indre og Ytre Salten
Fakta:
Antall kommuner i dag 2
Samlet befolkning per 2015
Beregnet befolkning 2040
Samlet arbeidsstyrke
Tot avtalte årsverk i kommunen

4 388
4 598
2 115
563

Samlet areal i km²
Antall skoler/oppvekstsentre
Antall barnehager

2 042
7
9

Nordre, Indre og Ytre Salten
Fakta:
Antall kommuner i dag 3
Samlet befolkning per 2015
Beregnet befolkning 2040
Samlet arbeidsstyrke
Tot avtalte årsverk i kommunen
Samlet areal i km²
Antall skoler/oppvekstsentre
Antall barnehager

16 219
15 694
8 193
1 642
5 063
13
20

Nordre, Indre og Ytre Salten
Fakta:
Antall kommuner i dag 4
Samlet befolkning per 2015
Beregnet befolkning 2040
Samlet arbeidsstyrke
Tot avtalte årsverk i kommunen
Samlet areal i km²
Antall skoler/oppvekstsentre
Antall barnehager
Samlet omsetning

59 912
71 131
32 350
4 755
4 155
39
82

Nordre, Indre og Ytre Salten
Tjenesteproduksjon og myndighetsutøver
Styrker:
• Større fagmiljø med bedre kapasitet og
kompetanse, spesielt for Indre og Ytre Salten
• Basistjenester vil kunne videreutvikles der folk
bor
• Øker valgfriheten for innbyggerne
• Større avstander og flere saksbehandlere vil
kunne redusere eventuelle
habilitetsutfordringer
• Vil kunne gjøre kommunene bedre i stand til å
håndtere fremtidig tjenesteproduksjon uten
uforholdsmessig store geografiske avstander
Utfordringer:
• Fortsatt behov for interkommunale samarbeid
i flere av kommunene
• Stordriftsulemper, spesielt i form av
geografiske avstander i Ytre Salten

Forventet utvikling i antall voksne i alderen 20-66 år per eldre over 80
år. Kilde: SSB, beregninger gjennomført av BDO.

Nordre, Indre og Ytre Salten
Samfunnsutvikling
Styrker:

•
•

•

Indre Salten er godt integrert arbeidsmarked
De nye kommunene har en mer robust
sammensatt næringsliv sammenlignet med 0alternativet
Ytre og Indre Salten vil være bedre i stand til
å jobbe mer helhetlig med næringsstrategier

Utfordringer:
• Ytre og Nordre Salten må skape mer integrerte
bo- og arbeidsmarkedsregioner
• Stor avstand mellom Bodø og Meløy (behov for
infrastrukturinvestering)
• Behov for
• Nordre Salten vil fortsatt være for liten til at man
investere i strategiske tiltak rettet mot det lokale
næringslivet.

Nordre, Indre og Ytre Salten
Økonomi
Styrker:
• 25, 50 og 80 millioner i reform- og engangsstøtte
til Nordre, Indre og Ytre Salten respektivt
• Muligheter for å hente ut effektiviseringsgevinster
knyttet til administrasjon og tjenester
• Større økonomisk handlefrihet og evne til å
håndtere uforutsette hendelser for Indre og Ytre
Salten
• Bedre evne til å håndtere fremtidige
investeringsbehov
Utfordringer:
• Negativt netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter i 2014 for samtlige kommuner i
dette alternativet
• Nedtrapping av inndelingstilskuddet 15-20 år
etter sammenslåingen

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, fratrukket
pensjonsforpliktelse. Kilde: KOSTRA.

Nordre, Indre og Ytre Salten
Lokaldemokrati
I Nordre og Indre Salten anses det som
hensiktsmessig å beholde en modell med faste
utvalg

I Ytre Salten bør det vurderes å innføres en
modell med kommunedelsutvalg. Dette kan
bevare og styrke den tette kontakten mellom
innbyggere og politikere til tross for større
geografiske avstander i de to nye kommunene.

Saltenfjordalternativet
Fakta:
Antall kommuner i dag 9
Samlet befolkning per 2015
Beregnet befolkning 2040
Samlet arbeidsstyrke
Tot avtalte årsverk i kommunen

69 690
80 743
37 342
5 624

Samlet areal i km²
Antall skoler/oppvekstsentre
Antall barnehager

8 345
43
92

Saltenfjordalternativet
Tjenesteproduksjon og myndighetsutøver
Styrker:
• Større fagmiljø med bedre kapasitet og
kompetanse, spesielt innenfor spesialiserte
tjenester
• Basistjenester kan videreutvikles der folk bor
• Kommunen vil kunne håndtere de fleste oppgaver
innad i egen organisasjon
• Mindre behov for interkommunale samarbeid
• Økt valgfrihet og evne til å håndtere fremtidige
utfordringer i tjenesteproduksjonen
• Reduserte habilitetsutfordringer

Utfordringer:
• Stordriftsulemper, spesielt i form av geografiske
avstander
• Samlokalisering av tjenester kan føre til redusert
tilgjengelighet
• Fortsatt behov for interkommunale samarbeid for
kommunene utenfor Saltenfjord

Saltenfjordalternativet
Samfunnsutvikling
Styrker:
• Saltenfjorden kommune, med unntak av
Beiarn, er en BA-region
• Meløy kommune har en av de mest robuste
næringsstrukturene blant kommunene i Salten
• Saltenfjord vil utgjøre 90 % av befolkningen i
Salten og kan således jobbe strategisk med
næringsutvikling i hele den nye kommunen

Utfordringer:
• Lite integrert BA-region i Nordre Salten
• Meløy og Nordre Salten vil mangle ressurser til
å jobbe strategisk med næringsutvikling
• Behov for infrastrukturinvestering som knytter
Beiarn tettere sammen med de andre
Saltenfjordkommunene

Saltenfjordalternativet
Økonomi
Styrker:
• 25 millioner til Nordre Salten og 90 millioner til
Saltenfjord i reform- og engangsstøtte
•
Muligheter for å hente ut
effektiviseringsgevinster knyttet til
administrasjon og tjenester
• Større økonomisk handlefrihet og evne til å
håndtere uforutsette hendelser for Saltenfjord
kommune
• Bedre evne til å håndtere fremtidige
investeringsbehov, spesielt innenfor eldreomsorg
Utfordringer:
• Negativt netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter i 2014 for samtlige kommuner i
dette alternativet
• Risiko for frafall av regionalpolitiske tilskudd som
følge av endring i inntektssystemet for Meløy
kommune

Kommune
Nordre Salten
Saltenfjord
Meløy

Pensjonsmidler (1000
kroner)

Pensjonsforpliktelse
(1000 kroner)

Innbyggere

Udekket
fopliktelse per
innbygger (kr)

561 277

683 061

4 318

-28 204

5 559 195

6 760 121

69 566

-17 263

685 418

874 923

6 454

-29 362

Udekkede pensjonsforpliktelser for 2014. Kilde: KOSTRA, beregninger
utført av BDO.

Saltenfjordalternativet
Lokaldemokrati
Saltenfjord
kommunestyre

Saltenfjord kommune vil dra nytte av en
lokalutvalgsmodell
[komite]

[komite]

• Sentralisering av kommuneadministrasjon og oppgaver
knyttet til myndighetsutøvelse
— Tekniske tjenester
— Tildelingskontor
— Barnevern

• Desentralisering av tjenestemyndighet og lokal utøvelse
av oppgaver til en kommunedelsadministrasjon:
—
—
—
—
—

Barnehage
Skole
Hjemmetjenester
Institusjoner
NAV

Sørfold k.d.utvalg

Fauske k.d.utvalg

Bodø k.d.utvalg

Saltdal k.d.utvalg

Gildeskål
k.d.utvalg

Beiarn k.d.

Nordre Salten
kommunestyre

Nordre Salten har andre forutsetninger med
kortere avstander og lavere innbyggertall
— Tjenesteutøvelse kan godt organiseres lokalt, men
trenger ikke nødvendigvis formaliseres gjennom
opprettelse av kommunedelsutvalg og tilhørende
administrasjon

[utvalg]

[utvalg]

Oppsummering og vår anbefaling

