KOMMUNEREFORM
Arbeidsgruppen 27. april 2015

Agenda
• Pågående prosesser, status
• Spørreundersøkelse lokalutvalg,
oppsummering
• Samfunnsutvikling, diskusjon om
forhandlingspunkter
• Utredningsalternativer, intensjonsavtaler

Pågående prosesser, status
• Nord-Helgeland
– Administrativt drevet prosjekt
– Styringsgruppe ikke etablert

• Meløy
– Avventer Salten-utredning, september
– Ta frem faktagrunnlag i mellomtiden

• Bodø
– Innledende møte, invitasjon til fellesmøte juni

Fremdrift, hovedmilepæler
Tidspunkt

Oppgave

Kommentar

Status

Høst 14

Kommunestyret, vedtak om utredning

Arbeidsgruppe nedsatt

OK

Høst 14

Innbyggerinvolvering

Folkemøter

OK

Mars 15

Kommunereform temaside

rodoy.kommune.no

OK

Mars 15

Innbyggerinvolvering (fase 1, info. Innhent.)

Møte/unders. lokalutvalgene

OK

1. kvartal 15

Utredningsalternativer avklares

3, inkl. å bestå

OK

Primo mai 15

Innbyggerinvolvering (fase 1, info. Innhent.)

Folkemøter

Mai 15

Innbyggerinvolvering (fase 1, info. Innhent.)

Befolknings. undersøk

2. kvartal 15

Utredningsalternativer

Beslutte hvilket

Høst 15

Intensjonsavtale med aktuell

Høst 15-juni 16

...felles prosess

Høst 15-vår 16

Innbyggerinvolvering (fase 2, pres. fakta, høre)

Juni 16

Kommunestyret, vedtak om ny kommune

Løpende involvering

Orientering kommunestyret

Hvert møte

Arbeidsgruppen/formannskapet

Temamøter ved behov

Informere befolkning

Nettside, FB, Rødøy-løva, møter

Folkemøter/befolkn.unders., lok.utv

September?

Spørreundersøkelse lokalutvalg
• 7 av 10 besvart

– Gjerøy, Jektvikfått lengre frist
– Representerer 883 personer, 70 % av befolkningen
– Ikke vektet ift. befolkning – bedt om å bli enige

•
•
•
•

Dagens innsats: tenderer nøytralt
Mål for reformen: tenderer positivt
Alternativer: flest sørover, deling nevnt
Tro på reformen: tenderer positivt



Samfunnsutvikling
• Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20-30-års perspektiv?
• Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å
levere lovpålagte velferdstjenester til sine innbyggere?
• Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før
samarbeidsulempene blir større enn fordelene?
• Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av
kommunale oppgaver?
• Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene
kommunen har ansvaret for?
• Greier kommunen å nå de mål den har satt seg?
• Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling?
• Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man
oppnå gjennom å bli en del av en større kommune?

Utredningsalternativer
• Nord-Helgeland
• Meløy (nordover)
• Bestå som egen kommune
– Inngåelse av intensjonsavtaler

