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KOMMUNEREFORM: RETNINGSVALG
PROSESS FOR RETNINGSVALG
Kommunestyret har besluttet at Rødøy kommune skal utrede tre alternativer ved kommunereform, og gitt
rådmannen fullmakt til å jobbe videre med intensjonsgrunnlag:




Nord-Helgeland (ny kommune med Rana, Nesna, Hemnes, Lurøy og Træna)
Salten (ny kommune med Bodø og andre kommuner i Salten)
Bestå som egen kommune

I kommunestyrets møte 1. oktober 2015 ble faktagrunnlaget for de to alternativene til ny kommune presentert,
sammen med vurdering av alternativet å bestå som egen kommune. Det ble besluttet at befolkningen skal
høres gjennom opinionsundersøkelse når felles intensjonsavtale foreligger.
Fylkesmannen anbefaler at kommuner som har flere utredningsalternativer så tidlig som mulig gjør
retningsvalg i kommunereformen. Retningsvalg bør baseres på fremlagte faktagrunnlag, og eventuelt andre
nødvendige avklaringer fra arbeidet med intensjonsgrunnlag.
I henhold til vedtatte fremdriftsplan så skal kommunestyret gjøre et retningsvalg på møtet 29. oktober 2015.
Når det er gjort et retningsvalg vil en kunne konsentrere det videre arbeidet om ett alternativ, og om å oppnå
best mulig intensjonsavtale.
Alternativet om å bestå som egen kommune, null-alternativet, behøver ikke stå som et hovedalternativ som
skal utredes ytterligere når vurderingen av dette nå er gjort. Null-alternativet blir likevel konsekvensen dersom
flere kommuner ikke blir enige om felles intensjonsavtale, eller om kommunestyret ikke vedtar den
fremforhandlete avtalen etter at befolkningen er hørt.

STATUS NY KOMMUNE NORD-HELGELAND
Fremdriften om presentasjon av faktagrunnlag utarbeidet av kommunene i fellesskap, og beslutning om videre
arbeid med intensjonsgrunnlag er forsøkt koordinert mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan for
kommunestyrenes behandling ble presentert med faktagrunnlaget. Status fra rådmenn og prosjektleder:
RANA KOMMUNE
Kommunestyret behandler saken 17. november (flyttet fra 13. oktober). Vil oppsummere situasjonen
etter at øvrige kommunestyrer har trukket sine konklusjoner.
NESNA KOMMUNE
Kommunestyret behandler ikke saken 21. oktober. Mulig dato for ekstraordinært møte 18. november.
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HEMNES KOMMUNE
Faktagrunnlag Nord-Helgeland og Vefsn-alternativet presentert formannskapet 15. oktober (vedlagt
vedtak). Behandles i kommunestyret 3. november. Innstillingen fra formannskapet til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar at utredningsarbeidene under ledelse av rådmennene i de involverte
kommunene er et godt nok grunnlag for å fatte vedtak i saken. Det er ikke hensiktsmessig å
utrede de øvrige alternativer som er bestemt av kommunestyret i sak 38/14. Kommunestyret
vedtar å beholde det såkalte 0-alternativet, da dette totalt sett fremstår som best for Hemnes
kommune ut fra dagens inntektssystem. (...)
LURØY KOMMUNE
Kommunestyret behandlet saken 7. oktober (vedlagt protokoll). Det fremgår at Lurøy kommune
støtter at en fremforhandler et felles intensjonsgrunnlag innen 1. mars med samarbeidende
kommuner, med forbehold om ytterligere utredninger om sammenslåings- og null-alternativene, og
om inntektssystemet.
Kommunestyret vedtok også et punkt som vedrører Rødøy kommune i sitt vedtak. Dette til
orientering:
Dersom reformprosessen ender med at Lurøy kommune går videre som egen kommune er det
avgjørende at grensen mot Rødøy flyttes slik at den følger naturlig geografisk linje. Dagens
grense er for lengst utdatert, og hindrer optimal samfunnsplanlegging i grenseområdene. Det
vil være et politisk lederansvar å løfte denne problemstillingen frem.
Det har så langt ikke kommet noen henvendelse i saken, og det fremgår ikke av saksfremlegget hva en
legger i «naturlig geografisk linje».
TRÆNA KOMMUNE
Kommunestyret behandler saken 28. oktober.

STATUS NY KOMMUNE SALTEN
Utredning kommunestruktur Salten er lagt frem av BDO. Bodø kommune har tatt initiativ til en koordinert
prosess. Flere alternativer hvor Rødøy kommune kan innlemmes er dekket, blant annet Salten samlet,
Ytre Salten og Saltenfjord. Status for Bodø med nabo- og mellomliggendekommuner, etter saksfremlegg og
samtaler med rådmenn:
BODØ KOMMUNE
Samarbeidsavtalen som kommende posisjonspartier har blitt enige om sier følgende om
kommunereform: Samarbeidspartiene legger til grunn at kommunereform kun skal skje på bakgrunn
av frivillige initiativ fra nabokommunene.
Utredning kommunestruktur Salten ble presentert formannskapet 14. oktober (vedlagt saksfremlegg
og vedtak). Behandles i bystyret 29. oktober. Innstillingen fra formannskapet til bystyret er å arbeide
videre med kommunestruktur, basert på frivillig initiativ og/eller vedtak fra nabokommuner.
MELØY KOMMUNE
Formannskapene i Meløy og Rødøy møttes våren 2015, og Meløy bekreftet at de ville avvente
rapporten om kommunestruktur i Salten. Det er ikke kjent om eller når kommunestyret skal behandle
saken. De nye posisjonspartiene skal ha programfestet at Meløy bør bestå som egen kommune.
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GILDESKÅL KOMMUNE
Gildeskål kommune har null-alternativet som hovedalternativ. De har gjort retningsvalg på den måten
at hvis kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner, så må Bodø inngå. Saken skal
behandles i kommunestyret i desember.
BEIARN KOMMUNE
I følge saksfremlegget til Bodø skal Beiarn kommune ha gjort retningsvalg på den måten at hvis
kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner, så må Bodø inngå. Beiarn skal også ha gitt
uttrykk for interesse for raskt å komme i dialog for å se på muligheten for å utarbeide et
intensjonsgrunnlag. Bekreftet i formannskapet, referatsak 12. oktober (vedlagt).
RØST KOMMUNE
I følge saksfremlegget til Bodø skal Røst kommune ha gjort retningsvalg mot Bodø og Salten, og valgt
bort Lofoten. Departementet har gitt signaler om at Røst-modellen om lovpålagt vertskommunesamarbeid ikke er ønskelig, og at en bør søke å oppnå fordelene ved Røstmodellen ved
kommunedelsorganisering innenfor en sammenslått kommune.

RETNING – VURDERING
Retningsvalget og beslutningen om hvilke kommuner Rødøy kommune bør søke samarbeide med i
kommunereformen bør sees i lys av Regjeringens mål for en ny kommunereform:
1) GODE OG LIKEVERDIGE TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over
hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.
Vurdering: Både ny kommune Nord-Helgeland og ny kommune Salten vil gi større fagmiljø, bredde i
kompetansen og bredere tiltaksportefølje enn ved null-alternativet. Innenfor spesialiserte tjenester
antas at ny kommune Salten vil kunne legge noe bedre til rette for gode tjenester – da spesielt med
tanke på helse, hvor det er et mer samlet og større spesialisert miljø omkring Bodø enn på NordHelgeland.
2) HELHETLIG OG SAMORDNET SAMFUNNSUTVIKLING
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene
for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk,
samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i
kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og
arbeidsmarkedsregioner.
Vurdering: Rødøy utgjør ikke noen funksjonell enhet med tett geografisk integrasjon og felles bolig- og
arbeidsmarkedsområde sammen med andre kommuner i verken Salten eller på Nord-Helgeland. Flere
pendler og fra til skole og jobb og det er flere daglige reisemuligheter og større fleksibilitet i
transporttilbudet mot Salten enn mot Nord-Helgeland for størsteparten av befolkningen i Rødøy. Det
foreligger flere nærliggende utviklingsprosjekter for ytterligere å forbedre reisetilbudet nordover – som
kryssing av Holandsfjorden og utvikling av NEX-rute.
Forutsetningene for en god samfunnsutvikling regionalt vil være bedre enn ved å bestå som egen
kommune, både i ny kommune Nord-Helgeland og ny kommune Salten.
Åpne spørsmål på Helgeland skaper usikkerhet omkring Nord-Helgelandalternativet. Lokalisering av
sykehus og storflyplass er sentralt. Rødøy har interesse av at disse ender i Rana ut fra tilgjengelighet.
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Dersom de ender andre steder på Helgeland er det sannsynlig at reisevei og -muligheter blir urimelige
for Rødøys befolkning. I Saltenalternativet er noen slike spørsmål avklart, med beliggenhet Bodø.
3) BÆREKRAFTIGE OG ØKONOMISK ROBUSTE KOMMUNER
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og
næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk.
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor
begrensede økonomiske rammer.
Vurdering: Kommunene i begge utredningsalternativene har godt ressursgrunnlag, men store
utfordringer i forhold til befolknings- og næringssammensetning. Grunnlaget for vekst antas størst ved
Saltenalternativet, med blant annet Bodø by som pådriver i større utviklingsprosjekter.
4) STYRKE LOKALDEMOKRATIET OG GI STØRRE KOMMUNER FLERE OPPGAVER
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og
dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre
og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for
statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til
innbyggernes behov.
Vurdering: Å bli del av en ny, større kommune skal innebære økt makt og myndighet. En kan anta at en
større enhet vil kunne få flere oppgaver enn en mindre enhet. Ut fra en slik vurdering vil ny kommune
Salten ha større muligheter for innflytelse og å ivareta nye oppgaver enn ny kommune Nord-Helgeland.
Arbeidet med intensjonsgrunnlag vil gi nødvendige svar på hvordan lokaldemokratiet kan ivaretas på
dagens kommunenivå. Det har vært luftet forskjellige modeller i begge de to utredningsalternativene.

ARBEIDSGRUPPEN
Den nedsatte arbeidsgruppen skulle bestå av formannskapet, og i tillegg suppleres for å sikre representasjon
fra alle politiske lister i Rødøy kommune. Det har blitt forutsatt at denne justeres etter kommunestyrevalget.
MEDLEM
Olav Terje Hoff
Torsten Simonsen
Jon Egil Johansen
Linda Olsen
Bodil Pettersen
Vidar Solheim
Anita Tustervatn

VARAMANN
Randi Storvik
Frank K. Heimdal
Bjørn Pedersen
Monica Karlsen
Gunnar Skivik
Kjell Viggo Ovesen
Ståle Gjersvik

KONKLUSJON
Rødøy kommune bør gjøres et retningsvalg, slik at en kan konsentrere innsatsen om å fremforhandle en god
intensjonsavtale. Retningsvalg bør gjøres så tidlige som mulig i høst, slik kommunestyret har vedtatt. Det vil gi
nødvendig tid til prosess mot høring og beslutning juni 2016.
Selve prosessen og utredningsarbeidet er svært nyttig og gir god innsikt – uansett utfall av kommunereformen.
Rødøy kommune bør være pådriver for å sikre god fremdrift og koordinerte prosesser. Manglende koordinering
og fremdrift kan gjøre at alternativene som innebærer sammenslåing kan bli enten utsatt eller avblåst. Da vil et
aktivt retningsvalg likevel kunne ligge til grunn for en utsatt eller senere prosess om ny kommune.

vedlegg 1

Fremdriftsplan, 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/undersøkelse. lokalutvalgene

OK

1. kvartal 15

Utredningsalternativer avklares

Nord-Helgeland, Meløy/nordover, egen

OK

2. kvartal 15

Arbeidsgruppe

Alle lister, HTV, ans. representant

OK

22. juni
1. september

Fremdriftsplan
Fullmakt til å jobbe med to intensjonsgrunnlag
Presentasjon faktagrunnlag Nord-Helgeland

Vedtak kommunestyret
Vedtak kommunestyret

OK
OK
OK

September

Presentasjon mulighetsstudie Salten

24. september
29. oktober

Beslutte hvordan befolkningen skal høres
Presentere faktagrunnlag, vurdering av å bestå
Rådmannens saksfremlegg, retningsvalg

Høst 15

Innbyggerinvolvering (presentere fakta)

Desember 15- januar 16
Februar 16
Vår 2016

Intensjonsavtale
Befolkning høres, opinionsundersøkelse

Ferdig forhandlet
Vedtak kommunestyret
Når felles intensjonsavtale foreligger

Juni 16

Ny kommune, like vedtak i deltakerkommunene

Vedtak kommunestyret

Høst 16

Fellesnemnd med enighet om innhold og fremdrift

2017-2019

Drøftinger om enkeltheter; organisering, etc.

1. januar 2020

Ny kommune

OK
Vedtak kommunestyret
Rådmannen
Vedtak kommunestyret

OK
OK

vedlegg 2
From:
To:

Cc:
Subject:
Date:

Haakon Økland
bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no; asgeir.almas@hattfjelldal-kommune.no;
ordforer@vefsn.kommune.no; Thore Hopperstad; Kitt Grønningsæter; Karl-Anton Swensen; Geir
Sakariassen; Pettersen, Robert; stian.skjarvik@hattfjelldal.kommune.no; tone.larsen@grane.kommune.no;
magne.pettersen@vefsn.kommune.no; Rundhaug, Ole Petter (OlePetter.Rundhaug@rana.kommune.no);
Arne Langset
Christine Trones; Amund Eriksen
Kommunereformen - Hemnes formannskap sin innstilling til kommunestyremøte 3.11.15
19. oktober 2015 15:42:43

Hei!
Sender over Hemnes formannskap sin innstilling til kommunestyret 3.11.15 ang. kommunereformen
til orientering.

Mvh
Håkon Økland
Seniorrådgiver
Tlf. 751 97 146 / 916 70 540
www.hemnes.kommune.no
«Kommunestyret vedtar at utredningsarbeidene under ledelse av rådmennene i de involverte
kommunene er et godt nok grunnlag for å fatte vedtak i saken.
Det er ikke hensiktsmessig å utrede de øvrige alternativer som er bestemt av kommunestyret i sak
38/14.
Kommunestyret vedtar å beholde det såkalte 0-alternativet, da dette totalt sett fremstår som best for
Hemnes kommune ut fra dagens inntektssystem.
Før kommunestyret 3. november avholdes det folkemøte på Korgen samfunnshus. Møtets søkes
avholdt 29. oktober kl. 1900.
Hensikten med møtet er å gi innbyggerne informasjon om utredningene og få skape en god
innbyggerdialog som skal være en del av kommunestyrets beslutningsgrunnlag.
Vi inviterer Fylkesmannen til kommunestyret den 3. november 2015.»

Denne epost har blitt kontrollert for virus av Serit
This e-mail has been scanned for viruses by Serit
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Arkivsak: 15/153
Klageadgang: Nei
KOMMUNEREFORMEN – VIDERE ARBEID

Saksbehandler: Karl-Anton Swensen
Saksnr.: Utvalg
98/15
Formannskapet
22/15
Kommunestyret

Arkiv: SARK 12-15/020
Møtedato
07.10.2015
07.10.2015

Kommunestyrene i Hemnes, Rana, Nesna, Træna, Rødøy og Lurøy avklarte ved årsskiftet
(2014/2015) at en sammen skulle utrede mulighetene for en felles kommune. Av
samarbeidende kommuner var det kun Lurøy og Rana som hadde bare dette alternativet.
Øvrige kommuner har flere alternativer til utredning/vurdering.
Organisering av felles utredningsarbeid ble vurdert i januar og februar måned, basert på
kommunestyrevedtak i kommunene. Organiseringen ble i den forbindelse tatt opp av
Lurøy kommune i regionrådsmøtet den 20. februar 2015. Fra Lurøy kommune var det
ønske om politisk involvering (styringsgruppe) i utredningsarbeidet, samt ekstern
(uavhengig) prosjektledelse. Øvrige kommuner ønsket å forholde seg til en annen
organisering, noe Lurøy kommune dermed måtte innfinne seg med. Lurøy kommune har
selvsagt deltatt konstruktivt i arbeidet.
I regionrådsmøtet ble følgende mål og delmål for utredningsarbeidet lagt til grunn:
Utrede en sammenslåing av kommunene Nesna, Hemnes, Rødøy, Lurøy, Træna og Rana
til en regionkommune.
 Delmål 1 - Kartlegge driftsmessige, økonomiske og kvalitetsmessig status i
kommunene, og vurdere på bakgrunn av dette konsekvensene av en
sammenslåing
 Delmål 2 – vurdere behovet for og omfanget av lokal tilstedeværelse med
kompetanse og tjenester i forhold til avstand til kommunesenter:
 Delmål 3 – kartlegge og vurdere omfanget av og mulighetene som ligger i ulike
samarbeidsformer:
 Delmål 4 - vurdere usikkerheten og risikoen med ulike alternativ som skyldes de
ukjente faktorene som har betydning for framtidens kommuner:
Rådmennene i de respektive kommuner ble utpekt til utredningsgruppe. Fristen for
ferdigstillelse av utredningen ble satt til 1. september 2015.
I tillegg ble det bestemt at utredningen skulle legges opp slik at den også skulle gi et
faktagrunnlag for å kunne vurdere «0-alternativet» (egen kommune).
Arkivsaksnr. 15/153
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Hovedrollen til Rådmennene i kommunene har vært å bidra med relevant datamateriale
til prosjektledelsen.
Arbeidsmøtene har i hovedsak vært lagt til Rana. Med bakgrunn i organisering av de
første møtene var det ikke mulig for Rådmannen i Lurøy å delta. Uavhengig av dette er
det nok Rådmannen i Lurøy som samlet sett har deltatt i flest møter av samtlige
rådmenn.
Prosjektledelsen har hovedansvaret for utredningsarbeidet. Prosjektleder presiserer at de
vurderinger som er gjennomført i utredningen, er å anse som prosjektlederen sine.
Utredningen blir benevnt som et faktagrunnlag, noe en kan stille seg bak da den i
begrenset omfang oppfyller intensjonene i prosjektplanen.
Utgangspunktet for arbeidet var at en skulle utrede en sammenslåing av kommunene
Nesna, Hemnes, Rødøy, Lurøy, Træna og Rana til en regionkommune. Dette oppfylles
delvis i faktagrunnlaget. Faktagrunnlaget gir heller ikke fullgodt svar på delmålene i
prosjektplanen. For ordens skyld kan det opplyses at Rådmannen i Lurøy gjentatte ganger
har påpekt dette i arbeidsmøtene.
Faktagrunnlaget er omfattende med mye data og informasjon. En del av dette anses som
relevant for videre vurdering av målsetningen, samt at flere av vurderingene illustrerer
krevende utfordringer ved sammenslåing. Det er en rekke utfordringer som
faktagrunnlaget ikke gir fullgode svar på hvordan man eventuelt skal løse.
Innenfor de økonomiske forholdene er vurderingene i faktagrunnlaget svært begrenset.
Her er det behov for en mer analytisk tilnærming. Flere av figurene gir ikke et fullgodt
bilde av realitetene, samt de utfordringer kommunene enkeltvis står i, eller hvordan dette
slår ut ved sammenslåing. Dette er viktig for å få frem konsekvenser ved en eventuell
sammenslåing.
Fylkesmannen har i brev til kommunene (09.09.2015) gjort opp status med
kommunereformarbeidet og videre prosess. Brevet følger vedlagt. Fremdriften vil være
at kommunen må fatte endelig vedtak i saken innen utgangen av juni 2016. Frem til da må
en eventuelt ha klar intensjonsgrunnlag/intensjonsavtale.
Intensjonsgrunnlag:
Prosjektleder har lagt følgende til grunn for arbeidet med intensjonsgrunnlaget:
Dette arbeidet forutsettes å være forankret i kommunestyrene og være styrt av politisk
ledelse i kommunene. På det første møtet bør en ta stilling til organisering av arbeidet og
en av ordførerne bør lede arbeidsgruppa. I møtet 26.august ble det foreslått at
prosjektledelsen lager et utkast til intensjonsgrunnlag som utgangspunkt for de
innledende drøftingene. Referat fra møtet den 26. august vedlegges.
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Intensjonsgrunnlaget kan utformes som et «Fakta- og intensjonsgrunnlag» hvor en drar
ut de fakta en mener er relevante fra utredningen «Ny kommune N-Helgeland» og
konkretiserer de mål som kommunene mener må oppfylles for at det skal være aktuelt å
gå sammen i en ny kommune. Dette betinger at hver kommune har gjennomført en intern
prosess for å forankre egne prioriteringer. Dette dokumentet vil være en «kortversjon»
som i neste omgang vil danne grunnlag for en eventuell intensjonsavtale som presenteres
innbyggerne som grunnlag for høring. Intensjonsgrunnlaget videreføres i en
intensjonsavtale hvis kommunestyret ønsker det.
Prosjektleder har videre spilt inn eksemplet «Ofoten – fakta og intensjonsgrunnlag», som
vedlegges saken.
Forslag til vedtak tar utgangspunkt i konklusjonene fra møtet med politisk ledelse
26.august 2015, og de milepæler/avklaringspunkter som Fylkesmannen i Nordland mener
den enkelte kommune må legge til grunn for sitt arbeid fram mot våren 2016.
Kommunestyret gir ordfører, opposisjonsleder og rådmann i oppdrag i lag med de øvrige
fem kommuner å legge fram et forslag til felles intensjonsgrunnlag for kommunestyret.
Prosjektleder har ambisjoner om at et intensjonsgrunnlag vil kunne være ferdig til 1.
januar 2016. Rådmannen anser dette som urealistisk og uforsvarlig da en vil ha behov for
å gjøre en rekke vurderinger som faktagrunnlaget ikke gir svar på. I tillegg vil ikke det nye
inntektssystemet bli offentliggjort før medio mai måned i 2016. Nytt inntektssystem vil
etter Rådmannens vurdering være vitalt for de vurderinger som må gjøres. En bør med
denne bakgrunn legge en annen fremdriftsplan til grunn. Utkast til felles
kommunestyresak fra prosjektleder vedlegges saken.
Lurøy kommune er den første av de samarbeidende kommunene som behandler denne
saken, med innstilling til videre prosess. Lurøy kommune sitt vedtak vil dermed kunne
påvirke øvrige kommuners beslutning.
Forslaget/intensjonsgrunnlaget bør foreligge innen 1. mars 2016 slik at det kan behandles i
kommunestyret i mars/april. Det bør i forkant av behandlingen i kommunestyret legges
opp til en prosess der involvering av lokalutvalg, ungdomsråd, eldreråd og eventuelt
andre som kan gi innspill til kommunestyrebehandlingen.
Et intensjonsgrunnlag vil sammen med kommuneproposisjonen for 2017 (nytt
inntektssystem) kunne danne grunnlag for innbyggerinvolvering, eventuell
folkeavstemming. Rådmannen er opptatt av at en skal ha best mulig kunnskap om
fordeler/ulemper og det nye inntektssystemet før en konkluderer. Denne kunnskapen vil
uansett være særdeles viktig for eventuell videre planlegging av fremtiden til Lurøy
kommune.
Skal en ensidig legge faktagrunnlaget til grunn vil en beslutning på dette tidspunkt kunne
være at Lurøy kommune skal bestå som egen kommune. Rådmannen er av den
oppfatning at man må fullføre igangsatt arbeidet i tråd med fylkesmannens føringer.
Dette vil gi Lurøy bedre kunnskap om kommunesammenslåingen.
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Rådmannen ser flere forhold som bør utredes, og som blant annet vil styrke
argumentasjonen for å bestå som egen kommune.
Det er viktig for Lurøy kommune og skaffe seg best mulig kunnskap når overordnet
myndighet skal gjøre sine vurderinger, samt som argumentasjon for å opprettholde
bærekraftige rammebetingelser i et langsiktig perspektiv. I tillegg vil et
intensjonsgrunnlag gi oss indikasjoner på mulige samarbeidsformer for tjenester som
eventuelt vil kunne være krevende for Lurøy i et fremtidig perspektiv. Utover dette er det
verdt å merke seg at Fylkesmannen ber om at en ser på grensejusteringer i det videre
utredningsarbeidet.
Rådmannen legger opp til å prioritere vurdering av forslag til nytt inntektssystem så snart
det foreligger. Med denne fremdriften vil kommunestyret i Lurøy kunne fatte et endelig
vedtak i saken i juni 2016, basert på tilgjengelig og nødvendig kunnskap.
Vedlegg:

Utkast til saksfremlegg fra Prosjektleder
Referat fra politisk ledelse 26. august 2015
Ofoten – fakta og intensjonsgrunnlag
Faktagrunnlag «Ny kommune Nord-Helgeland» (Ole Petter Rundhaug 230915)
Status kommunereformarbeid (Fylkesmannen i Nordland)

Rådmannens innstilling:
Det anbefales at formannskap og kommunestyre fatter følgende vedtak:







Kommunestyret tar faktagrunnlaget, samt prosjektledelsen sine vurderinger, til
orientering.
Kommunestyret ser behov for ytterligere kunnskap om eventuelle konsekvenser
av kommunesammenslåing, samt mer kunnskap om å bestå som egen kommune.
Kommunestyret støtter at en fremforhandler et felles intensjonsgrunnlag med
samarbeidende kommuner, samt at eventuelle grensejusteringer vurderes i dette
arbeidet.
Kommunestyret gir ordfører, opposisjonsleder og rådmann i oppdrag i lag med de
øvrige fem kommuner å legge fram et forslag til felles intensjonsgrunnlag for
kommunestyret.
o Forslaget bør foreligge innen 1. mars 2016 slik at en legger til rette for
høringsprosess i forkant av kommunestyrets behandling i møte i mars/april
2016.
Kommunestyret vil ta stilling til om det er grunnlag for å gå videre i en prosess
med mål om å komme fra intensjonsgrunnlag til intensjonsavtale etter at nytt
inntektssystem er lagt frem av regjeringen i 2016. En eventuell intensjonsavtale
forutsettes behandlet i kommunestyret.

Lurøy, 30. september 2015

Karl-Anton Swensen, rådmann
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.10.2015 sak 98/15
Enstemmig vedtak:
Det anbefales at kommunestyre fatter følgende vedtak:







Kommunestyret tar faktagrunnlaget, samt prosjektledelsen sine vurderinger, til
orientering.
Kommunestyret ser behov for ytterligere kunnskap om eventuelle konsekvenser
av kommunesammenslåing, samt mer kunnskap om å bestå som egen kommune.
Kommunestyret støtter at en fremforhandler et felles intensjonsgrunnlag med
samarbeidende kommuner, samt at eventuelle grensejusteringer vurderes i dette
arbeidet.
Kommunestyret gir ordfører, opposisjonsleder og rådmann i oppdrag i lag med de
øvrige fem kommuner å legge fram et forslag til felles intensjonsgrunnlag for
kommunestyret.
o Forslaget bør foreligge innen 1. mars 2016 slik at en legger til rette for
høringsprosess i forkant av kommunestyrets behandling i møte i mars/april
2016.
Kommunestyret vil ta stilling til om det er grunnlag for å gå videre i en prosess
med mål om å komme fra intensjonsgrunnlag til intensjonsavtale etter at nytt
inntektssystem er lagt frem av regjeringen i 2016. En eventuell intensjonsavtale
forutsettes behandlet i kommunestyret.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 07.10.2015 sak 22/15
Behandling:
Forslag fra alle partier v/Siw Moxness og Håkon Lund om endring og tillegg:
Kulepunkt 3:
Delsetning etter komma strykes.
Nytt kulepunkt eller pkt 3:
Dersom reformprosessen ender med at Lurøy kommune går videre som egen
kommune er det avgjørende at grensen mot Rødøy flyttes slik at den følger
naturlig geografisk linje. Dagens grense er for lengst utdatert, og hindrer optimal
samfunnsplanlegging i grenseområdene. Det vil være et politisk lederansvar å løfte
denne problemstillingen fram.
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Enstemmig vedtak:









Kommunestyret tar faktagrunnlaget, samt prosjektledelsen sine vurderinger, til
orientering.
Kommunestyret ser behov for ytterligere kunnskap om eventuelle konsekvenser
av kommunesammenslåing, samt mer kunnskap om å bestå som egen kommune.
Kommunestyret støtter at en fremforhandler et felles intensjonsgrunnlag med
samarbeidende kommuner.
Dersom reformprosessen ender med at Lurøy kommune går videre som egen
kommune er det avgjørende at grensen mot Rødøy flyttes slik at den følger
naturlig geografisk linje. Dagens grense er for lengst utdatert, og hindrer optimal
samfunnsplanlegging i grenseområdene. Det vil være et politisk lederansvar å
løfte denne problemstillingen fram.
Kommunestyret gir ordfører, opposisjonsleder og rådmann i oppdrag i lag med de
øvrige fem kommuner å legge fram et forslag til felles intensjonsgrunnlag for
kommunestyret.
o Forslaget bør foreligge innen 1. mars 2016 slik at en legger til rette for
høringsprosess i forkant av kommunestyrets behandling i møte i mars/april
2016.
Kommunestyret vil ta stilling til om det er grunnlag for å gå videre i en prosess
med mål om å komme fra intensjonsgrunnlag til intensjonsavtale etter at nytt
inntektssystem er lagt frem av regjeringen i 2016. En eventuell intensjonsavtale
forutsettes behandlet i kommunestyret.
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vedlegg 4

PS 15/121 Kommunereform - status og videre prosess
Forslag til innstilling
Bystyret tar oppsummeringen av det arbeid som kommunene i Salten og regionrådet har
gjennomført med kommunereformen herunder sluttrapporten til BDO om utredning av
kommunestruktur i Salten til etterretning.
Vi opplever at Steigen, Gildeskål og Beiarn, uten at det er formalisert i vedtak, har gjort
retningsvalg på den måten at hvis kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner så må
Bodø inngå.
Steigen og Beiarn har derfor nå gitt uttrykk for interesse for raskt å komme i dialog for å se på
muligheten for å utarbeide et intensjonsgrunnlag.
Samtidig tas det kontakt med de andre kommunene for å informere om at dette skjer og at de
kommunene som selv ønsker det kan delta i slike samtaler.

Formannskapets behandling i møte den 14.10.2015:

Forslag
Fra Svein Olsen, Rødt, på vegne av Rødt, AP og SP:
Alternativt forslag til innstillingen:
Bystyret tar oppsummeringen av det arbeidet som kommunene i Salten og regionrådet har
gjennomført med kommunereformen, herunder sluttrapporten til BDO om utredning av
kommunestruktur i Salten, til orientering.
Videre arbeid med kommunestruktur tas evt opp derom frivillige initiativ og/ eller vedtak kommer
fra nabokommuner, og etter vedtak fra Bodø bystyre.

Votering
Forslaget fra Svein Olsen fikk 5 stemmer (3AP, 1R, 1SP) og ble vedtatt

Innstilling
Bystyret tar oppsummeringen av det arbeidet som kommunene i Salten og regionrådet har
gjennomført med kommunereformen, herunder sluttrapporten til BDO om utredning av
kommunestruktur i Salten, til orientering.
Videre arbeid med kommunestruktur tas evt opp derom frivillige initiativ og/ eller vedtak kommer
fra nabokommuner, og etter vedtak fra Bodø bystyre.

vedlegg 5

Beiarn kommune
8110 MOLDJORD
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Åpning:
Ordfører ønsket velkommen til det første møtet i valgperioden 2015 – 2019. Særlig ble Beiarn
Arbeiderpartis representant Linda Moen ønsket velkommen tilbake til en sentral posisjon i
lokalpolitikken. Med unntak av Linda, består Formannskapet av de samme medlemmene som i
forrige periode. Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.
Det var heller ingen innvendinger til sakslista.
Referater:
Notat om budsjettprosessen ble omdelt og hovedpunkter i den aktuelle kommunaløkonomiske
situasjonen presentert av rådmann og økonomisjef.
Angående TV-aksjonen fattet Beiarn Formannskap vedtak om å bevilge kr. 5.000 til aksjonen.
Årets aksjon går til å redde regnskog.
Notat fra kommunalleder Ågot Eide ad. flyktningetjenesten ble omdelt og gjennomgått. IMDI
og UDI gir signaler og informasjon som utfordrer kommunen til å ta imot flere og å gjøre mer
enn det gjeldende kommunestyrevedtak om saken gir rammer til. Det lages ny politisk sak til
kommunestyremøtet 15. oktober om dette.
Notat ad arbeidet med kommunestruktur ble omdelt. Notatet inneholder Bodø kommunes
rådmanns innstilling til Bodø bystyre. De omkringliggende kommunene Steigen, Gildeskål og
Beiarn er nevnt som kommuner som, dersom kommunedialogen frem mot et
intensjonsgrunnlag skal fortsette, har vært tydelige på at Bodø må inngå. Beiarn Formannskap
er enige i at formuleringene for vår del er i tråd med det kommunestyret og den lokale
styringsgruppa så langt har funnet. En intensjonsavtale må ligge til grunn for en
folkeavstemning/folkehøring slik at innbyggerne vet mest mulig om konsekvenser av sin
stemme og kommunestyrets i etterkant alternative valg. Formannskapet viste i denne
sammenheng også til Fylkesmannens tilbakemelding til kommunene da rapporten fra BDO ble
lagt frem på siste møte i Salten Regionråd. Det lokale utredningsarbeidet må fortsette. Lokalt
innkalles styringsgruppa til møte og det lages sak til 11. november ift. hvem som etter valget
skal sitte i denne gruppa.
Vedtak:
Referatene tas til etterretning
Enst vedtatt.

42/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
Vedtak:
Protokollen godkjent.
Enstemmig vedtatt.
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