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A – KOMMUNEREFORMEN - føringer fra sentrale myndigheter
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste
kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens
utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.
Mål for reformen:
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil
1. Gode og helhetlige tjenester for
legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele
innbyggerne
landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i
2. Helhetlig og samordnet
kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og
samfunnsutvikling
spesialiserte tjenester.
3. Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner
Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og
4. Styrke lokaldemokratiet
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.
En viktig del av reformen er ønsket om å styrke lokaldemokratiet. Et levende lokaldemokrati hvor
innbyggerne opplever at de har medvirkningsmuligheter, og hvor de benytter denne muligheten,
vil være viktig når en ny kommune skal dannes.
Utfordringen med større kommuner er økt geografisk avstand innen kommunen, både for
innbyggere, ansatte og politikere. Dette gir frykt for tap av stedsidentitet, tap av kommunale
tjenester og arbeidsplasser i distriktene, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlerne og mindre
engasjement og politisk involvering fra innbyggerne.
Denne politiske plattformen skal bidra til å begrense slike ulemper.

Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og har en mer variert befolknings- og
næringssammensetning. Det gjør kommunen bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser og
utviklingstrekk.
Større 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.
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B – POLITISK PLATTFORM FOR NY KOMMUNE
1.

Visjon for ny kommune

2.

Sterkere lokaldemokrati

Det lages en prosess med bredere deltagelse for å lage en visjon for den nye kommunen.

Kommunestyret

Formannskapsmodellen benyttes i den nye kommunen.

Det nye kommunestyret skal bestå av 35 representanter + 4 representanter for hver kommune
som slutter seg til avtalen. (Eksempel Bodø og Røst blir 35+4+4 = 43 representanter)

Formannskapet

Formannskapet skal bestå av xx medlemmer. (Overlates til fellesnemd og felles
kommunestyremøte å avgjøre – avhengig av antall deltagere i ny kommune)

Komiteer, råd og utvalg

Fellesnemda utarbeider endelig forslag til politisk styringsstruktur.

Kommunedelsutvalg/lokalstyrer

Det skal opprettes lokalstyrer som velges ved direkte valg.
Ordningen evalueres etter første kommunestyreperioden.

Bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel skal være
valgbare, Kommuneloven §14.

Lokalstyrene skal være høringsinstans for kommunestyret i spørsmål som berører lokalmiljø og
ha beslutningsmyndighet på enkelte områder. Aktuelle områder for lokal beslutningsmyndighet
er:
-

-

Lokal samfunnsplanlegging og næringsutvikling

Lokale kultur- og idrettstilbud

Disponere lokale midler fra et næringsfond

Arealforvaltning(planer/dispensasjoner)

Administrative og økonomiske ressurser til drift avpasses endelige oppgaver og øvrig
administrativ struktur.
Eksisterende næringsselskaper skal opprettholdes i den nye kommunen.

Det etableres et næringsfond i den nye kommunen som årlig overfører midler til kommunedelene.
Kommunedelene må vurderes i forhold til naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner ved nye
kommunegrenser.
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3.

Samferdsel/infrastruktur og kollektivtransport

Det utarbeides illustrasjonskart/oversikt over de prioriterte kollektivtransportaksene i ny
kommune. Dette skal danne grunnlag for en helhetlig samferdselsplan og nye transportløsninger
for kommunen. Utvikling av dette tilbudet skal skje i god dialog med fylkeskommunen.

Transport- og samferdselstilbudet skal legge til rette for verdiskaping i hele kommunen og at folk
skal kunne bo der de bor. Det skal legges til rette for dagpendling med båt, buss og tog.
Infrastruktur som bredbånd og tilstrekkelig strømforsyning skal sikres. Lange avstander
avhjelpes i størst mulig grad av IKT-løsninger både i forhold til å løse oppgaver og for
samhandling/deltakelse/dialog med innbyggerne.

4.

Nye oppgaver

Ytre Salten vil bli en kommune med et stort og variert næringsliv innen handel, fiskeri, industri,
havbruk, reiseliv og offentlig sektor. Kommunen skal være kunnskapsintensiv med høy
kompetanse innen de aller fleste sektorer. Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for
etablering av regionale og nasjonale oppgaver, og rustet for nye oppgaver.
Samtidig understrekes at byen fortsatt vil være fylkeshovedstad og sete for fylkeskommunen.

5.

Tjenestetilbud

Dagens kommuner har ansvaret for tjenestetilbudet fram til 2020. I dette ligger også et ansvar for
å tilpasse tilbudet til befolkningsutvikling, bosettingsmønster, vedlikeholdsbehov, skolestruktur
mv.

Den nye kommunen skal være en livsløpskommune. Det vil si at tjenestestrukturen ved
etableringen i 2020 i hovedsak opprettholdes, og at nødvendige tjenester skal leveres der folk bor.
Det skal være lik standard på primærtjenestetilbudet i hele kommunen.
Intensjonen er at dagens skolestruktur opprettholdes så lenge det er faglig forsvarlig med videre
drift.

Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal
stimuleres til å delta i frivillig arbeid. Kommunens lag og foreninger sikres økonomiske ressurser
og praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet blomstrer og forsterkes, og det skal sikres god
tilgang på anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen. Alle barn og unge skal
sikers et godt kulturskoletilbud.
Den nye kommunen skal utvikle et kulturtilbud som spiller på bredde i kulturtilbudet og aktivt å
understøtte lokalt engasjement.

Antall kommunale arbeidsplasser bestrebes opprettholdt i den nye kommunen, men det kan bli
endringer i konkret innhold for noen, ved at kompetansemiljø samles og styrkes i en ny kommune.
Dette fordrer satsing på etter-/ videreutdanning. Samtidig vil effektivisering/ digitalisering av
tjenester gjøre at tjenester/ arbeidsoppgaver endres og arbeidsplasser kan forsvinne. Dette vil
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gjelde arbeidsplasser i hele den nye kommunen. Det må være et mål å legge til rette for sterke
fagmiljøer som skal tjene hele kommunen.

6.

Senterstruktur

Det er kan skilles mellom tre typer sentre i kommunen
•
•
•

7.

Bysenter: Bodø
Lokalsenter: tidligere kommuners adm. sentrum eller største tettsted
Nærsenter: mindre sentrum i kretsene.

Bærekraftig økonomi

i) Bruk av reformpenger

I tillegg til innsparinger fra stordriftsfordeler ved en kommunesammenslåing vil det tilflyte den
nye kommunen reformstøtte både i form av engangsstøtte og ved at den nye kommunen får
beholde småkommunetillegg og inndelingstilskudd som om de fortsatt var egne kommuner i 15+5
år.
Engangsstøtte ved kommunesammenslåing er 30 millioner. Reformstøtte vil være inntil 60
millioner avhengig av hvor mange kommuner som ønsker å slå seg sammen. Disse pengene vil gå
til arbeidet med sammenslåing, omorganiseringskostnader og å sikre et likeverdig tjenestetilbud i
kommunen. Det forutsettes at det bevilges tilstrekkelig midler å etablerer en moderne IKT
struktur i den nye kommunen.

I tillegg vil sammenslåtte kommuner beholde basis- og inndelingstilskudd i 15 + 5 år. Dette utgjør
for de 7 kommunene mer enn 200 millioner i året.
Kommuner

Basistilskudd

Småkommunetilskudd

1000 kr

Nord-Norge tilskudd

1000 kr

1000 kr

BODØ

12837

0

81807,495

GILDESKÅL

12837

5475

3327,835

STEIGEN

12837

5475

4242,455

RØST

12837

5475

931,07

SALTDAL

12837

0

7715,05

VÆRØY

12837

5475

1278,165

RØDØY

12837

5475

2146,725

Sum

89859

27375

101448,795

FIGUR 1 ILLUSTRASJON UTSLAG 2015-NIVÅ
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ii) Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Kommunale avgifter og eiendomsskatt skal harmoniseres i den nye kommunen.

iii) Investeringer og drift

Handlingsregler for drift av den nye kommunen (basert på sentrale anbefalinger):
•
•
•

•

1.
•
•
•

Resultatgrad - netto driftsresultat skal over tid være 1,75% av brutto driftsinntekter
Fondsgrad – disposisjonsfond skal over tid være 3% av brutto driftsinntekter
Gjeldsgrad – Lånegjeld ordinære investeringer skal over tid ikke overstige 50% av brutto
driftsinntekter
Finansieringsgrad – Renter og avdrag skal over tid ikke overstige 5% av brutto
driftsinntekter

iv) Prioriterte investeringer ny kommune
Grunntjenester
Vann og avløp
Velferdsteknologi
IKT infrastruktur

2. Lokale investeringer – prioritering iflg. tabell. Tiltak nedenfor skal prioriteres ved bruk av
reformpenger og investeringer i den nye kommunen.

Kommune

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Felles

Vann og avløp

IKT infrastruktur

velferdsteknologi

Bodø

Samferdsel ny kommune

Gildeskål

Samferdsel ny kommune

Bolig og næringsarealer

Rødøy

Bygge dagsenter/VTA

Frivillighetssentral m.m.

Svømmehall
Jektvik 25m

Røst

skole/opplevelsessenter

havneutbygging - kaier

sykehjem - utvidelse

Saltdal

Slipen scene/kulturkontor servicebygg/helsesenter

Steigen

Barnehage Nordsteigen

Hurtigbåtanløp/kai
Leinesfjord

Værøy

Sykehjem

utvidelse skole

idrettsanlegg

kommunale veilys
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v) Eierskapsstrategi

Fellesnemda/prosjektrådmann skal sette i gang arbeidet med å utarbeide en felles
eierskapsstrategi for den nye kommunen.

8.

Kommunenavn og kommunesymboler

Navn
Bodø

Kommunevåpen

Besluttes på felles kommunestyremøte i 2017.

Kommunesenter
Bodø.

Tidspunkt for sammenslåing

Kommunereformen legger opp til at sammenslåing skal skje 1.1.2020.

9.

Arbeidsgiverpolitikk

Ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av at det etableres en ny kommune. Innplassering
forutsettes å skje med utgangspunkt i den nye kommunens behov, i tillegg til at det tilstrebes
løsninger som er tilpasset den enkelte medarbeiders kompetanse og ønsker.

Den nye kommunen skal etablere et tre-partssamarbeid (arbeidsgiver, arbeidstaker og
politikere)
Den nye kommunen skal etterstrebe å følge gml. Arbeidsmiljølov § 9.

Det er et mål for den nye kommunen å etterstrebe faste hele stillinger og at det utarbeides en
helhetlig rekrutteringsplan med særlig vekt på læringer
På grunn av geografiske avstander bør det lages avtaler som sikrer at arbeidstakere ikke får
uforholdsmessig lang vei til arbeid dersom enkelte må bytte arbeidssted.
Fremtidig arbeidsgiverpolitikk utformes av fellesnemnd, partssammensatt utvalg og nytt
kommunestyre i samarbeid med fagorganisasjonene.
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10. Kommunikasjon og involvering

Kommunene har selv ansvar for involvering og medvirkning frem til vedtak om
kommunesammenslåing før 1. juli 2016.

Kommunene som vedtar sammenslåing utarbeider en felles kommunikasjonsstrategi for
reformarbeidet høsten 2016. Kommunene forplikter seg til å drøfte strategien med de tillitsvalgte.

11. Nærings- og samfunnsutvikling

Det skal legges til rette for næringsutvikling og boligbygging i alle kommunedelene. Utviklingen
skal bygge på lokale fortrinn og ved plassering av stedsuavhengige tjenester. Virkemiddel for
næringsutvikling skal finnes lokalt og det skal legges til rette for grundere.

Det er viktig å utnytte synergivirkninger og skape gode fellesløsninger der det ligger til rette for
dette.

Nye og tradisjonelle næringer skal utvikles i nært samarbeid med kunnskapsmiljøene i regionen.
For å oppnå dette er kommunikasjon viktig og at informasjon er åpen og tilgjengelig for alle.

Regionen er bl.a. stor på: havbruk, fiskeri, mineraler, grønn energi, reiseliv, kunnskapsbasert
næring/IKT, industri og handel. Allerede tilgjengelige industriarealer og god infrastruktur lokalt
og skal utgjøre førstevalg for kommunens arbeid med å tiltrekke seg nye industrietableringer.
Kommunen skal arbeide proaktivt for at næringslivet skal nyte godt av de laveste satsene for
arbeidsgiveravgift, og minimum arbeide for å opprettholde et differensiert nivå som en har pr.
2015.

9

C – FRA VEDTAK TIL NY KOMMUNE
1.

Videre arbeid/ fra vedtak til fellesnemnd

a) Kommunesammenslåingsprosessen
En ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle
kommunenes identitet, fortrinn og sterke sider. Utvikling av lokaldemokratiet og innbyggerinitiativ
skal gis høy prioritet i alle deler av kommunen.

b) Mål og prinsipper for sammenslåingsprosessen

Kommunene er ulike, men likevel likeverdige i arbeidet. Prosessen med å danne en ny kommune skal
være tuftet på god kommunikasjon og åpenhet.

c) Tilknytning for flere kommuner
Nye kommuner gis adgang til og tiltrer forhandlingene om sammenslåing frem til endelig
stortingsvedtak er fattet. Det forutsettes at kommuner som kommer til slutter seg til foreliggende
avtale.

2.

Fellesnemnd, sammensetning og mandat

Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til en ny kommune,
jf. Inndelingslova § 26.

Fellesnemnda skal bestå av fem medlemmer fra Saltdal og tre medlemmer fra hver av de øvrige
kommuner unntatt Bodø. Bodø kommune skal ha 50 % av medlemmene i nemda ut fra antallet fra
de andre kommunene. Fellesnemnda skal velges av og blant medlemmene i kommunestyrene.

Hver av kommunene har i perioden frem til 01.01.2020 ansvar for sin ordinære drift, men
spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen skal drøftes i fellesnemnda.
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Fellesnemnda skal:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Velge leder

Gjennomgå og vurdere prinsipielle forhold til sammenslåingsprosessen.

Ansette en prosjektrådmann som rekrutteres gjennom utlysning. Prosjektrådmannen tiltrer
senest 01.01.2018.
Utarbeide et utfyllende mandat for prosjektrådmannen som tydeliggjør ansvarsforhold
overfor kommunene i prosjektperioden.

Prosjektrådmannen rekrutterer sitt prosjektteam (merkantil funksjon, samt
prosjektkoordinatorer i deltagende kommuner og ny ledergruppe når denne tiltrer) og vil i
tillegg ha tilgang på ressurser i de eksisterende administrasjonene. Her bør kommunestyrene
og fellesnemda vurdere frikjøp av årsverk/ressursbruk.

Forberede arbeidet med økonomiplan og budsjett for det første driftsåret i den nye
kommunen, og avgi uttalelse til departementet om årsbudsjett og økonomiplaner for de
deltakende kommunene.
Følge opp regler og avtaler som omhandler ansattes vilkår og medbestemmelse ved
sammenslåingen.
Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensatt (PSU) utvalg.

Ta stilling til revisjonsordning etter innstilling fra kontrollutvalgene.
Utrede og ta stilling pensjonsordning

Fellesnemda/prosjektrådmann skal sette i gang arbeidet med å utarbeide en felles
eierskapsstrategi for den nye kommunen
Tilstrebe konsensus i alle saker.

Utarbeide forslag til delegeringsreglement som behandles og vedtas av det nye
kommunestyret.

Utarbeide forslag til politisk reglement med løsninger som sikrer god geografisk og politisk
bredde i de politiske beslutningsprosessene, som behandles og vedtas av det nye
kommunestyret.
o

o
o

Foreslå antall medlemmer formannskap
Opprettelse av komiteer og utvalg.
Opprettelse av lokalstyrer

I forbindelse med ansettelsesprosesser skal arbeidstakerorganisasjonene delta i
ansettelsesprosessene
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3.

Partssammensatt utvalg, sammensetning og mandat

Det opprettes et felles partssammensatt utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet
mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Felles partssammensatt utvalg skal
på arbeidsgiversiden utgå fra fellesnemnda og fra arbeidstakersiden bestå av to medlemmer fra
Saltdal og et medlem fra hver av de øvrige kommuner unntatt Bodø. Bodø kommune skal ha 50 %
av medlemmene i nemda ut fra antallet fra de andre kommunene. Felles partssammensatt utvalg
tiltrer 01.07.2017.

D – KOMMUNESPESIFIKKE FORHOLD
Røstmodellen

Partene er innforstått med at det utføres et arbeid med utredning av Røstmodellen som
kommunedel i Bodø kommune på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Resultatet av dette arbeidet, som foreligger i Rapport fra NIVI analyse, skal legges til grunn for
organisering og dimensjonering i den nye kommunen sammen med det som fremkommer i denne
politiske plattformen.
Fellesnemda vurderer om de løsninger som rapporten peker har overføringsverdi til andre
kommunedeler i den nye kommunen. Rapporten vedlegges.
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