KOMMUNEREFORM
Kommunestyret 22. juni 2015

Pågående prosesser, status
• Nord-Helgeland
– Arbeidsgruppen legger frem analyse 1. september
– Styringsgruppe møter 18. juni, 25. august

• Meløy
– Avventer Salten-utredning, september

• Salten
– Salten-utredning, september. Invitert med.
– Intensjonsgrunnlag høst 15 – felles fremdriftsplan

Inndelingslova
Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser
§ 10.Innbyggjarhøyring
Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til
grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking,
spørjeundersøking, møte eller på annan måte.
§ 26.Fellesnemnd
Ved samanslåing av kommunar og ved deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav
b skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av
samanslåinga eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte
kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre
medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir
valt av og blant medlemmene i kommunestyret. (...) Kommunane kan også
opprette eit felles partssamansett utval etter kommunelova § 25 for behandling av
saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga som arbeidsgivar og dei tilsette.
(...) Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit til å gjere vedtak i
enkeltsaker eller i saker som ikkje er av prinsipiell art.

Kommuneloven
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
§ 12.Kommunedelsutvalg
1. Kommunestyret kan selv opprette kommunedelsutvalg for deler av kommunen. Kommunestyret
velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder
2. Kommunestyret selv kan fatte vedtak om at medlemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg i
kommunen skal velges av innbyggerne i vedkommende kommunedel (direkte valg). Der
medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg, velger utvalget selv leder og
nestleder.
3. Kommunestyret fastsetter selv kommunedelsutvalgenes arbeidsoppgaver. Kommunedelsutvalg
kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker vedrørende kommunedelen hvor ikke annet følger av
lov.
4. Kommunedelsutvalget kan gi lederen, et arbeidsutvalg eller lederen av administrasjonen i
kommunedelen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.
5. Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg. Dette
gjelder ikke når kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg.
6. For gjennomføringen av direkte valg til kommunedelsutvalg gjelder bestemmelsene i valgloven
så langt de passer.
7. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om direkte valg til kommunedelsutvalg.
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Arbeidsperiode i Kommunen

http://bodo.kommune.no/ny-storkommune-i-salten/category7867.html?source=smallcampaign
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Utredning/ mulighetsbilde
Havørn på jakt
Foto: Audun Rikardsenretningsvalg
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Intensjonsavtale
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Juni 2016

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

Vedtak kommunestyret
Vedtak kommunestyret

1. september

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

September

Presentasjon mulighetsstudie Salten

24. september
29. oktober

Beslutte hvordan befolkningen skal høres
Presentere faktagrunnlag
Rådmannens saksfremlegg, retningsvalg

Vedtak kommunestyret
Rådmannen
Vedtak kommunestyret

Høst 15

Innbyggerinvolvering (presentere fakta, høre)

Ihht. kommunestyrets vedtak om form

Desember 15- januar 16
Februar 16
Juni 16

Intensjonsavtale

Ferdig forhandlet
Vedtak kommunestyret
Vedtak kommunestyret

Høst 16

Fellesnemnd med enighet om innhold og fremdrift

2017-2019

Drøftinger om enkeltheter; organisering, etc.

1. januar 2020

Ny kommune

Ny kommune, like vedtak i deltakerkommunene

Utredningsalternativer
• Nord-Helgeland
• Meløy (nordover): Salten
• Bestå som egen kommune

