KOMMUNEREFORM
grensejusteringer
Lokalutvalgene 21. januar 2016

Agenda
•
•
•
•

Kommunereformen, status
Lokalutvalgenes syn på grensejusteringer
Videre prosess
Samferdsel – orientering

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
Høst 15

Beslutte hvordan befolkningen skal høres
Presentere faktagrunnlag, vurdering av å bestå
Innbyggerinvolvering (presentere fakta)

Vedtak kommunestyret
Rådmannen

OK
OK
OK

29. Oktober (uts. 15. des)

Rådmannens saksfremlegg, retningsvalg

Vedtak kommunestyret

OK

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

Retningsvalg
• Bestå som egen kommune
– Muligheter utredet
– Konsekvens om ikke enighet
– Valgmulighet om ikke oppslutning etter høring

• Ett alternativ for intensjonsgrunnlag
– Konsentrere arbeidet
– Best mulig intensjonsavtale
– Mulige grensejusteringer utredes som konsekvens

Ukjente faktorer
•
•
•
•

Regionalt folkevalgt nivå (høsten 2016)
Inntektssystem (høring 2015-2016, fra 2017)
Oppgavereform (lovprop. våren 2017)
Frivillighet
– En kommune kan ikke hindre prosessen i en region
– Ufrivillig alene

Status Ytre Salten
•
•
•
•
•

Bodø
Gildeskål
Saltdal
Røst
Steigen

Tidsaksen
•
•

1. til 9. des.
Frem til 1. februar:

•

Februar 2016

•

Mars/april 2016

•

Mars/april 2016

•

April/mai 2016

•

Før 1.juli 2016

•

2016-2020

•

1. jan 2020

Møter med aktuelle kommuner
Utarbeidelse av
intensjonsgrunnlag
Behandling i kommunestyrer valg forhandlingsutvalg
Opinionshøringer for de som
velger dette
Forhandlinger om sammenslåing
utforming intensjonsavtaler
Folkeavstemning for de som
velger dette
Vedtak - intensjonsavtale
Utforming av den nye
kommunen
Sammenslåingsdato for ny
kommune

Intensjonsavtalen
• Intensjonsavtalen – vedtak om at kommunene ønsker å slå seg
sammen (før 1. juli 2016)
– Likelydende vedtak for aktuelle kommuner
– Avtale i samsvar med målene for reformen

• Videre prosess – høst 2016

– Fylkesmannen innkaller til felles kommunestyremøte
– Kommunenavn, antall medlemmer nytt kommunestyre, opprettelse av
fellesnemd, valg av revisor, opprettelse av fellesorgan for å sikre
gjennomføring av sammenslåing
– Nytt kommunestyrevedtak – stadfeste enighet

• Sammenslåing skjer ved kgl. resolusjon jf. Inndelingsloven § 4 eller
stortingsvedtak våren 2017

Intensjonsgrunnlaget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensjonsgrunnlaget bør inneholde følgende:
Ønske om mulig avtale
Ytre rammer for forhandlinger
Sammenfatning av kommuneinfo – samarbeidskommuner
0-alternativ for Bodø/andre kommuner
Styringsmodeller – Hvilke modeller er aktuelle for
lokaldemokrati
Kommunedelsutvalg
beslutningsansvar og økonomi
Nærmiljøutvalg
«Røstmodellen»

Viktig for Rødøy
• Rødøy kommune er opptatt av at flere skal
velge å forbli bosatt eller å flytte til
kommunen, etter at folketallet har vært
synkende over flere tiår.
• Livsløpssamfunn

Viktig for Rødøy, kommunikasjon
• Kommunikasjon og infrastruktur er kritiske faktorer for
næringsliv, trygghet og trivsel – dermed også for bidra
til positiv befolkningsutvikling.
• Bredbånd, post, og mobilnett med god dekning kan
verken tjenesteytere eller privatpersoner være uten.
• Å få fast veiforbindelse langs FV17 til nytt
kommunesentrum er sentralt.
• Videre å jobbe for gode ruteforbindelser med tidsriktig
båtmateriell både til knutepunkter på fastlandet og til
Bodø by.
• Transport av varer, fiskeprodukter og drivstoff må
sikres.

Viktig for Rødøy, oppvekst
• Rødøy kommune er opptatt av å opprettholde et
desentralisert skole- og barnehagetilbud.
Kommunen har utfordringer når det gjelder å
sikre at alle barn og unge får barnehage, skole,
musikkskole og fritidstilbud i sitt nærområde.
• Det er viktig å vedlikeholde bygg og utstyr ut fra
dagens krav og behov og å rekruttere kvalifiserte
fagfolk til stillinger.
• Å få ungdommen til å komme hjem etter endt
utdanning er et mål en kan nå gjennom å styrke
tilhørighet, identitet og trivsel.

Viktig for Rødøy, livskvalitet
• Folkehelse og livskvalitet skal med som
integrert perspektiv i alle planer.
• Vi er opptatt av tilrettelegging for fysisk
aktivitet i barnehage og skole, og for
befolkningen som helhet, men også
tilrettelegge for at den enkelte kan ta større
ansvar for egen helse.
• En god og stabil legetjeneste og omsorgstilbud
er også sentralt.

Viktig for Rødøy, næring
• Verdiskapning og næringsutvikling må styrkes for å opprettholde
bosetting og tjenestetilbud. Det innebærer god tilrettelegging for
attraktive arbeidsplasser.
• For jordbruket er tilgang til arealutvidelse, å opprettholde
landbruksfaglige miljø, utvikle videreforedling og nisjeproduksjon i
forbindelse med primærproduksjon, og å redusere skade på
beitende sau av freda rovdyr og rev viktig.
• For fiskeri er det viktig å fortsatt ha en variert fiskeflåte med større
og mindre fartøy, og å sikre mottak av variert type fisk slik at også
den minste delen av flåten har leveringsmuligheter.
• Å jobbe for at havbruksnæringen gir større positive lokale
ringvirkninger, for eksempel i form av videreforedling og
arbeidsplasser, og å redusere negative miljøkonsekvenser av
havbruk er sentralt.
• Videre bør det tilrettelegges for næringsarealer – nær kaier.

Grensejustering, inndelingslova
• Grensejusteringer gjøres etter inndelingslova, som også er førende
for prosessene i kommunereformen.
o § 3.Definisjonar

• Grensejustering inneber at eit område blir flytta over frå ein
kommune til ein annan, eller frå eit fylke til eit anna.
o § 8.Initiativrett

• Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om
grensejustering eller grensefastsetjing kan fremjast av
innbyggjarar og grunneigarar i dei kommunane søknaden
gjeld, av næringsdrivande som har sin registrerte
forretningsstad der og av kommunestyret eller fylkestinget i
dei kommunane eller fylkeskommunane søknaden gjeld.

Grensejustering, reformen
• Grensejusteringer må utredes i forbindelse med
kommunereformen. Å korrigere uhensiktsmessige
kretsgrenser er blant hovedargumentene for
kommunereformen. I oppdragsbrevet til
Fylkesmannen fra KMD heter det blant annet:
o Departementet gjør oppmerksom på at også lokale
spørsmål om grensejusteringer må tas opp i de
prosessene som nå starter opp, og ikke tas som egne
prosessløp slik det har vært vanlig å gjøre. Også deling
av kommuner kan komme opp som spørsmål, og
departementet vil peke på at grenser kan trekkes på
nytt.

