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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 64/2016 16.06.2016 

 

Kommunereformen - retningsvalg 

Vedlegg 

1 Orientering folkemøter 2 og 3. mai 2016. Presentasjon fra rådmann 

2 Orientering folkemøter 2 og 3. mai 2016. Presentasjon fra ordfører 

 

Resultatet av rådgivende folkeavstemning 29.mai 2016 (egen sak) 

 

Andre dokumenter (ikke vedlagt) 

 Utredningsnotat A fra BDO 

 Utredningsnotat B – endelig, fra BDO 

 Utredningsnotat C fra BDO 

 Utredningsnotat D fra BDO 

 Mulighetsstudier for Salten – Sluttrapport 16.9.2015 fra BDO 

Kommunestyrets vedtok i møte den 17.12.2015, sak 108/2015. Kommunereformen - status 

og veien videre. Sluttrapport utredning BDO tas til etterretning. BDO har utredet fire ulike 

kommunestrukturer (Null-alternativet, Salten samlet, Nordre, Indre og Ytre Salten 

alternativet og Saltenfjord alternativet) 

 

 Folkeavstemning – kommunereformen. Kommunestyret vedtok i møte 12.4.2016, sak 

27/2016 at det skulle gjennomføres en rådgivende folkeavstemming 2016 med tema 

kommunereform, søndag den 29.5.2016.  

 Kommunestyrets vedtak i møte 12.4.2016, sak 28/2016 – Rådmannens vurdering av O-

alternativet – at Sørfold kommune består som egen kommune, tas til etterretning.  

 Kommunestyrets vedtak i møte den 12.4.2016, sak 29/2016 – kommunereformen – 

Forslag til intensjonsavtale Indre Salten og intensjonsgrunnlag, tas til etterretning 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen legger saken fram uten innstilling. 

 

 

 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Behandling 

Sørfold kommunestyre fremmet følgende innstilling til behandling: 

 

Sørfold kommune vedtar å bestå som egen kommune. 

Sørfold kommune vil aktivt arbeide for å: 

- Videreutvikle egen kommune 

- Godt samarbeid med naboer. 

 

Vedtak 

Sørfold kommune vedtar å bestå som egen kommune. 

Sørfold kommune vil aktivt arbeide for å: 

- Videreutvikle egen kommune 

- Godt samarbeid med naboer. 

 

Innstilling fra kommunestyret enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret har flere ganger behandlet saker og fått orientering om forhold knyttet til 

kommunereformen.  

 

Kommunereformprosessen har også resultert i en rekke møter med aktuelle nabokommuner – 

«nabopraten». I tillegg har eget intern utvalg hatt flere møter. Dette utvalget har vært bredt 

sammensatt med politisk ledelse, opposisjonen, gruppeledere, representanter fra ungdomsrådet, 

seniorrådet, hovedtillitsvalgte og rådmann/kommunalsjefer. Kommunens enhetsledere og 

ansatte er også blitt orientert om saken.  

 

I forbindelse med høringen har det vært gjennomført flere folkemøter. Før saken behandles i 

kommunestyret skulle det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning søndag den 29. mai 

2016. Alle som har fylt 16 år og 17 år på og etter dato for folkeavstemningen og er manntallsført 

i Sørfold kommune har stemmerett ved den rådgivende folkeavstemningen.  

 

På kommunens hjemmeside er innbyggerne blitt jevnlig oppdatert med ulike saker som er 

knyttet til kommunereformen.  

 

For at kommunestyret skulle få et best mulig dokumentert beslutningsgrunnlag for å kunne ta 

sitt endelige valg om veien videre (retningsvalg) for Sørfold kommune, har vi gjennomført 

følgende hovedprosess(jf. ovennevnte saker); 

 

 Hovedalternativ 1.  

Nullalternativet. Sørfold kommune består som selvstendig kommune 

(Egen utredning av rådmann Sørfold kommune) 

 

 Hovedalternativ 2. 



Sørfold kommune slår seg sammen med andre kommuner; 

a. Indre Salten alternativet (Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal).  

(Egen intensjonsavtale) 

b. Stor Salten alternativet (Bodø, samt de andre kommuner som velger å slå seg sammen) 

(Utredning BDO)  

 

 Hovedalternativ 3. 

Vet ikke. 

 

 Resultat av rådgivende folkeavstemning den 29. mai 2016(se egen sak) 

 

Vurdering 

Prosessen med kommunereformen har vært svært omfattende. Sørfold kommune har lagt til rette 

for en bred og omfattende informasjon og gjennomført nødvendige utredninger(dokumentasjon) 

for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, slik at saken skulle bli mest mulig belyst før 

kommunestyret skal ta sin endelige beslutning om retningsvalg innen 1. juli 2016. 

 

Det har vært gjennomført flere folkemøter hvor målsettingen har vært å gi informasjon og få 

fram bakgrunnen for prosessen. Innbyggerne har også hatt store muligheter for å stille spørsmål, 

samt komme med sitt syn i saken som vi kunne ta med oss i prosessen.  

 

Rådmannens vurdering er at prosessen knyttet til kommunereformen er gjennomført i henhold 

til regjeringens forventninger og intensjoner.  

 

Med bakgrunn i dokumentert beslutningsgrunnlag som er utarbeidet og politisk behandlet, samt 

den informasjon vi har i dag, mener rådmannen at kommunestyret bør ha tilstrekkelig 

dokumentasjon og informasjon for å kunne foreta sitt endelige valg om veien videre 

(retningsvalg) for Sørfold kommune.  

 

Rådmannen mener at kommunen oppfyller departementets krav om informasjon og folkehøring, 

og at kommunen dermed får økonomisk støtte på kr. 100.000.  

 

 

 

 


