Referat
Tema: Kommunereformen – Naboprat med kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal
og Beiarn
Dato/sted: 7.12.2015, kl.12.00 – 14.10, Sørfold rådhus, møterom SISO.
Bakgrunn:
Ordfører i Fauske kommune har i brev av 4.11.2015(se vedlegg) sendt en henvendelse til Sørfold
kommune v/ordfører og Saltdal kommune v/ordfører for å få i gang samtaler for å se på muligheten å
vurdere/utrede et Indre Salten- alternativ.
Etter nærmere samtaler med alle 5 aktuelle kommuner, ble også Hamarøy kommune v/ordfører og
Beiarn kommune v/ordfører invitert til å delta på dette fellesmøtet den 7.12.2015.
Til stede:
Alle kommunene var representert i møtet med ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og
rådmenn/administrasjon. Se vedlagte oversikt.
Vel kommen:
Ordfører i Sørfold kommune ønsket velkommen og ledet møtet. Han presenterte agenda for møtet,
og gikk gjennom ulike forhold som ville være viktige i det videre arbeid;
 Befolkningsgrunnlag
 Avstander
 Samferdsel utvikling
 Kraft
 Næring
Se vedlagte oversikt.
Diskusjon:
Alle kommunene orienterte om hvor langt de var kommet i sitt arbeid med kommunereformen. Det
ble henvist til delutredningene og sluttrapporten fra BDO, møter i regionrådet og dialogmøter man
har hatt med aktuelle kommuner, f.eks. Bodø. Hamarøy har hatt møter med Steigen og Tysfjord.
Alle kommunene ønsket egen utredning på det såkalte 0-alternativet (bestå som egen kommune).
Kommunene har forskjellige strategier i forhold til andre modeller (f.eks. Stor-Salten/9 kommuner
som utgjør Salten Regionråd, Nord-Salten, Indre Salten og Bodø).
Kommunene utrykker stor usikkerhet knyttet til endringer i inntektssystemet og nye oppgaver, og
hva dette konkret vil le bety for kommunene. Regjeringens prosess var ikke optimal. Hvordan det
fremtidige interkommunale samarbeidet ville bli, jf. IKS mv. ble også belyst.
Det må jobbes fram et intensjonsgrunnlag/avtale. Det vil bli innkalt til nytt møte i løpet av januar
2016. Tema i dette møte vil være å utarbeide en fremdriftsplan og avklare aktuelle tema/områder
som skal utredes nærmere.
Oppsummering - konklusjon
Samtlige kommuner måtte avklare om de ville være med og utrede et Indre Salten- alternativ.
Med bakgrunn i ovennevnte forhold ble vi enige om følgende forpliktelseserklæring;

Forpliktelseserklæring:
.......................... kommune er enige om å inngå i et samarbeide med kommunene.................
for å utarbeide en plan for en fremtidig felles kommunestruktur i Indre Salten.
Dette dokumentet betegnes intensjonsplan som skal politisk behandles før sommeren 2016 i
de enkelte kommuner.
Intensjonsplanen skal inneholde en nærmere beskrivelse av grunnlaget for å ta stilling til en
ny kommunestruktur i Indre Salten.

Vedtak:
Kommunene må gi tilbakemelding til ordfører i Sørfold kommune om de slutter seg til
ovennevnte forpliktelseserklæring. Frist 24.12.2015.
Sørfold rådhus, 8.12.2015.
Ørjan Higraff
Rådmann Sørfold kommune
Ref.

