Mandat for det videre arbeid med kommunereformen i Sørfold, vedtatt i
kommunestyret 27. mai 2015.
Sørfold kommunestyre gir kommunens representanter som møter som sonderingsutvalg (valgt
av kommunestyret) i møter med andre aktuelle kommuner og kommunens representanter i
Salten Regionråd mandat som det framkommer nedenfor.
Mandatet til sonderingsutvalget og mandatet til kommunens representanter i Salten Regionråd
skal utøves innen rammene til mandatet for kommunens arbeidsgruppe for kommunereformen
som er nedsatt av kommunestyret.
Mandat kommunens arbeidsgruppe kommunereformen:
1) Arbeidsgruppa skal bidra til å formidle kunnskap om prosessene rundt kommunereformen
til befolkning og folkevalgte.
2) Arbeidsgruppa skal bidra til og lede nødvendige utredninger for å fremskaffe et nødvendig
kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal være slik at innbyggerne og folkevalgte kan ta
stilling til veivalg i forhold til kommunestruktur på et faktabasert kunnskapsgrunnlag så langt
dette er mulig våren 2016.
3) Dette faktagrunnlaget skal presenteres innbyggerne før en rådgivende folkeavstemning
gjennom folkemøter og andre tjenlige informasjonskanaler. Resultat av rådgivende
folkeavstemning og kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for kommunestyrets veivalg
for Sørfold kommune etter 2016.
4) Hovedalternativer å utrede for Sørfold kommune skal være:
1) Mulighetene for Sørfold kommune til å bestå som egen kommune.
2) Muligheten for en indre Salten modell.
3) Storkommunemodell Salten, der Bodø er med.
Utredningen skal kunne brukes som et kunnskapsgrunnlag for å utvikle samfunnsdelen i
kommuneplanen dersom kommunestyret våren 2016 velger å bestå som egen kommune.
Dersom kommunestyret velger alternativ 2 eller 3, skal kunnskapsgrunnlaget være grunnlag
for forhandlinger med eventuelle parter i en ny og større kommune.
Mandat sonderingsutvalg og for kommunens representanter i Salten Regionråd:
1) Sørfold kommune ønsker primært at modell 2 og 3 utredes videre i regi av Salten
Regionråd. Dersom dette ikke er mulig, kan en utrede sammen med andre, men da skal
kommunen være representert i både styringsgrupper og arbeidsgrupper.
2) Alternativ 1 utredes av kommunen selv. Der det er formålstjenlig hentes kunnskap rundt
dette alternativet inn via andre faginstanser/ kompetansemiljø, for eksempel LVK
(Landssammenslutninga for vasskraftkommunar).
3) I forhold til konsekvenser i forhold til kommunens kraftinntekter brukes LVK sammen med
andre LVK- kommuner der det er mulig.
Oppgavemeldingen.
Sørfold kommune forutsetter følgende prinsipp for å overta oppgaver fra andre
forvaltningsnivå:
1) Nye oppgaver må være fullfinansiert på en realistisk måte.

2) Nye oppgaver som fordrer samarbeid mellom flere kommuner, må forutsettes løst i
samarbeid mellom likeverdige parter.
Særskilt viktige tema for utredningsarbeidet:
1) Kommunal tjenesteproduksjon og organisering av denne.
2) Arbeidsliv (herunder BAS tenking. BAS står for Bo, arbeid og service region).
3) Samferdsel og infrastruktur (relatert til BAS tenking og tilgjengelighet for innbyggerne).
4) Kraft.
5) Eierskap.
6) Næringsliv.
7) Demokratiperspektivet
8) Kommunens ansatte
9) Inntektssystemet
10) Pensjon
11) Erfaringer fra andre kommuner og prosesser fra andre land.

