
Kommunereformen 

• Folkemøter 2. og 3. mai 2016 



1. Formålet med møtene.  
2. Historikk kommunereform Sørfold. 
3. Prosess i denne runden(2013 -2016) 
4. Presentasjon av alternativene:  

– Nullalternativet – bestå som egen 
kommune.  

– Slå seg sammen med andre kommuner:  
• Indre Salten alternativet 
• Stor Salten alternativet.  

 

Agenda 



• Orientere om prosess og alternativer.  

• Del av høringen i forhold til 
reformprosessen.  

• Ikke diskusjonsmøte for og mot, men 
informasjon til innbyggerne og 
tilbakemeldinger til styringsgruppa og 
kommunepolitikerne.  

Formål med møtene.  



• Storting og regjering har satt i gang prosessen.  
• Innbyggerne i Sørfold skal få være med å beslutte 

– velge veien videre.  
• Det forutsetter alternativer.  
• Det igjen forutsetter kunnskap om alternativene 
 utredninger.  

• Forutsetter informasjon til innbyggerne og at 
innbyggerne gis mulighet til å komme med 
innspill.  

• Rådgivende folkeavstemning.  
 

 

Kommunestyrets linje i prosessen 



• Egen kommune 1887(Folden delt i Nordfold/Kjerringøy og Sørfold) 
• Movika overført fra Nordfold/Kjerringøy i 1893 til Sørfold. 
• Mørsvikbotn til Sørfold 1964 fra tidligere Nordfold kommune. 
• Nævelsfjordområdet overført til Bodø i 1964.  
• Folkeavstemning 1971, nei til felleskommune Sørfold og Fauske. 
• 1973 kommunesentret vedtatt flyttet til Straumen.  
• Tårnvik til Bodø 1984.  
• Djupdalen overført til Fauske 1993. 
• Start utredningsarbeid i regi av Salten Regionråd 2002/3- 2006. 
• Nei fra kommunestyret til å gå videre med Salten prosessen, 2006 .  
• Statlig reformprosess etter Stortingsvalget 2003.  
• Rådgivende folkeavstemning 29. mai 2016.  

Kort historikk Sørfold kommune.  





• Stortingsvalget 2013. 
• Sundvollen erklæringen. 
• November 2013 S. regionråd - BRUS «Mulighetsstudie». 
• 11.02.14. Sørfold kommune takker nei til BRUS, ber om 

SR prosess.  
• 10.04.14. Slutter oss til SR utredning  BDO rapport. 
• Juni 2014 Stortingsbehandling kommunereformen.  
• 25.09.14. Orientering i kommunestyret 

Kommunereformen 2013 - 2014 



• 08.01.15 Naboprat med Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Sørfold, Fauske og Saltdal. 
• 12.02.15. Kommunestyre: organisering og fordeling roller. Vedtar å følge alternativ 

2 i forhold til fremdrift og at et skal avholdes rådgivende folkeavstemning.  
• 21.04.15. Naboprat med Bodø. 
• 06.05.15. UR ber om stemmerett for 16 åringer.  
• 27.05.15. Mandat ulike arbeidsgrupper vedtas – 3 utredningsalternativ støttes.  
• 15.06.15. Folkemøte om kommunereformen Straumen.  
• Juni 2015 - Delrapportene fra BDO ferdige(Fakta, Tjenesteyting og 

myndighetsutøvelse, Samfunnsutvikling og Demokratisk arena).  
• September 2015 - BDO rapportene ferdige, kommunevalg. 
•  07.12.15. Naboprat med Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn.  
• 17.12.15 Kommunestyre- forsalg om å stanse prosessen med videre utredning.  

 
 

Kommunereformen 2015 



• Vårhalvåret 2016. Forhandlinger om intensjonsavtale 
Hamarøy, Tysfjord, Sørfold, Fauske og Saltdal. 

• Forsiktige sonderinger med politisk ledelse Bodø. 
• Kommunestyrevedtak i forhold til folkeavstemninger i 

kommunene rundt oss og her hos oss.  
• 2. og 3. mai Folkemøter.  
• 29. mai rådgivende folkeavstemning.  
• Kommunestyrets behandling 16.juni.  
• Fylkesmannens oppsummering.  
• Behandling i regjering og Storting.  
• Etterarbeid avhengig av resultat……. 

Kommunereformen 2016 


