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Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens saksutredning forslag til videre prosess med 

kommunereformen. 

2. Kommunestyret vedtar at sonderingsutvalget tar opp arbeidet og kommer i gang med 

samtaler/dialog med aktuelle kommuner(Fauske, Saltdal og Bodø kommune) i løpet av 

desember 2015. Starter arbeidet med å utarbeide et felles intensjonsgrunnlag. 

3. Kommunestyret ber om at rådmannen legger fram egen sak om Sørfold kommunes plass 

i ny kommunestruktur (0-alternativet) i løpet av februar 2016. 

4. Kommunestyret vedtar forhandlingsresultatet(intensjonsavtale) med aktuelle 

kommuner(Fauske, Saltdal og Bodø kommune)blir klart innen mars/april 2016. 

5. Kommunestyret vedtar at det blir gjennomført en rådgivende folkeavstemning i Sørfold 

kommune i løpet av april 2016. 

6. Kommunestyret avgjør retningsvalget i juni 2016. 

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Sammendrag 

Saken inneholder en oppsummering av arbeidet med kommunereformen så langt.   

 

I forbindelse med arbeidet med kommunereformen anmodes alle kommunene å gjennomføre en 

egen utredning (utredningsplikt). For alle Salten kommunene(inklusiv Sørfold kommune) er 

dette arbeidet blitt utført av eksternt firma BDO.  

 

Følgende delutredninger er gjennomført; 

A. Utarbeide faktagrunnlag  

B. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 

C. Samfunnsutvikling  

D. Demokratisk arena 

 

I tillegg har BDO utarbeidet en egen sluttrapport som baserer seg på en serie på disse fire 

delutredningene, og må således ses i sammenheng med disse. 

 

Det er utredet fire ulike kommunestrukturalternativer i Salten; 

1. Null-alternativet (videreføring av dagens struktur) 

2. Salten samlet (alle kommunene vil danne en ny kommune i Salten) 

3. Nordre, Indre og Ytre Salten alternativet bestående av Nordre: (Hamarøy og Steigen). 

Indre: (Fauske, Saltdal, Sørfold). Ytre: (Bodø, Beiarn, Gildeskål og Meløy).  

4. Saltenfjord alternativet bestående av Nordre (Hamarøy og Steigen), Saltenfjord: (Beiarn, 

Bodø, Fauske, Gildeskål, Saltdal og Sørfold), samt Meløy for seg selv. 

 

Utredningene har tatt utgangspunkt i fire utredningsalternativer; 

 Tjenesteproduksjon og myndighetsutøving 

 Samfunns- og næringsutvikling 

 Lokaldemokrati 

 

BDO sin anbefaling; 

«På bakgrunn av de analysene som er gjennomført gjennom «Mulighetsstudier i Salten» er det 

vurdert at Stor-Salten er det alternativet som nærmest oppfyller regjeringens mål for reformen 

 

En storkommune i Salten vil etter det BDO sin vurdering ha nedre forutsetninger for å kunne 

levere gode tjenester til innbyggerne i fremtiden ved blant annet å gjøre det mulig å skape større 

fagmiljøer, samt kapasitet i egen organisasjon». 

 

Salten regionråd har i møte 24 og 25.september tatt BDO sin sluttrapport den til 

orientering og oversendt den til kommunene for videre behandling.  

 

BDO sine delutredninger og sluttrapport vedlegges saken i sin helhet. Rapportene diskuterer 

ulike alternativer for fremtidig kommunestruktur og vil danne grunnlag for videre diskusjon og 

vedtak i kommunestyret. 

 

Sørfold kommune; 

Vi har inntil nå gjennomført følgende interne prosess knyttet til arbeidet med 

kommunereformen; 

 Orienteringer til kommunestyret 

 Sak i kommunestyret den 12.2.2015 

 Gruppearbeid i kommunestyret den 14.4.2015 



 Sak i kommunestyret den 27.5.2015 – mandat. 

 Folkemøte den 15.6.2015. Orientering om prosessen. 

 Åpent ungdomsmøte den 6.5.2015 

 Informasjonsbrev og orientering til alle ansatte den 24.3.2015 

 Gruppearbeid enhetslederne den 17.4 og 21.9.2015 

 Møte med Bodø kommune den 21.4 

 Møter i nedsatt utvalg oppnevnt av kommunestyret den 18.3 og 30.4.2015. 

 KS møte i Bodø 28 og 29.4.2015. 

 

Rådmannen viser for øvrig til informasjon som ligger på link(kommunereformen) på 

kommunens hjemmeside. 

 

Bodø kommune; 

I forbindelse med regionrådsmøtet i Saltstraumen den 4. juni ble det gjennomført et fellesmøte 

mellom Bodø kommune og de 12 nabokommunene. 

  

Det er uttrykt et ønske fra nabokommunene(også Sørfold kommune) om at Bodø skal inneha en 

offensiv holdning i kommunereformarbeidet. Rådmannen oppfatter holdningen som ble uttrykt i 

møtet mellom kommunene at de frivillige initiativ fra nabokommunene er gjeldende og at 

prosessen med å lage en ny kommune i Salten derfor må fortsette.  

 

Intensjonsgrunnlag skal utarbeides ut ifra de innspill som kommunene har kommet med i 

nabosamtalene. Oppsummert gjelder dette følgende fem hovedpunkter: 

 

• Lokaldemokrati 

• Samferdsel 

• Næringsutvikling 

• Økonomi 

• Gode tjenester til innbyggerne 

 

 

Fylkesmannens foreløpige oppsummering 

Fylkesmannen i Nordland har presisert at kommunereformarbeidet i Salten må gå fremover for å 

rekke de tidsfrister som Stortinget har vedtatt.  

 

Fylkesmannen i Nordland har oppsummert status i kommunereformarbeidet i alle 44 

Nordlandskommune pr. 01.juli 2015. 

 

Alle 44 kommuner svarte på fylkesmannens undersøkelse vedrørende status i 

kommunereformarbeidet juni/ juli 2015.  

Nordland er samlet sett godt i gang med prosessene. Stortinget har lagt opp til en stram tidsplan 

for reformen og de aller fleste kommunene er i innspurten med sitt utredningsarbeid med 

aktuelle samarbeidskommuner. 

Fylkesmannen vurderer den samlede statusen for Nordland som følger:  

 De aller fleste kommunene er i sluttfasen med større utredningsarbeider. 

Mange kommuner har bestilt eksterne utredninger, mens noen kommuner utreder selv. 

 Det er ulik fart og forankring i utredningsprosessene. 



 Alle kommuner ønsker å utrede 0-alternativet, dvs hvordan de klare å levere tjenester av 

god kvalitet og med et tilstrekkelig omfang med utgangspunkt i dagens oppgaver og ev. 

nye oppgaver i framtiden.  11 kommuner rapporterer at de ikke har vurdert 

ekspertutvalgets 10 kriterier som ligger til grunn for denne vurderingen. 

 De aller fleste kommunene har prosjektplan og framdriftsplan som er i henhold til 

Stortingets tidsplan. 

 Nordlandkommunene har stort fokus på involvering av innbyggerne og engasjementet er 

stort. 29 kommuner har plan for innbyggerhøring mens 34 kommuner har avholdt eller 

planlagt folkemøter. Flere kommuner har gjennomført opinionsundersøkelser og mange 

kommuner har gode nettsider som bidrar til informasjon og involvering av innbyggerne.  

19 kommuner har gjennomført/ eller planlagt egne arenaer for involvering av ungdom. 

 Flere kommuner er godt i gang med arbeidet knyttet til intensjonsavtaler. 

 Gjennomgående ønske fra kommunene at Fylkesmannen arrangerer en samling høsten 

2015 for videre prosess med kommuneplanarbeidet.  

For å sikre at kommunene har tilstrekkelig framdrift i arbeidet ønsker fylkesmannen å 

tydeliggjøre forventningene til den videre prosessen i kommunene.  

 

Arbeidet med kommunereformen er omfattende og krever at det settes av egen ressurs til 

utredningsarbeidet både administrativt og politisk. Mest av alt krever denne prosessen godt 

lederskap, at kommunepolitikerne tar ansvar og at innbyggere og ansatte involveres. På denne 

måten vil arbeidet forankres og skape trygghet for at endelig vedtak fattes på så godt grunnlag 

som mulig.  

 

 

 

De viktigste milepælene og avklaringspunktene fram til vedtak juni 2016 skisseres derfor 

nedenfor: 

Høst 2015 Milepælene Avklaringspunkter 

 Avklaring av 
utredningsalternativer 

Aktuelle geografiske retningsvalg må 
koordineres mellom 
enkeltkommunene. Retningsvalg 
som ikke er forankret i gjensidige 
intensjoner om en felles prosess bør 
legges bort. 

 Utredning av 0-alternativet Utredningen må svare på 
regjeringens 10 kriterier for en ny 
fremtidig kommune. Det bør 
utarbeides en egen vurdering av 
kommunens sårbarhet. Her bør det 
vurderes kommunens avhengighet 
av interkommunalt samarbeid i dag 
og hvordan et utvidet samarbeid vil 
slå ut ifht politisk styring og 



kompleksitet for kommunen. 

 Felles utredning av realistiske 
alternativer 

Oppstart av felles prosjekt med 
tydelig prosess, innhold og 
fremdriftsplan. De kommuner som 
inngår i felles 
sammenslåingsalternativer bør 
sammen gjennomføre en utredning 
som viser fordeler/ulemper som en 
ev. kommunesammenslåing vil gi. 
Utredningen bør bygge på et 
utfordringsbilde for dagens 
kommuner og beskrive 
mulighetsbilde for en ny kommune. 
Behov for grensejustering bør tas 
opp i utredningen.  

 Innbyggerdialog Plan for innbygger medvirkning 

 Forankring Sak i kommunestyret etter valget av 
status og videre prosess. 

 Reduksjon av alternativer Sak til kommunestyret med 
oppsummering av 
kunnskapsgrunnlaget for de ulike 
alternativene og vedtak om 
retningsvalg. 

 Intensjonsgrunnlag/ 
Intensjonsavtale 

De kommuner som har valgt 
sammenslåingsalternativ(er) bør ha 
kommet godt i gang med 
intensjonsgrunnlag/intensjonsavtale. 

   

Vår 2016 Intensjonsavtale  Vedtas i kommunestyret og 
presenteres befolkningen som 
grunnlag for høring. 

 Forankring og vedtak En eller flere behandlinger i 
kommunestyret. 

 Høring Vedtak i kommunestyret om 
høringsform. Gjennomføring av 
høring.  

 Vedtak Innen utgangen av juni. Vedtak om 
ny kommune.  

 

 

 



Brev av 28.10.2015 fra Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartementet  

Brevet fra statsråden vedlegges saken i sin helhet.  Statsråden skriver bl.a. følgende;  

En av de første, og viktigste, oppgavene dere står ovenfor er å bli kjent med kommunen. 

Hvordan opplever innbyggerne kommunen, hvilke utfordringer venter og hvordan kan kommune 

og lokalsamfunn møte disse utfordringene? Jeg ser denne oppgaven som en selvfølgelig del av 

det å utøve politisk lederskap for forvalte velgernes tillit. Kommunereformen er en god 

anledning til å gjøre denne jobben. Noen oppfatter kommunereformen som en systemendring og 

komplisert politisk arbeid. Til syvende og sist handler den om to forhold.  

Det første er hvordan vi kan skape bedre velferdstjenester, der for bor, nå og i fremtiden. Det 

andre er hvordan vi kan utvikle en kommunesektor med kraft og handlingsrom. 

 

Saksgang: 

Kommunestyret har i møte den 27. mai 2015, sak 37/2015 fattet slikt vedtak;  

 

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 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. 

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).  

3) Samferdsel og infrastruktur(relatert til BAS tenking og tilgjengelighet for innbyggerne).  

4) Kraft.  

5) Eierskap.  

6) Næringsliv.  

 

Kommunestyret ønsket følgende punkter tilføyd:  

7) Demokratiperspektivet  

8) Kommunens ansatte  

9) Inntektssystemet  

10) Pensjon  

11) Erfaringer fra andre kommuner og prosesser fra andre land.  

 

 

Vurdering 

 

BDO har i sin sluttrapport til Salten regionråd gjennomført beskrivelser over ulike modeller for 

fremtidig kommunestruktur. Modellene er: 

1. Null-alternativet der dagens kommunestruktur videreføres 

2. 3 kommuner (Nordre, Indre og Ytre Salten). Her er Bodø kommune en del av Ytre Salten 

sammen med kommunene Gildeskål, Beiarn og Meløy. 

3. 3 kommuner (Nordre Salten, Saltenfjord og Meløy). Her er Bodø kommune en del av 

Saltenfjordkommunen sammen med Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske og Sørfold. 

4. Stor-Salten, Her er alle kommunene i Salten slått sammen til en kommune. 

BDO har fått sitt mandat fra Salten regionråd og har sett på alternativene for de 9 

Saltenkommunene. 

I det følgende vil rådmannen redegjøre kort for de ulike alternativene. For mer informasjon om 

de andre alternativene samt utfyllende informasjon henvises det til vedlagte sluttrapport fra 

BDO.  

 

Null-alternativet: Sørfold består som egen kommune 

BDO oppsummerer i sin sluttrapport følgende om null-alternativet: «Null-alternativet vurderer 

vi dit at det er kun Bodø kommune som vil være store nok til å håndtere fremtidens utfordringer. 

Flertallet av de resterende kommunene har lav evne til å finansiere fremtidige 



investeringsbehov; har sårbar næringsstruktur; har liten kapasitet til å ivareta tjenestebehovet 

innenfor kapitalintensive tjenester og er lite egnet til å sikre nødvendig tiltak for å skape 

funksjonelle helhetlige planprosesser for å videreutvikle regionen.» 

BDO sin sluttrapport peker på at flertallet av de andre Saltenkommunene har lav evne til å 

finansiere fremtidige investeringsbehov; har sårbar næringsstruktur; har liten kapasitet til å 

ivareta tjenestebehovet innenfor kapitalintensive tjenester og er lite egnet til å sikre nødvendig 

tiltak for å skape funksjonelle helhetlige planprosesser for å videreutvikle regionen.  

Det er varslet en omlegging av inntektssystemet for kommunene slik at det antas at mindre 

kommuner vil få mindre overføringer i fremtiden noe som vil forverre evnen til å ivareta de 

kommunale oppgavene. Interkommunalt samarbeid på stadig flere områder vil derfor være 

løsningen for mange mindre kommuner.   

 



Nordre, Indre og Ytre Salten 

I dette alternativet er Salten delt i 3 kommuner. Nordre Salten som består av Steigen, Hamarøy 

og muligens hele eller deler av Tysfjord. Indre Salten som består av Sørfold, Fauske og Saltdal, 

og Ytre Salten som består av Meløy, Gildeskål, Beiarn og Bodø. I Ytre Salten vil også Rødøy, 

Værøy og Røst kunne inngå. 

Disse alternativene vil gi en innbyggerfordeling på 16 000 innbyggere i Indre Salten, ca. 60 000 

innbyggere i Ytre Salten og mellom 4 300 og 6 400 innbyggere i Nordre Salten avhengig av om 

Tysfjord er med eller ikke i dette alternativet. 

BDO peker på i sin sluttrapport at alternativet Ytre Salten vil få muligheten til å styrke 

fagmiljøene innen barnehage, grunnskole, pleie og omsorg og barnevern. Det antas at det er 

gode muligheter for realisering av stordriftsfordeler innen administrasjon.  

En Ytre Salten kommune gir muligheten til å dedikere fagpersoner til enkeltområder innen 

næringsutvikling i langt større grad enn i dag. (Da Bodø kommune blir med).  

Ytre Salten vil ha avstandsulemper. BDO anbefaler derfor at det innføres en lokalutvalgsmodell 

med avgjørelsesmyndighet innenfor enkelte områder. 

Dagens interkommunale samarbeid med Bodø vil måtte bestå med en tre kommuners struktur. 

Det vil også antagelig etterspørres behov for samarbeid på flere områder spesielt fra Nord-Salten 

som blir en liten kommune i forhold til Indre og Ytre Salten.  

 

Saltenfjordalternativet 

Dette alternativet består av 3 kommuner. Nordre Salten med Steigen, Hamarøy og eventuelt 

Tysfjord. Saltenfjord med Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Bodø og Meløy som 

egen kommune eventuelt sammen med Rødøy. Saltenfjord vil få ca. 70 000 innbyggere og er 

den modellen som best samsvarer med dagens Bo-, arbeids-, og serviceregion med unntak av 

Beiarn som per i dag ikke naturlig inngår i felles BAS-region. 

Som for Ytre Salten så vil Saltenfjordalternativet sørge for mulighet for styrkning av 

fagmiljøene innen barnehage, grunnskole, pleie og omsorg og barnevern. Det antas at det er 

gode muligheter for realisering av stordriftsfordeler innen administrasjon 

Av standsmessig er Saltenfjordalternativet et bedre alternativ med at det er kortere avstander fra 

Bodø til andre nåværende kommunesentre innenfor fremtidig kommunestruktur sammenlignet 

med Ytre Salten. Bodø og Fauske har i dag de sterkeste kommunale næringsutviklingsmiljøene i 

Salten. En etablering av Saltenfjordkommunen og dermed sammenslåing av disse miljøene vil 

kunne gi sterke synergier for fremtidig næringsutvikling. 

Saltenfjordalternativet bør etter BDO sin anbefaling ha en kommunedelsutvalgsmodell med 

beslutningsmyndighet innenfor gitte områder. 

Mange nåværende interkommunale samarbeider vil kunne trekkes tilbake inn i kommunal regi 

ved opprettelse av Saltenfjordkommunen. Allikevel må noen som omfatter hele Salten fortsatt 

bestå og antagelig må det opprettes nye for å ivareta Nord-Salten og Meløy kommuner som blir 

små kommuner sammenlignet med Saltenfjord. 



Saltenfjordalternativet med ca. 70 000 innbyggere vil være stor nok til at kommunen 

opprettholder sin posisjon blant de 15 største kommunene i Norge og dermed vil det være lettere 

med nasjonal gjennomslagskraft enn de tidligere skisserte alternativ. 

Stor-Salten 

I dette alternativet inngår alle Saltenkommunene. En sammenslåing av alle Saltenkommunene 

vil gi i overkant av 80 000 innbyggere. 

Alle fordeler som er pekt på i Saltenfjordmodellen er også gjeldende i Stor-Salten modellen. 

Avstandsulemper blir mer gjeldende i Stor-Salten enn i de andre alternativene. En 

kommunedelsutvalgsmodell der kommunedelsutvalgene har beslutningsmyndighet over enkelte 

områder bør derfor utvikles.  

I tillegg faller behovet for nåværende og fremtidige interkommunale samarbeider bort. 

Eventuelle samarbeid som består vil avhenge av hvilken løsning Værøy og Røst velger i et slikt 

scenario. BDO skriver i sin sluttrapport følgende om bortfall av IKS’er: «Ettersom en ny 

storkommune i Salten vil redusere behovet for interkommunale samarbeid, så vil man kunne 

redusere det demokratiske underskuddet. Særlig er det viktig innenfor tjenester som daglig 

berører deler av befolkningen med særskilte behov, hvor det er et administrativt og politisk 

viktig ansvar å følge opp.» 

Et Stor-Salten med 80 000 til 85 000 innbyggere vil uavhengig av hva som skjer ellers i landet 

med kommunestruktur plassere Salten som 1 av de 10 største kommunene i Norge. Dette vil 

gjøre at kommunen i alle sammenhenger vil synes på det nasjonale kartet. Kommunen vil få en 

sterk røst inn mot nasjonale beslutningstakere og vil ha muligheten til å etablere et sterkt 

utviklingsmiljø innenfor alle kommunale tjenesteområder til beste for regionens innbyggere og 

næringsliv. 

I oppsummeringen av sluttrapporten skriver BDO: «På bakgrunn av de foregående analysene 

vurderer vi det dit hen at Stor-Salten kommune er det alternativet som nærmest oppfyller 

regjeringens mål med reformen. En storkommune i regionen vil etter vår vurdering ha bedre 

forutsetninger for å kunne levere god tjenester til innbyggerne i fremtiden ved blant annet å 

gjøre det mulig å skape større fagmiljøer samt kapasitet i egen organisasjon. En ny 

storkommune har også bedre forutsetninger for å satse helhetlig på samfunns- og 

næringsutvikling i regionen. Uavhengig av mulighetene som en slik storkommune vil kunne gi 

innbyggerne i regionen mener vi at denne kommunen vil ha utfordringer knyttet til store 

avstander mellom de ulike distriktene. En slik storkommune vil etter vår vurdering være 

avhengig av at man etablerer kommunedelsutvalg med beslutningsmyndighet over 

innbyggernære tjenester som grunnskole, barnehage og pleie- og omsorgstjenester for å 

minimalisere avstandsutfordringene.» 

 

Konklusjon og veien videre 

Alle kommuner i Norge skal innen 1.juli 2016 fatte vedtak om fremtidig kommunestruktur. 

Regjeringen har i Sundvollen-erklæringen forpliktet seg til å gjennomføre en kommunereform. 

Målet med reformen er å gi mer makt og myndighet til robuste kommuner. 

 

Regjeringen la så frem kommuneproposisjonen 2015 (Prop 95 S) 14. mai 2014 med en egen 

meldingsdel om kommunereformen. Innretningen på reformarbeidet så lang har vært å legge til 



rette for at kommuner kan slå seg sammen til større og dermed robuste kommuner, slik 

regjeringen ser det.  

 

 

 

Inntektssystemet 

Regjeringen har lagt et nytt inndelingstilskudd i inntektssystemet. Inndelingstilskuddet slår inn 

når to eller flere kommuner slår seg sammen. Hovedvirkningen av dette er at de sammenslåtte 

kommuner får omtrent sammen økonomi i inntil 15 år som de hadde hver for seg før 

sammenslåingen.  

 

For kommuner som ikke slår seg sammen (0-alternativet) er det varslet en omlegging av 

inntektssystemet for kommunene slik at det antas at mindre kommuner vil få mindre 

overføringer i fremtiden noe som vil forverre evnen til å ivareta de kommunale oppgavene. 

Konsekvensene av dette er ikke kjent i dag, men regjeringen har informert om at forslaget til 

nytt inntektssystem vil bli sendt ut på høring i løpet av november/desember 2015.  

 

Kommuneloven 

På selvstendig grunnlag skal rådmannen med hjemmel i kommunelovens § 23 punkt 2 utrede 

spørsmålet om Sørfold kommune skal møte fremtiden som selvstendig kommune som nå(0-

alternativet), eller inngå som en del i en større kommune. Saksframlegget skal være basert på en 

objektiv og faglig vurdering. Samt være vurdert opp mot ekspertutvalgets 10 kriterier(Vabo 

rapporten)for en fremtidig kommune.  

 

Det vil være naturlig å hente grunnlag for disse vurderinger i det arbeidet BDO har gjort og 

vurdere dette opp mot egne analyser/vurderinger Sørfold kommune gjør for egen del. I slike 

analyser vil man få frem informasjon om lokale forhold som BDO ikke har tatt med i sin 

rapport, og/eller som rådmannen tolker andelers enn det BDO har kommet fram til. 

 

Virkningene av det nye inntektssystemet og om vi klarer å ivareta krav til nye oppgaver som 

skisseres, vil være sentrale forhold i vurderingen av 0-alternativet.  

 

 

Hovedalternativer 

Sørfold kommune har vedtatt at følgende hovedalternativer skal utredes:  

1) Mulighetene for Sørfold kommune til å bestå som egen kommune (0-alternativet)  

2) Muligheten for en indre Salten modell.  

3) Storkommunemodell Salten, der Bodø er med. 

 

Samtidig som 0- alternativet utredes, er det viktig at vi kommer i gang med samtaler/dialog med 

Fauske, Saltdal og Bodø kommune (jf. nedsatt sonderingsutvalg).  Det må utarbeides et 

intensjonsgrunnlag som vil være grunnlaget kommunene har for å vedta om de vil gå videre med 

arbeidet med en intensjonsavtale.  

 

Hovedpunktene; 

 Egen utredning av 0-alternativet 

 Forhandlingsresultatet(intensjonsavtale) med aktuelle kommuner(Fauske, Saltdal og 

Bodø kommune). 

 Resultatet av rådgivende folkeavstemning,  

 

vil sammen være grunnlaget i saken rådmannen legger fram innen 1. juli 2016 der 

kommunestyret skal foreta sitt endelige valg om veien videre for Sørfold kommune.  



 

 

 

 

 

Rådmannen foreslår følgende hovedprosess; 

 

Aktivitet Tid 

Sonderingsutvalget tar opp arbeidet og kommer i 
gang med samtaler/dialog med aktuelle 
kommuner(Fauske, Saltdal og Bodø kommune). 
Starter arbeidet med å utarbeide et felles 
intensjonsgrunnlag.  

Desember 2015 

Rådmannen legg fram egen sak om Sørfold 
kommunes plass i ny kommunestruktur (0-
alternativet) 

Februar 2016 

Forhandlingsresultatet(intensjonsavtale) med 
aktuelle kommuner(Fauske, Saltdal og Bodø 
kommune) blir klart. 

Mars/april 2016 

Rådgivende folkeavstemning i Sørfold kommune April 2016 

Kommunestyret avgjør retningsvalget Juni 2016 

 

Det må samtidig settes av god tid til folkemøter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


