
Informasjonsskriv til alle ansatte i Sørfold kommune - 

kommunereformen 
 

Den 24.3.2015 fra kl. 10.00-11.00 (rådhussalen) gjennomførte rådmannen informasjon og 

personalmøte for alle ansatte i Sørfold kommune. For at alle ansatte skal få samme 

informasjon blir dette rundskrivet også sendt på e-post. 

 

Tema for møtet var; 

 

Hvordan vil kommunereformen påvirke min hverdag som ansatt i Sørfold 

kommune? 
 

Hva er kommunereformen? 

Regjeringen har sagt at de ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner 

gjennom en ny kommunereform, og inviterte alle landets kommuner høsten 2014 til å starte 

prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.  

 

Hva kan dette bety det for meg som ansatt? 

Kortsiktig – den første perioden vil være preget av utredninger, folkehøringer, 

informasjonsmøter samt administrativ og politisk behandling. 

 

Langsiktig – dersom vi skulle komme til en avgjørelse med sammenslåing av kommuner, vil 

ikke dette bli iverksatt før 2020. Før og etter en eventuell sammenslåing vil vi ha behov for 

alle våre medarbeidere. Det er derfor ingen grunn for noen til å bekymre seg for at man skal 

miste jobben i en slik prosess.  

 

Alternativer for Sørfold 

Kommunestyret har bestemt at de ønsker å få redegjort flere alternativer:  

 Stå alene som kommune 

 Salten kommune (Bodø + omland) 

 Indre Salten (Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn) 

 

Sørfold kommunestyre har bestemt at det skal være en egen rådgivende folkeavstemning. 

 

Hva har Sørfold gjort så langt? 

Ordfører, opposisjonspolitiker og rådmann har hatt møter med blant annet Steigen, Hamarøy, 

Tysfjord, Sørfold og Saltdal. Videre skal vi ha møter med Bodø kommune. Konsulentfirma 

BDO er engasjert av regionrådet til å foreta en utredning av fremtidig kommunestruktur i 

Salten og deres første delutredning blir lagt fram 17. mars.  

 

Hva skjer framover – tidslinje 

- Møtevirksomhet mellom kommuner - 2015 

- Folkemøter – vår og høst 2015. Første møte blir i slutten av mai. Det blir eget møte for 

ungdommen i løpet av mai og for næringslivet.  

- Folkeavstemning – våren 2016 

- 1.1.2020 – gjennomføring sammenslåing for de kommuner som vedtar dette 

 

 

 



Hvem er med i prosessen fra Sørfold? 

Eget utvalg er nedsatt. Er sammensatt med ordfører, politikere, rådmann, kommunalsjefer, to 

representanter fra ungdomsrådet, en representant fra seniorrådet og to fra organisasjonene 

(HTV Fagforbundet og HTV Utdanningsforbundet). 

 

Kan jeg regne med å bli spurt om hva jeg mener? 

Organisasjonene er tatt med i prosessen. Alle ansatte skal involveres etter hvert.   

 

 

Når tas endelig avgjørelse? 

Før sommeren 2016.  

 

Når skal prosessen være ferdig? 

Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur 

våren 2017, med iverksettelse senest 1. januar 2020.   

 

Kan det skje at Sørfold blir tvunget til å slå seg sammen med noen? 

Det vet vi ikke. 

 

Kan vi stå alene? 

Det jobbes for å finne ut hvordan det vil være for Sørfold å stå alene, både økonomisk og i 

forhold til andre tjenesteområder.  

 

Hvorfor skal jeg bry meg? 

Fordi du kan være med på å påvirke. Det er også viktig å gi innspill til politikerne som skal ta 

den endelige avgjørelsen. 

 

Jeg er bekymret for at jeg skal bli overflødig hvis det blir en sammenslåing? 

Behovet for ansatte i barnehager, skoler og institusjoner vil ikke endre seg. Innbyggerne i 

Sørfold kommune, som område, vil ha de samme behov for tjenester både før og etter en 

eventuell sammenslåing. 

Kommunestyret har i møte den 12.2.2015, sak 13/2015, punkt 8 fattet slikt vedtak; Sørfold 

kommunestyre ber rådmannen sette i gang en prosess som avklarer forholdet til kommunens 

ansatte i kommunereformen. 

 

Hvem taler «min sak» i prosessen? 

Kommunens ledelse, både politisk og administrativ vil ivareta kommunen og de ansatte. I 

tillegg er organisasjonene med i prosessen. 

 

Hvor ligger den økonomiske gevinsten? 

Det vet vi lite om, men reformen handler ikke bare om økonomi. Like mye handler det om vi 

klarer å levere fremtidige velferdstjenester, og hvordan kommunene skal se ut i fremtiden. 

Regjeringen og Stortinget ønsker større og mer robuste kommuner.  

 

Hvor finner jeg informasjon? 

Sørfold kommune sin hjemmeside. Du bør også se på hjemmesidene til kommunal og 

moderniseringsdepartementet(KMD), fylkesmannen i Nordland og KS sine hjemmesider.  Her 

ligger det linker til flere sider der du kan sette deg inn i reformen om du ønsker.  

 



Mer informasjon vil det bli gitt på folkemøter, samt møter med politikere og rådmannen- 

administrasjonen.  

 

Involvering – prosess 

Rådmannen ønsker at alle ansatte og tillitsvalgte blir involvert i arbeidet med 

kommunereformen. Rådmannen vil derfor sammen med kommunens øvrige ledere og 

tillitsvalgte gjennomføre en egen prosess for å få alle ansatte til å delta aktivt i arbeidet med 

kommunereformen.  

 

Rådmannen henviser her til departementets veileder for utredning og prosess som vedlegges 

dette rundskrivet.  Hvordan vi konkret organiserer dette vil rådmannen komme tilbake til. 

 

Det vil komme flere rundskriv og det vil bli arrangert flere informasjonsmøter utover året.  

 

 

Alle ansatte ønskes riktig fin og avslappende påske 

 

 

Sørfold rådhus, 24.3.2015 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ørjan Higraff 

Rådmann Sørfold kommune 

Mobiltelefon 918 56 749 

 

 

 

 

 


