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Vedrørende tilskudd til folkehøring og informasjon til
innbyggerne - kommunereformen.
Forslag til vedtak
Bodø kommune gir melding til Fylkesmannen i Nordland om status, og at statsstøtten til
folkehøring og informasjon på kr. 100.000,- planlegges brukt slik:
 Felles informasjonsavis i regi av Salten regionråd, inntil kr. 25.000
 Informasjonsmøte med 12 interesserte kommuner den 4. juni i forbindelse om
tema/overskrifter i felles intensjonsavtale om etablering av ny storkommune
 Utgifter til egnede lokaler og foredragsholdere i forbindelse med informasjonsmøter i
forbindelse med kommunesammenslåingsalternativer.
 Evt. innbyggerundersøkelse.

Sammendrag
Alle kommuner kan få utbetalt kr. 100.000 til informasjon og høring fra departementet. I Bodø er
det aktuelt å bruke disse midlene til felles avis til alle husstander i Salten i regi av Salten regionråd,
informasjons – og folkemøter, og evt. innbyggerundersøkelser.

Saksopplysninger
Bakgrunn:
Alle kommuner som deltar i kommunereformen vil få utbetalt kr. 100.000 til informasjon og høring.
Det er ikke nødvendig å søke med det gis melding til fylkesmannen som i samråd med
departementet finner at vilkårene er oppfylt.
Departementet har tydeliggjort at det vil være et krav for utbetaling at høring av innbyggerne skjer
etter at et faktagrunnlag for de alternativene som er utredet i prosessen er presentert for folket.
Utbetaling vil derfor kunne skje når:
 Kommunen har etablert et kunnskapsgrunnlag som innbyggerne kan ta stilling til.
 Kommunen har oppsummert faktainnsamlingen og kommunestyret har fattet vedtak om
sammenslåingsalternativ(er), og hvordan innbyggerne skal bli hørt.
 Departementet i samråd med fylkesmannen, finner at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Vurderinger
Bodø bystyre vedtok følgende i pkt. 1 i sak «Kommunereformen» (PS 14/141, 30.10.2014)
følgende:
«Bodø bystyre nedsetter en tverrpolitisk styringsgruppe i forbindelse med kommunereformen med
funksjonstid til 31.12.2016 som ledes av ordfører. Styringsgruppen utarbeider mandat som vedtas
av formannskapet. I tillegg til ordfører utgjør samtlige gruppeledere styringsgruppen.»
I formannskapsmøte den 17.12.2014 – PS 14/257- ble mandat for styringsgruppen for
kommunereform i Bodø vedtatt. Her framkommer det at målet for denne prosessen i Bodø er å
bygge en ny storkommune i Salten. Interesserte kommuner i rand-soner til Salten er også
velkommen til å delta.
Det står også i mandatet at når aktuelle sammenslåingsalternativer er avklart, som Bodø kommune
er en del av, skal styringsgruppen ta initiativ til å utvikle felles framtidige mulighetsbilder.
Hovedoppgaven blir å presentere temaer som skal gi innbyggerne og politikerne et godt
kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke sammenslåingsalternativer som er mest aktuelt.
Bodø kommune deltar i mulighetsstudier i Salten i regi av Salten regionråd:
Delrapport A:
• Utarbeide faktagrunnlag med hovedfokus på:
• Demografisk utvikling
• Næringsmessige trender
• Kompetanseinfrastruktur
• Regionaløkonomisk utvikling
Delrapport B:
• Hvordan sikre kvalitet, effektiv ressursbruk og likeverdighet i tjenesteproduksjonen ved ny
kommunestruktur?
• Hvordan ivareta rettsikkerhet, forutsigbarhet, habilitet og likebehandling i en ny
kommunestruktur?
Delrapport C:
• Hvordan sikre helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og
miljøhensyn i en ny kommunestruktur?
Delrapport D:
• Hvordan sikre effektiv lokalpolitisk styring, og en aktiv lokalpolitisk arena i en ny
kommunestruktur?
I følge rådgivningsfirmaet BDO, som er engasjert av Salten regionråd, skal utkast til disse 4
delrapportene være klare i løpet av mai d.å. Selve hovedrapporten vil bli presentert medio
september etter en prosess i forkant slik at rapporten skal være godt forankret.
Dette betyr at Bodø kommune, og alle andre saltenkommuner, vil etablere et kunnskapsgrunnlag
som innbyggerne kan ta stilling til.
I kommunikasjonsstrategien som Salten Regionråd har vedtatt i sak SR-sak 04/15, er utarbeidelse
av felles avis med som et hovedtiltak. Kommunikasjonsrådgiverne i Salten (Meløy, Fauske og
Bodø) planlegger å få ut denne avisen til alle husstander i Salten før sommerferien. En antar at
utkast til rapporter som vil komme fra BDO i løpet av mai vil gi mye interessant faktagrunnlag som
kan bearbeides videre til artikler i denne avisa.
Bodø kommune skal ta nabopraten med 12 kommuner om kommunesammenslåing. Disse
samtalene avsluttes med felles formannskapsmøte med Fauske den 12. mai. I forbindelse med møte

i Salten Regionråd den 4. og 5. juni ønsker Bodø kommune å samle interesserte kommuner med
tema felles intensjonsavtale for etablering av ny storkommune i Salten. Representanter fra Bodø
kommune vil gå gjennom hvilke tema som går igjen fra nabopraten med 12 kommuner som
innledning til diskusjon om hvilke emner/overskrifter en felles intensjonsavtale om etablering av
storkommune bør ha. I dette møte kan det også være interessant å leie inn en inspirator som kan si
noe om hvilke muligheter som åpner seg når man har anledning til å bygge en NY storkommune.
I tillegg til dette vil det bli aktuelt med folkemøter og innleie av foredragsholdere utover høsten
2015 og våren 2016.
Mange firma tilbyr nå verktøy om innbyggerundersøkelser. En tenker seg at det kan bli aktuelt med
en slik innbyggerundersøkelse høst 2015/våren 2016 når bystyret har tatt stilling til hvilke
kommuner Bodø skal sette seg ned med for å forhandle fram felles intensjonsavtale.
For øvrig har Bodø kommune opprettet en informasjonsside om «Ny storkommune i Salten» her
http://bodo.kommune.no/ny-storkommune-i-salten/category7867.html?source=smallcampaign

Konklusjon og anbefaling
På bakgrunn av orienteringen ovenfor mener rådmannen at Bodø kommune kan gi melding til
fylkesmannen om status slik at kr. 100.000,- kan overføres kommunen. Disse midlene er tenkt brukt
til:
 Felles informasjonsavis i regi av Salten regionråd, inntil kr. 25.000
 Informasjonsmøte med 12 interesserte kommuner den 4. juni i forbindelse om
tema/overskrifter i felles intensjonsavtale om etablering av ny storkommune
 Utgifter til egnede lokaler og foredragsholdere i forbindelse med informasjonsmøter i
forbindelse med kommunesammenslåingsalternativer.
 Evt. innbyggerundersøkelse.
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