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I kommunestyrets budsjettvedtak for 2012 framgår bL.a.:

6. Interkommunalt samarbeid

2011 har vìst at det er både posìtve og negatìve effekter ved ìnterkommunalt samarbeìd.
På en rekke områder oppnår O1an en styrket kompetanse, økt fleksìbìltet og styrke
gjetioin et utstrak samarbeid O1ellom kommunene. På andre o01råder ser man at man

mìster kommunal styrìng over vìktìge områder for ìnnbyggere. Vì ber derfor Rådmanen
gå ìgjennom all vår vìrksornet som er lagt ut tìl ìnterkommunalt samarbeìd og foreslå å
kutte ut de områder SOO1 er unødvendìge. Vi venter denne saken fremlagt ì løpet av første
halvår i 2012

I regì av Salten regìonråd er det nå ìgangsatt et eget prosjekt vedr. interkoinmunal eìerstrategì.

Mandatet for prosjektet ìnnebærer at dagens samarbeidsordnìnger skal karlegges. Struturen på

dagens samarbeìdsordnìnger skal vuderes. Likeså finansìerìngsmåtene. Dette skal mune ut ì
altematìve forslag tìl freintìdìge 1øsnìnger.

Prosjektet er vìktìg ì forhold tì å skape et grulag for ramene rudt de samarbeìdsordnìngene
som er/blir etablert.

Rvìlke samarbeìdsordnìnger den enkelte kommune ser seg tjent med å delta ì må den enkelte
kommune ì prìnsìppet stå frìtt ì å ta stìlìng tìL

Rådmanen er av den oppfatning at det er vìktìg å ha dette nye rameverket på plass før det
vuderes vesentHge endrìnger ì hvìlke samarbeìdsordnnger vì skal være med ì, jfr
kommunestyrets foranstående vedtak.



INNSTILLING:

1. Kommunestyret tar tì etterretnìng at det ì regì av Salten Regìonråd er ìverksatt et
prosjekt vedr. ìnterkommunal eìerstrategì.

2. Kommunestyret vìl ì hovedsak avvente vìdere vurderìng av Fauske kommunes
deltagelse i eksìsterende ìnterkommunale samarbeìdsordnìnger tìl resultatet av
prosjektarbeìdet er framlagtehandlet.

Even Edìassen

Rådman



Prosjektplan

Interkommunal eierstrategi i Salten
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Godkjent av styringsgruppen 16. april 2012



1 Bakgrunn og formål
Representantskapet i Irìs Saken vedtok i 2010 å etablere en eierstrategi for de interkommunale
selskapene i Saken. Høsten 2011 ble prosjektet på nyt behandlet i representantskapet, der
mandatet ble yterligere presìsert.

Saken Regionråd gjennomfØrte i 2010 en kartleggng som vìste at det fie s 64 samarbeid av

uli karakter i Saken, der 12 samarbeid inluderer kommuner utenfor Saken, 14 samarbeid er
på regionnivå og 38 samarbeid foregår blant noen av kommunene i regionen. Selv med denne
kartleggingen har il et hefuetlig bilde av det interkommunale samarbeidet, og dokumentasjon
av det totale kostnadsbildet og hvor mange personer som er involvert, er ikke utrbeidet.

I fremtiden kan det komme krav om mer interkommunalt samarbeid fra statlig niå, jfr
samhandlingsreformen, samtidig som noen kommuner setter et kritìsk søkelys på nyten av
noe av det interkommunale samarbeidet som i dag gjøres.

Formlet med prosjektet er å gi en god kunnskapsbakgrunn for videre dìskusjoner om det
interkommunale samarbeidet i Saken, der vi ser på dagens organìering og fiansiering i lys
av fremtiden, samt utikler noen mulighetsskisser over hvile områder vi kan samarbeide om
i fremtiden, dersom vi ønsker. I tilegg skal dette prosjektet utvikle systemer, ruiner og
retnigslinjer for de interkommunale selskapene.

2 Mandat
Representantskapet i Irìs Saken IKS vedtok fØlgende presìsering av det opprinelige mandatet
for eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Saken i sak 11/15.

Prosjektet skal:

a) Kartlegge det fonnalìserte interkommunale samarbeidet som eksìsterer i Saken
b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulie samarbeidene er fiansiert.
e) Vurdere om vi har en hensiktsmessig strtu i dag, og hva vil være en god strtu for

det vi eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må ses i forhold til det vi ønsker oppnå
med det interkommunale samarbeidet.

d) Utvikle en mulighetsskìsse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksìsterende
oppgaver og kommende nye oppgaver.

e) Etablere furslag til systemer, rutiner og retngslinjer for hvordan kommunene skal fØlge
opp sit eierskap i de interkommunale IKS-ene.Gfr tidligere vedtak i representantskapet)

f) En fureløpig rapport med forslag legges fremfor kommunestyrene for inpil fØr
slutapport med forslag forelegges kommunestyrene og representantskapets for endelig
vedtak.

Ett av kommunestyrene som er besøkt i forankngsprosessen, ønsket at geografi også skulle

være et moment som skull ses på. Det kan være natulig at dette momentet inluderes i
kartleggingen i punt a).
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Avgrensning
I mandatets punt d) benytes ordet ((mulighetsskìssen). Det bety at dette prosjektet ike skal
gi konkete svar på hva vi skal samarbeide videre om, men beskrve noen muligheter som i så
full må utredes videre.

3 Faseinndeling av prosjektet

Prosjektet deles in i fem fuser:

FaseJ I¡
"!l ii l1pppsta~t w
r1lì,Foranknr~ID¡J

Utnevne:
Styringsgrppe
Arbeidsgrppe

Kartlegge Foreloplg rapport
Vurdere iiå horingsrunde I
Utvkle alle
Foreslå kommunestyrer

Foreta endl"lngel"
Endelig

på bakgrunn av
behandling I

¡nnsiiil kommunestyrer
og

i"epresentantskapKonstituere:
Styngsgruppen

Foranla"e:
Kommunestyer!

fonnalUiskap

Forankingsdelen i fuse 1 vil fortsette inn i fuse 2, om kommunestyrer som enda ike har fftt
presentert prosjektet ønsker det. Fase to i prosjektet vil være mest arbeidsintensivt, og arbeidet
vil deles in og organìseres på fØlgende måte:

I Forslag eierstyring IKS )

Mulighetsskisse fremtidig samarbeid

I Scenarier for organisering )

I Modell for fiiansiering )

Kartleggng av dagens sitsjon tilvarer mandatets punt a) og b). Forslag eierstyng er gi
av mandatets prosjekt e). Mulighetsskisse for fremtidig samarbeid, seenarier for organìsering

og modell for fiansiering tilsvarer deler av mandatets punt b), samt mandatets pun e) og
d).
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4 Organisering

Prosjektet erorganìert påfØlgende måte:

Styringsg..ppe
Hvert kommunestyre i Saken har utevnt en person til stygsgruppen. Stygruppens
sammensetning er som fulger:

Sørfold:

Beia:
Bodø:
FauSke:

Gildeskål:

HalTrøy:
Melø:
Sakdal:

. Steigen:

LarsEvjenth (leder)
Monia. Sande

Ole Henrik Hjartøy
SivAn Johnen Brekke
Petter Jørgen Pedersen
lan~Folke Sandnes
PerSwensen
Siv Mossleth
Thor Holartd

ArooidSg..PPèlKontaktpe rsonet

Hverkonnune i Salten er bedtomadmistratÌvtâitevne enperson til ådeha ¡dette
a,rbeidet. Konnunena,vgjør selv om Vedkonnerideskalvære i arbeidsgrppen, ellr om
vedkoinende . kun skal være kontakterson. . Hele grppen.. vi være involvert i ulike møer
som legger wrier furarbeidet,inens desoinønsker dehaiarbeidsgrpen vi arbeide ined

prosjektet løpende.

Følgende personer erutevnt til arbeidsgrppelkontaktpersoner:

Beia:
Bodø:
Fauske:

Gildeskål:

Hamarøy:
Melø:
Sahdal:

Steigen;

Sørfld:

Ole Petter Nybakk
Lars Jørgen. Gunestad
Even &liassen.

Bjørn M Pedersen
EliEidsvik
Jørgen Kampli
Chrtì Krìtensen

Inge Alrisen
TorbjømWinter
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Trud Berg fra Iris Saken er prosjektleder, og leder arbeidsgruppen. Prosjektleder er ansvarlig

for inalling, agenda og saksfremlegg til styingsgruppen, samt fremdrift og progresjon i

arbeidet med oppgavene.

Re fe ransegruppe/inte ress ente r

Det utnevnes ingen fust referansegruppe for dette prosjektet. Prosjektet vil likevel ha kontakt
med ulie referanser underveìs, denblant sekretariatet og arbeidsutvalget i regionrådet og
rådmannsgruppen i Saken.

5 Fremdrift og arbeidsdeling

Følgende figur beskriver prosjektets fremdrift og arbeidsdeling. Fase fem omhandlende
slutbehandling er ike inludert. Styingsgruppens sìste møe avholdes da prosjektet

overleveres kommunene for sìste behandling.

Mai Juni Juli Okt. NovJDesJjan. Feb. Mars.

Styringsgruppe

l\føiei l.løte2 l\1e 3 llvføie 4 lMøie5 l
Kartlegge dagens situasjon

i Forslag eierstyring IKS )

Mulig1ietsskisse frmtidig samarbeid

Scenarier for organisering

I Modell for finansiering )
Arbeidsgruppe

Andre interessenter Scenarier
Modeller

Stygs gruppe møtene avholdes på fØlgende datoer og vil ha fØlgende inold:

Styringsgruppemøtel: 16. april 2012

. Konstiterende møte, og godkjenng av endelig prosjektplan.

Styringsgruppemøte 2: 31.mai til L. juni, alternativt 19. og 20. juni.
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. Stygsgruppemøtè 2 er et 1àglg semir fra lunsj til luj

. Arbeidsgrp,pen deltr, og eksterne parterJnviteres

. Semiaret skal ha fØlgende inold:

· Fagleinedninger

· Seenârie-/modellarbeid ved hjelp av ekstern bIStand

. Semirdag 2 avslus med fonnel stymgsgruppemøte, der styingsrguppenformek

vedtarhvie seenarier og modeller det skal arbeides videre med.

Styringsgruppeuiøte 3: Telefonmøte 5. September

. Telefonmøte der stygsgruppen kan angi eventult korrgerende retng på arbeidet

SOm er gjort så langt.

Styrirtgsgnippemøtefitier 4: 8.øktòbèr

. Markerer overgangenmellöm 1àse 20gfuse3

. SIStekol'erlger av fureløpig rapport førutsenQingtilkommunestyrene for

hørirunde
· Stygsgruppen fureslår saksfretnegg til kommunene

Styringsgnippe ni te 5: Februar (dato ikke fastsatt)

. Stygsgruppen dìskuterer hvordan de ule inpilene fra koinunestyrene skal
inrbeides i ,rapportn.

Styringsgruppemøte6:(datò ikke fastsatt)

. Prosjektets . stygsgruppe godkjei:er endelig.. rapport.

6 Økonomi
Prosjektet finsieres i sin helhet over budsjettet til Iri Saken IKS, Her angi
kostúdsdrlerne i prosjektet, samt. eventull tieggsfinansiering.

Reise..arbeidsutglfter i prosjektet:

L De av styingsgruppens medlemmer somike harfrjøp til dette arbeidet kan fàdekt
tapt arbeidsfortjeneste ettr KS satser.

2. Medlenner av arbeidsgrppen gjør dette arbeidet inenfor sirordjnre arbeidstìd.
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3. For reìser gjelder dekng etter statens satser, med untak av at ((en luj er en luj)),

uavhengig av.om arbeidsgrpe/styringsgruppe serveres kald mat til luj ..~..

Følgende kostnader følger prosjektet:

4. Utgier ti semiar

5. Kostnder ved ekstern bìstand

6. Innjøp av bøker

Finansiering ut over Iris-fondet (fond for interkommunalt samarbeid):

7. Organiasjonsutviklingsmid1er fr KS sentrk '--
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Referat styringsgruppe møte 1 - interkommunal eierskapsstrategi
Fauske, mandag 16. april 2012

Tilstede:

Beiarn:

Bodø:

Fauske:

Gildeskål:

Hamarøy:

Meløy:

Saltdal:

Steigen:

Sørfold:

Monika Sande

Øystein Wik, for Ole Hjartøy
Siv Anita Johnsen Brekke

Petter Jørgen Pedersen
Jan-Folke Sandes

Per Swensen

Siv Mossleth

Thor Holand

Lars Evjenth

Sak 1: konstituering
Lars Evjenth ble valgt til leder av styringsgruppen.

Sak 2: Orientering - prosjektet som helhet

Prosjektgruppen tok saken til orientering, etter en god diskusjon på prosjektets retning og innhold.
Momentene som skal tas med i det videre arbeidet er gjengitt under sak 3.

Sak 3: Vedtakssak - prosjektplan

Styringsgruppen vedtok fremlagte prosjektplan med følgende presiseringer:

· Prosjektet kartlegger først dagens struktur og sam¡:rbeid, og benytter det som b¡:kgrunn for

diskusjoner for det strategiske arbeidet.

· ((Formalisert interkommunalt samarbeid)) omfatter også samarbeid som ikke er formalisert

gjennom selskapsetablering.
· Når det gjelder fremtidig struktur, ser prosjektet konkret på ulike selskapsformer dersom det

skulle bli behov for det, men som utgangspunkt skal struktur (organisering) ses på i et

scenarieperspektiv.

· Et moment i diskusjonene om hensiktsmessig struktur sk¡:l være mulighetene for politisk
styring og innflytelse

· Ulike selskapstyper gir ulik mulighet for eierne til å påvirke økonomien, herunder særlig økte
budsjetter i perioder der kommunene må kutte i andre tilbud. Dette perspektivet må være
med i utredningen.

. Endelig produkt bør inneholde en oversikt over hvordan kommunene skal forholde seg til

ulike typer selskap.

. Prosjektet gjennomfører ikke studietur, men gjennomfører et tredelt seminar for

styringsgruppen, arbeidsgruppen og andre inviterte. Seminaret skal ha en faglig del, og en del

der scenarier for fremtidig organisering og samarbeid arbeides frem. Seminaret avsluttes
med styringsgruppemøte. Styririgsgruppeleder i samarbeid med prosjektleder uJarbeider

oversikt over hvilke institusjoner/personer som skal inviteres.
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. Et av prosjektets suksesskriterier er et godt samarbeid med region rådet.

Endelig prosjektplan sendes rådmannsgruppa til orientering.

Sak 4: Vedtakssak - møteplan og fremdrift
Styringsgruppemøte 2: Avholdes 31.mai til 1. juni, alternativt 19. og 20. juni.

Styringsgruppemøte 3: avholdes som telefonmøte 5. september

Styringsgruppemøte 4: avholdes 8. oktober på Klungsetmarka.

Det avholdes ytterligere 2 styringsgruppemøter jfr. Prosjektplan. Dato fastsettes på et senere

tidspunkt.

Sak 5:lnnspilsak - økonomi
Følgende innspill ble gitt:

. Studietur utgår, til fordel for seminar i nærområdet.

. Boken ti Vibeke Resch Knudsen blir kjøpt inn til de som ønsker denne i prosjektgruppen og
styringsgruppen.

. For øvrig har ikke styringsgruppen innspill til fremlegg av økonomiske forutsetninger.


