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KOMMUNEREFORMEN 

   

 
Vedlegg: Invitasjon til å delta i reformprosessen (skriv fra statsråden) 

Anmodning om kommunal og fylkeskommunal behandling av KS medvirkning i lokale og 

regionale prosesser i en kommunereform 

Utredningsprogram «Mulighetsstudier Salten» 

 

Sammendrag: 
 

Statsråd Jan Tore Sanner har sendt skriv til samtlige av landets ordførere (se vedlegg). I brevet til 

ordfører redegjør statsråden for den planlagte prosessen fremover og understreker viktigheten av 

at samtlige kommuner nå går i gang med prosesser «i tråd med det et bredt stortingsflertall 

tydelig har uttrykt forventninger om». 

 

Saksopplysninger: 

 

Ordfører planlegger med et temamøte i kommunestyret 2 oktober hvor også Fylkesmannen vil 

delta og orientere om prosessen. Rådmannen ser det som formålstjenlig at det samtidig legges 

frem en sak til behandling som gir kommunestyret både mulighet til å vurdere arbeidsform 

fremover, tidlig avklare prinsipielle forhold samt ivareta informasjonsbehovet overfor 

befolkningen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

1. Statsråden skriver at samtlige kommuner har en utredningsplikt i det videre arbeide med 

kommunereformen. Slik rådmannen oppfatter Fylkesmannen vil den utredningen som gjøres 

felles for alle Salten-kommunen være tilstrekkelig for Fauske kommune skal ha oppfylt sin 

utredningsplikt. Utredningsprogrammet slik det er vedtatt av Regionrådet ligger vedlagt slik at 

kommunestyret evt kan bestille særskilte utredninger spesifikt for Fauske kommune.  

 

2. Tidsløp i prosessen; iht statsråden planlegges det to løp mht vedtak i kommunene basert på 

hvorvidt kommunene gjør sine vedtak i 2015 eller 2016. Hvilken fremdrift ønsker 

kommunestyret at Fauske skal følge? 

 

3. Informasjon til befolkningen; rådmannen anbefaler at kommunestyret gjør vurderinger om 

hvilke informasjonstiltak det skal gjøres overfor innbyggerne i Fauske kommune 

 

4. Folkeavstemming; kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og 

folkehøring. Dette kan gjøres på ulike måter, men kommunestyret har fattet et vedtak om at det 



skal være folkeavstemming i Fauske kommune. Kommunestyret bør allerede nå diskutere 

hvordan denne skal gjennomføres og på hvilket tidspunkt. Er det mulig å kombinere valg til 

kommunestyret i 2015 med en folkeavstemming om evt endringer i kommunestrukturen. 

 

5. Hvilken holdning skal Fauske kommune innta i den kommende prosessen? Rådmannen tilrår 

en aktiv holdning til prosessen fra Fauske kommunes side uavhengig av hva som blir det 

endelige resultat. Fylkesmannen har også fått i oppdrag ved slutten av prosessen å gi sin egen 

tilrådning mht struktur. Det betyr at en kommune som forholder seg passivt i prosessen vil kunne 

bli styrt av overordnede instanser. 

 

6. Hvilken rolle bør Fauske kommune innta i forhold til våre nabokommuner? Dette gjelder både 

i forhold til Bodø kommune, men også nabokommunene i Indre Salten. Er det grunn til å tro at 

det foreligger særskilte forventninger til Fauske fra noen av disse kommunene? Bør det avklares 

i så tilfelle? 

 

7. Hvordan skal den politiske beslutningsprosess være fremover mht behandling i lokallag, 

utvalg samt i kommunestyret? Bør formannskapet få en særskilt rolle?  

 

8. Ønsker kommunestyret ved den endelige behandling et saksfremlegg med et konkret forslag 

til innstilling eller en sak uten innstilling fra rådmannen? 

 

Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret ved behandling 2 oktober minimum diskuterer; 

 

Hvordan informasjon til og involvering fra befolkningen skal være,  

 

Hvordan endelig avgjørelse skal fattes (inkl folkeavstemming),  

 

Behov for særskilte utredninger, og  

 

Hvordan Fauske forholder seg til sine nabokommuner. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Saken fremlegges uten forslag til innstilling 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 


