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HISTORIKK/INNLEDNING:  
 

I 2014 initierte Regjeringen en kommunereform med mål om å skape mer robuste kommuner 

som ivaretar rollene som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk 

arena på en best mulig måte for sine innbyggere. 

 

I forlengelsen av Regjeringens stortingsmelding ble alle kommunene pålagt å utrede mulige 

kommunesammenslåinger. Stortinget ga i forbindelse med bihandlingen av 

kommuneøkonomiproposisjonen for 2015 sin slutning til at det gjennomføres en 

kommunereform. 

 

Med henvisning til Regjering og Storting pålegg/ønske om at landets kommuner skulle ta en 

«naboprat» for å utrede spørsmålet om kommunesammenslåing så har kommunene Fauske, 

Sørfold, Hamarøy, Saltdal og Tysfjord/deler av Tysfjord utredet en ny kommune bestående av 

disse 5 kommuner.  

 

Den nye kommunens navn vil være INDRE SALTEN KOMMUNE. Indre Salten kommune 

vil ha ca. 20 000 – 21 000 innbyggere. Den vil være en hørbar stemme i hele Saltenregionen. 

Kommunesentret er Fauske. 

 

 

Hovedmål for den nye kommunen: 

- Være en motor for vekst og utvikling i hele «Indre Salten» 

 

- Yte kvalitet og gode tjenester for alle innbyggerne i hele kommunen. 

 

- Vi skal være en attraktiv og livskraftig bo og arbeidsregion(BAS) . 

 

- Samordne og utnytte våre felles naturressurser. 

 

- Videreutvikle våre industrielle fortrinn (kraft, mineral, havbruk osv.) 

 

- Den nye kommunen skal styrke samisk språk, kulturliv og samfunnsliv 

 

  

De viktigste målsettingene er: 

 

 Den nye kommune skal arbeide for befolkningsvekst i hele kommunen. 

 

 En helhetlig og bærekraftig kommunal tilrettelegging for en offensiv næringsutvikling 

basert på videreutvikling av eksisterende næringsliv og etablering av ny 

næringsvirksomhet. 

 

 Kommunen skal være attraktiv for å tiltrekke og beholde innbyggere og kommunen 

skal vektlegge areal og logistikk som grunnlag for å utvikle den nye kommunen. 

Kommunen har et betydelig industrimiljø som er et godt grunnlag for videre vekst.  

Dette betyr at det finnes arbeidsplasser for begge ektefeller i Indre Salten, ledige 

tomtearealer for nye boliger og tilgjengelig areal for næringsutvikling. 

 



 

 

 Kommunen har et stort potensiale til utvikling/videreutvikling i næringer som havbruk 

og mineraler. 

 

 Opplevelsesbasert reiseliv har en sentral rolle i den nye kommunen. 

 

 Samferdsel vil være et viktig område for å styrke og utvikle den nye kommunen. Dette 

gjelder områder som: utvikling av digital infrastruktur, kollektivtransport, veier og 

sjøverts transport.  

 

 Kultur og frivillighet ansees som viktig for å utvikle kommunen og danne grunnlaget 

for bosetting i fremtiden. 

 

 Tjenestetilbudet (særskilt direkte tjenester til brukerne) skal legges nært til hvor 

innbyggerne bor og det skal legges stor vekt på faglighet og kapasitet og gjøres bedre i 

stand til å håndtere nye oppgaver. 

 

 Folkehelsearbeidet skal stå sentralt i den nye kommunen. 

 

 Den nye kommunen skal bidra til å sikre en utvikling som er bærekraftig for miljøet.  

 

 Som arbeidsgiver skal det legges til rette gode løsninger (eks pendling, 

arbeidstidsløsninger) for de ansatte og ingen skal sies opp som følge av etablering av 

en ny kommune.   

 

 En utvikling av den videregående skole (Saltdal, Fauske og Hamarøy) anses som 

viktig for å beholde kommunens ungdommer. 

 

 Videre skal den nye kommunen vektlegge: beredskapsplanlegging, 

samfunnsplanlegging, næringsutvikling og arealdisponeringer med særskilt fokus på 

felles utvikling av havbruk, kraft, industri og mineral. 

 

 Den nye kommune skal være best på integrering og bosetting. 

 

 

 

 

POLITISK STYRING 

 

Den nye kommunen organiseres etter formannskapsmodellen. 

 

På grunn av den geografiske spredningen og lange avstander til kommunesentret for noen 

deler av den nye kommunen, bør det opprettes nærmiljøutvalg/kommunedelsutvalg for disse 

steder.  

 

Antallet politikere i nytt kommunestyre skal vær stort nok til å gi god politisk, geografisk og 

demografisk representasjon.  

 

Antall representanter i det nye kommunestyret skal være minimum 27 medlemmer. 

 

Antall representanter i det nye formannskapet skal være minimum 7 medlemmer. 



 

 

 

 

ADMINISTRATIV STYRING 

 

Rådhuset og administrativ ledelse plasseres i kommunesenteret på Fauske.   

 

Plassering av øvrige administrative funksjoner utredes med målsetting om 

kompetansearbeidsplasser i hele den nye kommunen. 

 

Hovedmålet for administrativ organisering er at den skal være effektiv og 

kostnadsbesparende.  

 

Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en god prosess i nært 

samarbeide med tillitsvalgte og medarbeidere. Denne prosessen starter først når rådmann for 

den nye kommunen er rekruttert.  

 

Det opprettholdes servicekontor i alle dagens rådhus.  

 

 

INTERKOMMUNALE SAMARBEID 

 

Nye kommunegrense vil medføre en grundig gjennomgang av alle interkommunale 

samarbeid. 

 

Enkelte samarbeid vil det være naturlig å videreføre uansett kommunestruktur. Andre 

interkommunale samarbeid vil man anta at kommunen om ønskelig kan håndtere på en faglig 

forsvarlig og kvalitetsmessig god måte alene innenfor ny kommune.  

 

Det er også sannsynlig at enkelte nåværende interkommunale samarbeid oppløses og etableres 

på nytt igjen innenfor den nye kommunen.  

 

 

ØKONOMI  

 

I BDOs rapport er området økonomi oppsummert som følger:  

 

«Dagens kommuner i Salten regionen har store utfordringer knyttet til å opprettholde stabile 

gode resultater over tid. Dette punktet er spesielt rettet mot de små kommunene i regionen. 

Videre er det viktig å påpeke at basert på de signalene som er kommet fra regjeringen vil ikke 

det økonomiske fundamentet som de små kommunene har i dag bli videre-ført etter at 

reformen er gjennomført.» 

 

Videre: «I tillegg så vektlegger vi investeringsbehovet i tjenestene, særlig knyttet til de eldre 

som et viktig forhold å vurdere i et fremtidsperspektiv. Her mener vi at mange av de små  

kommunene ikke er rustet til å kunne håndtere blant annet den forventede eldrebølgen». 

 

INDRE SALTEN kommune vil ha et økt alminnelig forbruk, og dette danner grunnlaget for at 

en ny kommune kan beholde en større del av konsesjonskraften.  

 



 

 

Disponibel formue skal disponeres av det nye kommunestyret til beste for innbyggerne i den 

nye kommunen. 

 

Det samlede budsjettet for den nye kommunen blir på ca. 1.6 milliarder kroner.  

 

Engangsstøtte 

Med en omfattende kommunereform vil departementet gjøre dekningen av engangskostnader 

ved en sammenslåing mer forutsigbar for kommunene, og unngå mange og tidkrevende 

søknadsprosesser.  

 

Departementet legger opp til at alle kommuner som slår seg sammen i reformperioden får 

dekket engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. 

Tallene er hentet fra kommuneproposisjonen 2016. 

 

Ved sammenslåing til INDRE SALTEN kommune vil dette beløpe seg til 55 millioner kroner. 

 

Reformstøtte 

Kommuner som fatter nasjonale vedtak om sammenslåing i reformperioden vil kunne få 

reformstøtte fra staten. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og 

utbetales på tidspunktet for sammenslåingen.  

 

Reformstøtten vil bli tildelt etter en standardisert modell 20 millioner kroner.  

 

Inndelingstilskudd 

Inndelingstilskuddet sikrer at kommuner som slår seg sammen til en ny kommune i 

reformperioden beholder tilskudd som om den fortsatt er to (eller flere) kommuner i 15 år 

etter sammenslåingen. Deretter trappes inndelingstilskuddet ned over 5 år. 

 

ANSATTE 

 

Det er svært viktig at prosessen med kommunesammenslåing ivaretar de ansatte på en god 

måte for å kunne gi gode tjenester. Kommunen vil ha stort behov for folk og kompetanse, og 

det er viktig å legge forholdene til rette slik at arbeidstakerne ønsker å fortsette å jobbe i den 

nye kommuneorganisasjonen.  

 

INDRE SALTEN kommune vil få ca.1 800 årsverk.  

 

 Ansatte som berøres av kommunesammenslåingen gis en ansettelsesgaranti. Det vil si 

at ingen av disse skal sies opp i forbindelse med sammenslåingen. Eventuelt 

overtallige skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen.  

 

 Nye oppgaver og arbeidssted kan være aktuelt (endringsoppsigelser). 

Effektiviseringstiltak gjennomføres i størst mulig omfang ved naturlig avgang. 

 

 Nærmere mandat og innhold overlates til fellesnemda/partssammensatt utvalg i tråd 

med Hovedavtalen og inndelingslovens § 26.  

 

 Det opprettes et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 for behandling av 

saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de 

tilsatte. Fellesnemnda får fullmakt til å oppnevne medlemmer til utvalget.  



 

 

 

 

 

FELLESNEMND 
 

Fellesnemndas oppdrag og mandat:  
 

Det overordnede målet for fellesnemnda er å forberede og gjennomføre arbeidet med å 

etablere og bygge den nye kommunen. Arbeidet organiseres og gjennomføres i henhold til 

følgende: 



 

 

 

 

1. Nemndas hovedoppgave, sammensetning og funksjonsperiode  

 Fellesnemda består av politikere henholdsvis 4 fra hver kommune.  Det skal velges 

varamedlemmer fra hver kommune til fellesnemnda. 

 Fellesnemnda skal ta hand om det forberedende arbeidet med økonomiplanen og med 

budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåing, samt ivareta andre oppgaver 

slik Inndelingsloven angir.  

 Fellesnemnda disponerer de økonomiske midlene som staten stiller til disposisjon som 

engangsstøtte.  

 Fellesnemnda skal søke å oppnå enighet i alle avgjørelser. Ved uenighet skal 

fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er 

konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med 

alminnelig flertall.  

 Fellesnemnda opphører når det nye kommunestyret er konstituert. 

 

2. Arbeidsutvalg og -grupper under nemnda 

 Fellesnemnda skal opprette et politisk arbeidsutvalg og et partssammensatt utvalg. 

 Fellesnemnda kan opprette andre utvalg og arbeidsgrupper etter behov.  

 Fellesnemnda kan gi politiske arbeidsutvalg, ulike arbeidsgrupper og/eller 

administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av 

prinsipiell karakter.  

 

3.  Forholdet mellom nemnda og kommunestyrene  

 Kommunene har i perioden fram til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men 

spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i 

fellesnemnda.  

 Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære 

utvalg. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller 

arealpolitiske konsekvenser. Fellesnemnda skal involveres i forberedelsen av 

økonomiplan med årsbudsjetter. Det er likevel formannskapet som skal avgi 

budsjettinnstilling til kommunestyret.  

 

4. Nemndas konkrete oppgaver og fullmakter  

 Fellesnemnda skal ansette prosjektleder i den nye kommunen.  

 Stillingen som rådmann i den nye kommunen skal utlyses i god tid før sammenslåing. 

 Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-

bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene, blir ivaretatt. 

 Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter 

innstilling fra kontrollutvalgene i de fire kommunene.  

 Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende 

sammenslåingsprosessen.  

 Fellesnemnda nedsetter en komite som skal utarbeide forslag til nytt kommunevåpen 

og ordførerkjede. 

 Fellesnemnda skal foreslå hvilke interkommunale samarbeid som kan/bør fortsette og 

hvilke som kan/bør opphøre 

 Fellesnemnda skal søke å oppnå enighet i alle avgjørelser. Ved uenighet skal 

fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er 



 

 

konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med 

alminnelig flertall.  

 Fellesnemnda opphører når det nye kommunestyret er konstituert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


