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Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å slutte seg til prosjektet - Mulighetsstudie <Salten - Nordområdenes
hovedstad> som Salten regionråd skal organisere.

Saksutredning:
Følgende vedtak ble enstemmig fattet i Salten Regionråd 21.02.14

1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å utrede en

framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.

2. Salten Regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innhold.

3. AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med alle kommunene og to tillitsvalgte.
Styringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedtas av regionrådet ijuni 14.

Styringsgruppen er ansvarlig for å opprette nødvendige arbeidsgrupper i henhold til
utredningspro grammet.

4. Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet
a) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi
b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse
c) Frivillig sektor
d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv og sysselsetting
e) Demokrati, innflytelse og deltakelse
f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som i et langsiktig

perspektiv gir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner
g) Nye oppgaver og muligheter
Kommunestrukturprosjektet i Salten fra2006 tas inn i arbeidet

5. Salten Regionråd anmoder kommunene om å slutte seg til prosjektet, samt redegjøre for
hvordan innbyggerne i den enkelte kommune kan involveres i prosessen.

I forbindelse med invitasjonen fra Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) til de

9 kommunene i Salten kan det se ut som at alle kommunene er positiv til en utredning av

kommunestrukturen i Salten, men at den må styres av kommunene selv. Engasjementetfra
BRUS er svært positir,t, men har den svakhet at de| fremstår som at BRUS er lokomotivet i en
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utredning for å fä til en storkommune i Salten. Prosessen må ledes av politikerne, noe som
også BRUS har presisert er deres formål og hensikt.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har allerede oppfordret kommune-
Norge om å starte opp arbeidet. Flere kommuner og regioner, både i Nord-Norge, men også i
andre deler av landet, har igangsatt en prosess for å utrede ny kommunestruktur i deres region.
Sist ut er Vesterålen Regionråd som har søkt fiíkesmannen om midler til et2-ãng
utredningsprosjekt om ny kommunestruktur i Vesterålen. Det er foreløpig kommet få innspill
og signaler fra regjeringen om innhold, retning og framdrift for prosessen omkring ny
kommunestruktur. Dette bør forventes lagt fram senest våren 2014 i forbindelse med at
kommuneproposisjonen legges fram.
Som tjenesteprodusenter har kommunene sin primæroppgave i å sikre gode og brukervennlige
velferdstjenester i de enkelte lokalsamfunn. Kommunene er samtidig ansvarlige for en
omfattende administrasjon og produksjonsvirksomhet hvor hensynet til effektiv ressursbruk,
kompetanse og kvalitet kan tilsi samordning av deler av den kommunale forvaltning. Det er
ikke bare de små kommunene som er sårbare ift. kompetansekrevende tjenesteyting, dette
gjelder også i større kommuner, som derfor også vil kunne tjene på å ñ på plass en del
fellesfunksjoner. En utredning om ny kommunestruktur må se på om en

kommunesammenslåing utløser reelle samordningsgevinster innenfor sentrale og tunge
kommunale oppgaver, og om dette kan gi innbyggerne bedre kommunale tjenester. Formålet
for Salten må være ä drøfte på hvilken måte en i Salten kan etablere en kommunestruktur som
i et langsiktig perspektiv gir livskraftige kommuner.
Det foreslås å igangsette en mulighetsstudie som ledes av kommunene gjennom Salten
Regionråd. BRUS og andre relevante aktører inviteres til å delta i mulighetsstudien.
Det etableres en styringsguppe og arbeidsgrupper ved behov, og mulighetsstudien søkes

finansiert gjennom et spleiselag av midler fra KMD, firlkesmannen, BRUS, regionrådet og
kommunene. Det leies inn ekstern bistand til å gjennomføre selve utredningene og som kan
være pro s essansvarlig underveis i mulighets studien.
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