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BAKGRUNN OG MÅL 
FOR KOMMUNEREFORMEN

 Regjeringens politiske plattform slo fast at: regjeringen vil 
gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at 
nødvendige vedtak blir fattet i perioden.

 Kommuneøkonomiproposisjonen:

 «Kommunereformen er en reform for styrket lokaldemokrati, 
bedret tjenestetilbud og mer 

 rettsriktig og effektiv forvaltning.»

 «Regjeringen ønsker sterke og robuste kommuner, som kan få 
flere oppgaver og mer ansvar. De fleste tjenester løses best 
nærmest innbyggerne, i lokalsamfunnene, sier statsråd Sanner.»

 Kommuneøkonomiproposisjonen 2015 har beskrevet fire 
overordnede mål for reformen:

1. Gode og helhetlige tjenester for innbyggerne

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

4. Styrket lokaldemokrati

 Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, 
Fremskrittspartiet,

 Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive 
 til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i 

prosesser med sikte på å vurdere og å 
 avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 
 nabokommuner

 Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i 
helt spesielle situasjoner der enkelt - kommuner ikke må kunne 
stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn



EKSPERTGRUPPAS KONKLUSJONER

Ti kriterier:

1. Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig distanse

4. Effektiv tjenesteproduksjon

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

8. Høy politisk deltakelse

9. Lokal politisk styring

10. Lokal identitet

 Disse kriteriene skal inngå som en del av det kommunene 
skal vurdere.

 Disse er utfyllende beskrevet i Komm.øk.prp. 



EKSPERTUTVALGETS ANBEFALINGER

 Basert på kriteriene og dagens kommunale 
oppgaver:

1. 15 000 – 20 000 innbyggere

2. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
– Ett tettsted bør ligge i en kommune

– Et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune

3. Redusert statlig detaljstyring og ordninger for 
politisk deltakelse bør videreutvikles
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Eksempler på oppgaver:

• Psykisk helsevern

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Habilitering og rehabilitering

• Hjelpemidler

• Barnevern

• Arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor

• Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling

• Videregående opplæring

• Kollektivtransport

• Fylkesveger



ALTERNATIVER FOR STEIGEN

 Alternativ «0» være alene

Nord Salten kommune (Tysfjord, Hamarøy, Steigen)

Indre Salten kommune (Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, 
Hamarøy, Tysfjord)

Stor Salten kommune (sammen med Bodø og evtl andre)



STEIGEN - SWOT

Styrker Svakheter

In
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Periferi fordel
Areal reserver
Stor produksjon av naturressurser
Nærhet til befolkningen
Cermaq
Stor frivillig sektor
Vakker natur
Generalistkompetanse
Åpent samfunn
bolyst

Kompetanse – næringsutvikling, forvaltning, 
tjenesteyting
Økonomi (drifts/gjeld)
Beslutningsevne
Avstander utad/infrastruktur
Demografi
Liten distanse/habilitet
Lite variert næringsliv

Muligheter Trusler

E
k

s
te

rn
e

Bedre samferdsel
Større fagmiljøer
Mer helhetlig utvikling i regionen
Mangfoldig naturressursgrunnlag
Mer likeverdige tjenester i regionen
Periferi fordel
Fjernarbeid/IT

Nedgang i folketall
Tap av lokaldemokrati
Kommunesammenslåing
- tap av arbeidsplasser
- demokrati

Sentralisering
Dårlig samferdsel



FRIE INNTEKTER PER INNBYGGER



NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT 
AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER



NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV 
DRIFTSINNTEKTER



«0» ALTERNATIVET VÆRE ALENE

 Mange spørsmål har vi ikke svar på idag

 Framtidige inntektssystem for kommunene?

 Framtidige oppgaver til kommunene?

 Generalist-kommune prinsippet hhv muligheten for 
interkommunale samarbeider i framtiden?



REVIDERING AV INNTEKTSSYSTEMET

 Inntektssystemet:
 Inntektssystemet varslet revidert i 2017

 Følgende tilskudd er indikert som 
gjenstand for revisjon

 Basistilskuddet 

 Småkommunetilskudd 

 Nord-Norge tilskudd

 Disse 3 tilskudd utgjør 22,4 millioner årlig 
for Steigen kommune.

 Reformstøtte
 15 år + 5 års nedtrapping



NORD SALTEN



NORD SALTEN ØKONOMI



INDRE SALTEN



INDRE SALTEN ØKONOMI



STOR SALTEN MED BODØ



STOR SALTEN ØKONOMI



SALTEN REGIONRÅD 
«MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN»

 Felles utredningsprogram fra 
alle salten kommunene

 1. del rapport ferdig

 Totalt 3 delrapporter ferdig 
overlevert ca Juli.



VIKTIGE TEMAER FOR STEIGEN

Samferdsel

Næringsutvikling/regionutvikling

Lokaldemokrati

Arbeidsplasser og tjenesteproduksjon



SAMFERDSEL

 Vi ønsker en felles intensjon i en ny kommune om å prioritere gode 
forbindelser og kortest mulig reisetid til ett nytt kommunesenter

 Hurtigbåt forbindelse mellom Steigen og Bodø

Nødvendig for å skape en bo og arbeidsmarkedsregion

 Kystriksveien/ fergeforbindelser

 Fylkesveiene vedlikehold



NÆRINGSLIV

 Sterk på oppdrett og havbruk

Stort framtidig vekstpotensial!

 Fiskeri

 Landbruk

 Turisme

 Service og handelsnæring



NÆRINGSUTVIKLING

 Det kjennetegner Steigen at vi har store 
naturressurser men lite økonomiske og 
innovasjonsmessig kraft til å utnytte disse idag

 I dag er kommunen organisert med en næringssjef 
men i framtiden ønsker vi annen struktur.

 Vi ønsker både å være del av en større 
næringsutviklingsstruktur samtidig som vi ønsker 
lokale ressurser til å ivareta næringsutviklingen på 
Steigen.

Steigen Kommune

Steigen 
Utviklingsselskap

Steigen 
Investeringsselskap



LOKALDEMOKRATI I EN NY KOMMUNE

 Vi ønsker innflytelse på eks.:

 Næringsutvikling

 Regionutvikling

 Samferdsel

 Kommuneplaner/arealplanlegging

 Struktur på tjenesteproduksjon



ARBEIDSPLASSER OG TJENESTE
PRODUKSJON I EN NY KOMMUNE

 Kommunen er en viktig arbeidsgiver for Steigen samfunnet
 Steds-uavhengige tjenester (økonomi/HR/sentraladm.)

 Sentralisering på oppgaver
 Desentralisering på lokalisering
 Opprettholde dagens antall offentlige arbeidsplasser

 Oppvekst struktur i en ny kommune og antallet av arbeidsplasser.
 Sterk grendestruktur
 Små og sårbare skolestrukturer
 Lange avstander i kommunen

 Helsestruktur 
 Eldrebølgen
 Omstilling fra institutionskommune imot økt grad av hjemmebaserte tjenester

 Arealplanlegging
 Lokalkompetanse viktig for ett godt og fleksibelt samarbeid med næringslivet og andre interessegrupper



ANDRE PROBLEMSTILLINGER

 Arbeidsgiver avgift
 Lav arbeidsgiveravgift er ett viktig konkurranseelement for 

næringslivet i distriktene.

 Eiendomsskatt
 Steigen har maksimal eiendomsskatt

 Kraft eierskap
Steigen kommune eier 22% i Nordsalten Kraftlag 

 Lokalt næringsutviklingsstruktur med eget investeringsfond



MULIGE TEMAER FOR INTENSJONS
AVTALE

 Fredningstid for skole/barnehager

 Reduksjon av reisetid til nytt kommunesenter

 Lokale utviklingsressurser

 Politiske lokalutvalg, mandat og beslutningsmyndighet

 Størst mulig desentralisering av offentlige arbeidsplasser.



VEIEN VIDERE….

 2 gange involvering av befolkningen 
 Valg av alternativer å gå i konkrete forhandlinger med (Meningsmåling)

 Folkeavstemning om sammenslåing 

 Våren/sommeren brukes til sonderingssamtaler og forhandlinger

 Etter kommunestyrevedtak om alternativ å gå videre med nedsettes konkrete forhandlingsteam per fagavd.

 Forhandlingsgruppene utarbeider punkter til intensjonsavtalene for deres fagområder.

 Dette løpet tar sikte på, såframt en sammenslåing, at denne skal være gjennomført senest per 1.1.2020. 
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Vår 2015 Høst 2015 Des 2015 Vår 2016 Sommer 2016



TAKK FOR MEG - DEBATT/INNSPILL!!!


