Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2015/1638
Helge D. Akerhaugen

Saksgang

Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

08.06.2016
22.06.2016

Kommunereformen – Retningsvalg

Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
Gildeskål kommune skal bestå som egen selvstendig kommune.
Alternativ 2:
Gildeskål kommune skal slå seg sammen med Bodø kommune til en ny Bodø kommune.
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Bakgrunn for saken:
Det er besluttet av regjeringen å gjennomføre en kommunereform. Stortinget har stilt seg
bak dette. I arbeidet med kommunereformen er det stilt en del krav til hva kommunene skal
gjøre. Gildeskål kommune har gjennomført alle de tiltak og prosess skritt som regjeringen
har lagt opp til at kommunene skal gjøre.
Gildeskål kommune gjorde allerede i juni 2014 det viktige retningsvalget. Kommunestyret
bestemte da at dersom Gildeskål kommune skulle slå seg sammen med en annen kommune
skulle det være med Bodø. Det ble gjennomført en omfattende prosess der de politiske
partier hver for seg laget en oversikt over hva de mente var de viktigste momentene
kommunen skulle ha med i en prosess med sammenslåing med Bodø. Dette ble
sammenfattet og senere kalt Gildeskål erklæringen.
Gjennom Salten regionråd deltok Gildeskål kommune i et stort arbeid der det ble vurdert å
slå alle de 9 Saltenkommunene sammen, dette arbeidet er senere kalt BDO-rapporten. Denne
rapporten er dels orientert om i kommunestyret og dels brukt som sammenligning i
rådmannens utredning av 0-alternativet.
Formannskapet i Gildeskål kommune har deltatt i et felles formannskapsmøte i januar 2016
med Meløy og Rødøy kommune for å finne ut om det var grunnlag for også å vurdere dette
alternativet. Formannskapet vurderte det slik at de ville følge kommunestyrets vedtak fra
2014 og ikke gjøre en utredning om Meløy/Rødøy alternativet.
Rådmannen har levert sin utredning av 0-alternativet. Dette er en vurdering av kommunens
evne til å stå alene inn i fremtiden i forhold til de 10 kriteriene det regjeringsoppnevnte
ekspertutvalget anbefalte som vurderingskriterier for en kommunes evne til å oppfylle de fire
rollene en kommune har. Rådmannens konklusjon er at Gildeskål kommune kan stå alene inn
i fremtiden.

Gildeskål kommunestyre har oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående av formannskapet og
de partiene i kommunestyret som ikke er i formannskapet og de ansattes organisasjoner.
Dette forhandlingsutvalget har gjennomført forhandlinger om kommunesammenslåing med
Bodø og 5 andre kommuner. Resultatet av disse forhandlingene er at det foreligger en
signert intensjonsavtale og en politisk plattform for en ny kommune. Det er også utarbeidet
et intensjonsgrunnlag til den politiske plattformen. Da det ble kjent at også flere kommuner
ønsket å vurdere om de skulle slå seg sammen med Bodø kommune fremmet rådmannen en
sak for å få avklart om dette påvirket Gildeskål kommunestyret sitt vedtak fra 2014.
Kommunestyret bekreftet at det fortsatt var Bodø kommune som var det eneste alternativet,
selv om også andre kommuner slo seg sammen med Bodø kommune samtidig.
Kommunen har fortløpende orientert innbyggerne om prosessen. Alle saksfremlegg og alle
dokumenter er lagt ut på kommunens hjemmeside og det er orientert via Facebook.
Kommunen har etter at intensjonsavtalen ble ferdig gjennomført fem folkemøter. På
folkemøtene har det blitt redegjort for 0-alternativet og den politiske plattformen i
intensjonsavtalen. Innbyggerne har fått anledning til å stille spørsmål og komme med alle
typer av synspunkter. Alle de politiske partiene har deltatt på folkemøtene og gitt sitt syn på
saken.
Kommunen avholder også folkeavstemming. Resultatet av denne er ikke kjent når denne
saken skrives. Men resultatet av folkeavstemmingen vil være kjent før formannskapet
behandler saken.
Kommunestyret skal fatte et vedtak om sammenslåing eller ikke innen 30. juni 2016 og
saken legges nå frem for politisk behandling og endelig avgjørelse innen fristen.

Vurdering:
Gildeskål kommune har arbeidet med denne prosessen i nærmere to år. Det har blitt
gjennomført flere prosesser på mange arenaer. Det finnes en betydelig mengde analyser og
dokumentasjon som løpende er blitt offentligjort. Rådmannen tør påstå at saken er
tilstrekkelig opplyst og moden for en avgjørelse i kommunestyret.
Kommunestyret kan enten beslutte at Gildeskål kommune skal fortsette som egen
selvstendig kommune eller beslutte at Gildeskål kommune skal slå seg sammen med Bodø
kommune. Rådmannen har derfor foreslått to alternative vedtak i denne saken.

Konklusjon:
Gildeskål kommune skal fatte et vedtak om retningsvalg. Det er kun to alternativer og
rådmannen har derfor beskrevet to alternative forslag til vedtak.

