
Kommunereformen – Folkemøter - mai 2016

Rådmannens presentasjon av:
• Bakgrunn
• Gildeskål som egen kommune
• Sammenslåing med Bodø m/fl. Ytre 

Salten
• Folkeavstemming
• Veien videre mot 2020



Bakgrunn
• Stortinget har vedtatt at det skal 

gjennomføres en kommunereform med slikt 
mål:
– Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
– Styrket lokaldemokrati



Bakgrunn
• Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg som 

skulle vurdere på fritt grunnlag kriterier som 
har betydning for oppgaveløsningen i 
kommunene.

• Sluttrapporten fra utvalget anbefaler 10 
kriterier som angir hva som skal til for at en 
kommune på en god måte skal kunne ivareta 
sine 4 roller



Bakgrunn
• Kommunens 4 roller

– Tjenesteyting
– Myndighetsutøvelse
– Samfunnsutvikling
– Demokratisk arena



Bakgrunn
• Kommunestyret i Gildeskål har den 19.06 

2014 vedtatt i k-sak 42/14:
«Gildeskål kommune fastslår at Bodø 
kommune er det eneste alternativet til å være 
en selvstendig kommune i en 
sammenslåingsprosess»



Bakgrunn
• Vedtaket fanger opp to alternativer:

– Gildeskål kommune skal være en selvstendig 
kommune

– Hvis ikke, så er det bare sammenslåing med Bodø 
som er aktuelt

• Kommunestyret har i en senere sak bekreftet 
dette og samtidig sagt at om flere kommuner 
går sammen med Bodø er det greit



Gildeskål som egen kommune
• Rådmannen har vurdert kommunens evne til å 

stå alene opp mot ekspertutvalgets 10 
kriterier for det som kjennetegner en 
kommunen som er «robust» nok

• Utredningen er kalt 0-alternativet



Gildeskål som egen kommune
• Ekspertutvalgets kriterier

– Tilstrekkelig kapasitet
– Relevant kompetanse
– Tilstrekkelig distanse
– Effektiv tjenesteproduksjon
– Økonomisk soliditet



Gildeskål som egen kommune
• Ekspertutvalgets kriterier

– Valgfrihet
– Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
– Høy politisk deltakelse
– Lokal politisk styring
– Lokal identitet



Gildeskål som egen kommune
• Rådmannen har vurdert dette som viktigst

– Økonomisk soliditet
• Innbyggervekst
• Finansielle muskler
• Potensiale for å stramme opp driften
• Betydelig aktivitet på nærings og boligutvikling

– Gildeskål kommune har økonomisk soliditet til å 
stå alene.



Gildeskål som egen kommune
• Relevant kompetanse

– Er ajour med alt pliktig planverk
– Det lages gode beslutningsgrunnlag til politikken
– Tiltrekker seg god og relevant kompetanse
– Får neppe nye oppgaver av komplisert art

• Gildeskål kommune har relevant kompetanse 
til å møte fremtiden som egen kommune



Gildeskål som egen kommune
• Tilstrekkelig kapasitet

– Har nødvendig kapasitet, om enn knapp
• Ting kan ta tid
• Benytte kommunalt samarbeid på viktig områder

– Salten brann, IRIS, og annet

• Kapasitet kan styres politisk, dette er et ressursspørsmål

• Gildeskål kommune har tilstrekkelig kapasitet til å 
løse oppgavene en kommune har



Gildeskål som egen kommune
• Vil i det alt vesentlige bestå slik vi kjenner den 

i dag
• Medfører at kommunen velger bort å være del 

av en større drivende regional kraft.



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Merk

– Gildeskål kommune opphører
• Lokalstyrer blir etablert av Bodø kommune

– Direkte valg
• Begrenset oppgave/innflytelse
• Direkte valg skal evalueres etter 4 år
• Kan ikke få delegert oppgaver og beslutningsmyndighet etter 

loven, men etter beslutning / avtale om dette i 
kommunestyret i nye Bodø



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Nye Bodø kommunestyre

– 4 representanter fra gml Gildeskål kommune
– 4 av 43 om bare Bodø og Gildeskål går sammen
– 4 av 63 om alle 7 kommunene går sammen
– Politiske partier og nominasjonsprosessene vil 

bety mye for antall «Gildeskålværinger» i nye 
Bodø kommunestyre



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Lokalstyrene vil få oppgaver

– Skal være høringsinstans i saker som berører 
lokalmiljøet

– Skal ha beslutningsmyndighet på enkelte områder
• Dette kan være

– Lokal samfunnsplanlegging, næringsutvikling, kultur og idrett, 
disponere næringsfond, arealforvaltning 

• Lokalstyrets område skal vurderes ut ifra naturlig 
bo og arbeidsmarkedsregioner



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Tjenestetilbud

– Tjenestestrukturen per 01.01.2020 skal i hovedsak 
opprettholdes

– Nødvendige tjenester leveres der folk bor
– Lik standard i hele kommunen
– Intensjonen er at dagens skolestruktur 

opprettholdes så lenge det er faglig forsvarlig med 
videre drift



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Økonomi

– Det forventes innsparinger ved stordriftsfordeler
– Resultatgrad – netto driftsresultat skal over tid 

være på 1,75%
• Gildeskål 2,5% over tid

– Finansieringsgrad – renter og avdrag skal over tid 
ikke overstige 5 % av brutto driftsinntekter

• Gildeskål 6,7% (2015)



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Økonomi

– Fondsgrad – disposisjonsfond skal over tid være 3% av 
brutto driftsinntekter

• Gildeskål 3,27%

– Gjeldsgrad – Lånegjeld ordinære investeringer skal 
over tid ikke overstige 50% av brutto driftsinntekter

• Gildeskål 97,5% (alt) eller 71,5% som betales GK
• Gildeskål kommune kan innfri all gjeld



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Prioriterte investeringer i nye Bodø kommune

– Vann og avløp
– Velferdsteknologi
– IKT infrastruktur

• Kommunene har levert egen ønskeliste
– Gildeskål vil prioritere samferdselsinvesteringer
– Øvrige ønsker lokale tiltak, sykehjem, barnehager 

osv



Sammenslåing med Bodø m/fl
• Arbeidsgiverpolitikk

– Ingen sies opp – men kan få annet arbeidssted

• Nærings og samfunnsutvikling
– Legges til rette for nærings og boligutvikling i alle 

kommunedelene. Bygge på lokale fortrinn.
• Stedsuavhengige tjenester
• Bygge på kunnskapsmiljøer – eks havbruk og Gildeskål



Folkeavstemming
• Gildeskål kommune skal ha rådgivende

folkeavstemming
– Kommunestyret vil vite hva innbyggerne mener 

før kommunestyret gjør sitt vedtak
• Vedtaket fattes i kommunestyret på selvstendig 

grunnlag



Folkeavstemming
• Mandag 30 mai til fredag 3. juni

– Samme system som ved kommunevalg

• Resultatet godkjennes i formannskapet 8 juni
– Offentlig etter dette.



Veien videre mot 2020



Veien videre mot 2020
• Kommunestyrets vedtak 22. juni:

– Følgende grunnlagsdokumenter:
• Rådmannens utredning 0-alternativet
• Politisk plattform  kommunereform
• Resultatet av folkeavstemmingen

• Rådmannen vil ikke innstille i saken
– Dette er en ren politisk avgjørelse der rådmannens 

syn er unødvendig.



Veien videre mot 2020
• Kommunestyrets vedtak 22. juni:

– Bestå som egen kommune:
• Kommuneloven gjelder

– Budsjett og økonomiplan utarbeides som før
– Kommuneplanen med samfunnsplan og arealdel er vedtatt
– Ikke noe varsler av betydning om endring i overføringer fra 

staten
– Kommunens egne utfordringer er kjent



Veien videre mot 2020
• Kommunestyrets vedtak 22. juni:

– Bestå som egen kommune:
• Utfordringer:

– Vet ikke hvor mange kommuner som består som før
– Vet ikke hvordan andre kommuner stiller seg til etablerte 

samarbeid i fremtiden (Salten regionråd virksomheter)
– Egne utfordringer som i dag ref: Samfunnsplanen og i 

økonomiplanens handlingsdel.
» Innbyggervekst, samferdsel og næringsetableringer



Veien videre mot 2020
• Kommunestyrets vedtak 22. juni:

– Sammenslåing med Bodø m/fl:
• Intensjonsavtalen med politisk plattform gjelder
• Fellesnemnd opprettes:

– 5 medlemmer fra Saltdal og tre fra hver av de øvrige unntatt 
Bodø. Bodø skal ha 50% av medlemmene

» Fellesnemdens oppgaver – Her formes den nye 
kommunen

• «Parallell drift» frem til 01.01.20



Ytterligere informasjon
• Alle relevante dokumenter finnes på 

http://www.gildeskal.kommune.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommun

er-og-regioner/kommunereform/id751048/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Ko
mmunal-styring/Kommunereformen/?id=44407

http://www.gildeskal.kommune.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Kommunal-styring/Kommunereformen/?id=44407
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