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• Mai 2014 – kommuneproposisjonen: egen 
meldingsdel – rammer, virkemidler og 
framdriftsplan for gjennomføring av 
kommunereformen 

• Høst 2014 – Statsråden (KMD) inviterte alle 
landets kommuner til å delta i prosesser med 
sikte på å vurdere og å avklare om det er 
aktuelt å slå seg sammen med naboer 

2 



• Desember 2014 – ekspertutvalget la fram sin 
sluttrapport om kriterier for god 
kommunestruktur 

• Juni 2015 – stortingsmelding om nye oppgaver 
til større og mer robuste kommuner 
behandlet. KS: gir ikke mye ekstra inn i 
kommunereformarbeidet 
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• Bindal kommune har takket ja til: 

• Å delta i utredning sammen med Vevelstad, 
Vega, Brønnøy og Sømna.  

• Å delta i styringsgruppemøter og 
kommunereformprosess sammen med Vikna, 
Nærøy og Leka 
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• Sør-Helgeland: 

• Telemarksforsking engasjert i 
utredningsarbeid. Rapport skal være ferdig 
30.08.15. 
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• 5 Utredningsalternativer: 

• 1 Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad 

• 2 Bindal, Vikna, Nærøy, Leka 

• 3. mot HALD og Vefsn ( uten Bindal) 

• 4. Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, 
Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, 
Hattfjelldal, Dønna 

6 



• 5 Bindal, Sømna, Brønnøy, Vikna, Nærøy, Leka 

 

• Når rapport fra TF foreligger blir det 
folkemøter i den enkelte kommune der 
rapport presenteres, og der innspill gis til 
kommunen ( opplegg må avklares). Den 
enkelte kommunes ansvar. Videre politisk 
arbeid/dialog.  
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• Nordvendte aktiviteter: 

• 13.04.15 fellesmøte i Brønnøysund for 
formannskap, tillitsvalgte og administrasjon i de 5 
kommunene 

• Nytt møte i september 2015 etter at rapport 
foreligger 

• 2 fellesmøter mellom Helgeland regionråd og Sør-
Helgeland regionråd der k-struktur har vært ett 
av temaene. Regional dialog ordførere/rådmenn 
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• Innbyggerundersøkelse foretatt. Venter på 
resultater. 

• Spørreundersøkelse politikere, tillitsvalgte, 
administrasjon foretatt. 
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• Sørvendte aktiviteter: 

• Prosessplan for arbeidet utarbeidet 

• Fellesmøte på Leka høsten 2014- nord og sør 

• Møter i styringsgruppa 

• Innbyggerundersøkelse gjennomført – se 
resultater i nettsidenyhet fra 04.05.15 

• Folkemøte på Austra 26.05.15 – 3 kommuner 
– 2 fylker 
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• Felles formannskapsmøte 12.06.15 – gr. arbeid 

• Videre jobbing med utredningsalternativer, 
Austraproblematikk og administrasjonssenter 

• Rådmannen deltar i prosjektlederforum i 
Nord-Trøndelag. Senest møte på Inderøy 
16.06.15. God dialogarena der felles 
prosesstema diskuteres. Fylkesmannen, KS og 
Distriktssenteret er aktivt med. Alternativer 
diskuteres ikke.  
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• Austra: 

• Utfordrende å arbeide videre med dette når 
man ikke vet Bindals retning. Identitet/gevinst. 

    Leka kommunes ståsted. 

• Grensejustering utløser ikke reformstøtte eller 
engangsstøtte. Oppgjør mellom kommunene. 

• Bindal kommune må ta stilling til dette 
spørsmålet på et gitt tidspunkt 
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• Fagforbundet arrangerte åpent møte på Terråk 
03.06.15 

• Rådmennene på Sør-Helgeland ber politisk 
nivå avklare videre arbeid. Avklaring av 
utredningsalternativer, vedtak om ønsket 
retning, intensjonsavtale? Innbyggerhøring ? 
Rådgivende folkeavstemming? 

• Eget punkt om kommunestruktur vil komme 
på vår nettside. Fellesside for regionen ? 
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• Arbeidsgruppe kommunestruktur har hatt 3 
møter. Ett av disse deltok prosessveileder fra 
FM på. Gruppen arbeider videre. Gruppen er 
utvidet med representanter fra tillitsvalgte. 
Administrasjonen skal bidra til å drive 
prosessen, men politisk engasjement er viktig 
for at det blir en god prosess. Strategiske og 
praktiske avklaringer. 
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• Vedtak i kommunestyret juni 2016 om eventuell 
sammenslåing. God prosess avgjørende.  

• Deretter skal FM tilrå ny struktur med basis i de 
foreliggende vedtak. 

• Vår 2017 – Planlagt tidspunkt for framleggelse av 
en samlet proposisjon til Stortinget om ny 
kommunestruktur. 

• Sommer 2017 – Nasjonale vedtak om ny 
kommunestruktur skal være fattet 
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• I dag: Informasjon – ikke debatt, men viktige 
spørsmål nevnes: 

 

• Hva medfører nytt inntektssystem for de som 
velger å stå alene?  

• Hva skal framtidens kommune gjøre og med 
hvilken kvalitet? 
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