Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Bindal kommunestyre
Brønnøysund videregående skole, Brønnøysund
08.12.2015
10:00 – 14:40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Britt Helstad
ordfører
Tor-Arne Aune
varaordfører
Ruth Anita Skjelsvik
medlem
Eskil Skarstad
medlem
Wenke Saltnes Ryan
medlem
Steinar Skarstad
medlem
Martin Kvarsvik
medlem
Elling Mikalsen Bøkestad
medlem
Mona Bern Erfjord Hald
medlem
Roar Eck
medlem
Dag Christer Brønmo
medlem
Julie Catharina Tilrum
medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H-V
H-V
H-V
SP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Petter Bjørnli
medlem
Terje Ronald Sevaldsen
medlem
Elin Vareide Lian
medlem
Magne Paulsen
medlem
Lars Berg-Hansen
medlem

Representerer
H-V
H-V
SV
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Gro Annie Støvik Lande
Magne Paulsen
Gunnhild Helen Gutvik
Elin Vareide Lian
Rita Kathrin Nygård
Terje Ronald Sevaldsen

Representerer
AP
SV
H-V

Merknader
Forfallene ble godkjent. Til å underskrive protokollen sammen med ordføreren ble
representantene Steinar Skarstad og Martin Kvarsvik enstemmig valgt.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Knut Toresen
Rådmann

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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Saksliste
Utv.saksnr Innhold
PS 128/15

Godkjenning av innkalling

PS 129/15

Kommunereform

Unntatt off.

PS 128/15 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 08.12.2015
Behandling:
Det framkom ingen merknader til innkallingen.
Vedtak:
Innkallingen enstemmig godkjent.

PS 129/15 Kommunereform

Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 08.12.2015
Behandling:
Alle kommunene la frem sin status og ståsted ang. saken om kommunestruktur for å se hvor
langt den enkelte kommune har kommet.
Nivi Analyse v/Geir Vinsand la frem for kommunen «Veivalg i den videre prosessen med
kommunereformen».
Britt Helstad fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Offensiv tilnærming
Kommunestyrene legger til grunn at kommunene har sterke felles interesser i det videre
reformarbeid og ønsker en offensiv tilnærming til kommunereformens mål og føringer. Det
legges til grunn at kommunene skal utnytte økonomiske insentiver og muligheter for
desentralisering av nye oppgaver og virkemidler til regionen. Sør-Helgeland skal framstå som
en permanent og forpliktende samarbeidsregion med gode fellesløsninger og attraktive
kompetansemiljøer.
2. Tverrpolitisk mobilisering
Det interessepolitiske samarbeidet skal forsterkes med sikte på bedre politisk samordning i
regionen og utvikling av en felles utenrikspolitikk for å endre kommunenes
rammebetingelser. Endringer i oppgave- og ansvarsfordeling innenfor samfunnsutvikling skal
prioriteres med vekt på lokal kompetanseoppbygging og større utviklingskraft i kommunene.
Det skal utvikles en plan for offensiv samfunnsutvikling i alle deler av regionen, herunder
tilføring av nye oppgaver, utvidet ansvar, mer kompetanse og nye virkemidler. Regionen skal
utvikle et samordnet regionalt utviklingsapparat med lokal forankring. Utvidet ansvar for
samfunnsutvikling skal være et viktig premiss for arbeidet med en ny kommunemodell
tilpasset geografi og utfordringsbilde på Sør-Helgeland.

3. Forsterket samarbeid for å sikre likeverdige velferdstjenester
Kommunestyrene ser behov for et utvidet samarbeid om IKT, administrasjon og
kompetansekrevende velferdstjenester på Sør-Helgeland. Det er nødvendig fordi kommunene
er ansvarlig for kompetansekrevende velferdstjenester og fordi det forutsettes at kommunene
skal ta et utvidet ansvar for nye krevende oppgaver som tannhelsetjeneste, rehabilitering og
tilbud innenfor psykiatri. En sterk kommunal velferdspolitikk må bygge på regional solidaritet
og ikke på lokal konkurranse mellom kommunene og alenegang for de ansatte. Hensynet til
effektiv ressursbruk, attraktive kompetansemiljøer og likeverdige velferdstjenester til
innbyggerne er viktige begrunnelser for utvidet samarbeid. Kommunenes administrasjon,
fagpersonell og de ansattes organisasjoner skal mobiliseres for å beskrive og utvikle nye
muligheter for felles oppgaveløsning i regionen. Mulighetene for utvidet samarbeid om
administrasjon og velferdstjenester vil være et viktig premiss for arbeidet med ny
kommunemodell.
4. Utvikling av en ny kommunemodell
Som del av det videre arbeid ønsker kommunestyrene å utvikle en ny kommunemodell som
kan sikre større regional påvirkningskraft og samtidig et sterkt lokalt selvstyre i alle dagens
kommuner. Utviklingen av den nye kommunemodellen skal skje i nær dialog med
kommunestyrene og de ansatte i kommunene. I arbeidet skal det tas hensyn til spesielle behov
og utfordringer i kommunene, herunder mulighet for en delt forvaltingsløsning for Bindal
kommune.
5. Intensjonsavtale våren 2016
Den nye modellen skal beskrives i form av en intensjonsavtale som redegjør for mål,
verdigrunnlag, intern oppgavefordeling og prinsipper for politisk og administrativ
organisering. Konsekvenser for lokaldemokrati og lokalisering av tjenester og kompetanse
skal framgå. Det skal legges til rette for aktiv deltakelse fra innbyggere og næringsliv. Som
del av arbeidet skal mulighetene for å etablere Sør-Helgeland som modellkommune for
utprøving av et nytt kommunekonsept for perioden 2016-2020 undersøkes og beskrives.
Intensjonsavtalen skal legges fram for behandling i kommunestyrene våren 2016, som
grunnlag for kommunenes tilbakemelding om veivalg til fylkesmannen innen 1.juli 2016.
6. Plan for oppfølging
Denne intensjonserklæringen skal følges opp med en plan for det videre arbeid, herunder
hvordan det faglige utviklingsarbeidet og den videre prosess mot kommunestyrene, de ansatte
og innbyggerne skal legges opp. Det forutsettes at kommunestyrene skal møtes til felles
debatt så snart en skisse til den framtidige kommuneforvaltning er konkretisert. Ordførerne
skal lede det videre arbeid og det forutsettes at regionrådet koordinerer og iverksetter
nødvendige prosesser. Behov for ekstern bistand og finansiering av det kommende
utviklingsarbeidet drøftes nærmere i regionrådet.
Votering:
Britt Helstads forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Offensiv tilnærming
Kommunestyrene legger til grunn at kommunene har sterke felles interesser i det videre
reformarbeid og ønsker en offensiv tilnærming til kommunereformens mål og føringer. Det
legges til grunn at kommunene skal utnytte økonomiske insentiver og muligheter for
desentralisering av nye oppgaver og virkemidler til regionen. Sør-Helgeland skal framstå som
en permanent og forpliktende samarbeidsregion med gode fellesløsninger og attraktive
kompetansemiljøer.
2. Tverrpolitisk mobilisering
Det interessepolitiske samarbeidet skal forsterkes med sikte på bedre politisk samordning i
regionen og utvikling av en felles utenrikspolitikk for å endre kommunenes
rammebetingelser. Endringer i oppgave- og ansvarsfordeling innenfor samfunnsutvikling skal
prioriteres med vekt på lokal kompetanseoppbygging og større utviklingskraft i kommunene.
Det skal utvikles en plan for offensiv samfunnsutvikling i alle deler av regionen, herunder
tilføring av nye oppgaver, utvidet ansvar, mer kompetanse og nye virkemidler. Regionen skal
utvikle et samordnet regionalt utviklingsapparat med lokal forankring. Utvidet ansvar for
samfunnsutvikling skal være et viktig premiss for arbeidet med en ny kommunemodell
tilpasset geografi og utfordringsbilde på Sør-Helgeland.
3. Forsterket samarbeid for å sikre likeverdige velferdstjenester
Kommunestyrene ser behov for et utvidet samarbeid om IKT, administrasjon og
kompetansekrevende velferdstjenester på Sør-Helgeland. Det er nødvendig fordi kommunene
er ansvarlig for kompetansekrevende velferdstjenester og fordi det forutsettes at kommunene
skal ta et utvidet ansvar for nye krevende oppgaver som tannhelsetjeneste, rehabilitering og
tilbud innenfor psykiatri. En sterk kommunal velferdspolitikk må bygge på regional solidaritet
og ikke på lokal konkurranse mellom kommunene og alenegang for de ansatte. Hensynet til
effektiv ressursbruk, attraktive kompetansemiljøer og likeverdige velferdstjenester til
innbyggerne er viktige begrunnelser for utvidet samarbeid. Kommunenes administrasjon,
fagpersonell og de ansattes organisasjoner skal mobiliseres for å beskrive og utvikle nye
muligheter for felles oppgaveløsning i regionen. Mulighetene for utvidet samarbeid om
administrasjon og velferdstjenester vil være et viktig premiss for arbeidet med ny
kommunemodell.
4. Utvikling av en ny kommunemodell
Som del av det videre arbeid ønsker kommunestyrene å utvikle en ny kommunemodell som
kan sikre større regional påvirkningskraft og samtidig et sterkt lokalt selvstyre i alle dagens
kommuner. Utviklingen av den nye kommunemodellen skal skje i nær dialog med
kommunestyrene og de ansatte i kommunene. I arbeidet skal det tas hensyn til spesielle behov
og utfordringer i kommunene, herunder mulighet for en delt forvaltingsløsning for Bindal
kommune.
5. Intensjonsavtale våren 2016
Den nye modellen skal beskrives i form av en intensjonsavtale som redegjør for mål,
verdigrunnlag, intern oppgavefordeling og prinsipper for politisk og administrativ
organisering. Konsekvenser for lokaldemokrati og lokalisering av tjenester og kompetanse
skal framgå. Det skal legges til rette for aktiv deltakelse fra innbyggere og næringsliv. Som
del av arbeidet skal mulighetene for å etablere Sør-Helgeland som modellkommune for
utprøving av et nytt kommunekonsept for perioden 2016-2020 undersøkes og beskrives.

Intensjonsavtalen skal legges fram for behandling i kommunestyrene våren 2016, som
grunnlag for kommunenes tilbakemelding om veivalg til fylkesmannen innen 1.juli 2016.
6. Plan for oppfølging
Denne intensjonserklæringen skal følges opp med en plan for det videre arbeid, herunder
hvordan det faglige utviklingsarbeidet og den videre prosess mot kommunestyrene, de ansatte
og innbyggerne skal legges opp. Det forutsettes at kommunestyrene skal møtes til felles
debatt så snart en skisse til den framtidige kommuneforvaltning er konkretisert. Ordførerne
skal lede det videre arbeid og det forutsettes at regionrådet koordinerer og iverksetter
nødvendige prosesser. Behov for ekstern bistand og finansiering av det kommende
utviklingsarbeidet drøftes nærmere i regionrådet.

