
Kommunereform 

Informasjonsmøte 26 mars 2015 



Innhald i møtet 

• Formål dette møtet:   
– Informasjon og innspel/spørsmål 

• Formål med møtet i mai:   
– Informasjon, drøfting og dialog 

 

I dag vil vi informere om: 

• Generelt om reformarbeidet 

• Om arbeidet i prosjekt «Kommunereform i Sunnfjord» 

• Kystalternativet 

• Kva skjer i vår kommune? 



Kva gjer vi i Flora 

 
Flora kommune er med i følgjande utgreiingar. 
Samarbeid i Sunnfjord (SiS), liten og stor modell (5 til ni kommunar) 
Ref, Bystyret sak; 11/15 3.02.15, punkt 1. 
I samband med arbeidet med ny kommunereform i regi av SiS, sluttar Flora kommune seg 
til det vidare arbeidet med å lage eit utgreiingsprogram og intensjonsavtale for ein ny 
kommune. Kommunane deltek med fulle rettar og plikter i samsvar med vedteke mandat 
for SiS-kommunane. 
  
Kystkommune 
Ref, Bystyret sak; 11/15 03.02.15, punkt 3. 
Bystyret ber ordførar legge til rette og kalle inn til ein temadag/seminar med dei 
kommunane som kan inngå i eit kystalternativ.  
Dersom dette ikkje fører fram, skal Flora kommune sjølv utgreie eit kystkommunealternativ. 
  
Halde fram som eigen kommune 
Det ligg ikkje føre vedtak på at dette er eit alternativ. Men blir gjort som eit "0 alternativ" 
slik at det er mogleg å samanlikne dei ulike alternativa mot det å fortsette som eigen 
kommune. 



Kommunereform i Sunnfjord 



• Januar/februar 2015 gjorde desse kommunane vedtak om å vere med 
vidare for å utgreie alternativ med 9 kommunar: 
– Hyllestad 
– Fjaler 
– Askvoll 
– Gaular 
– Førde 
– Naustdal 
– Flora 
– Jølster 
– Gloppen  

 

• Samstundes har nokre av kommunane vedteke at det parallelt skal 
utgreiast andre samanslåingsalternativ 

 
• Den enkelte kommune må sjølv utgreie alternativet med å ikkje slå seg 

saman med andre  



 

 

Det er etablert eiga heimeside – prosjektsunnfjord.no 

 

http://prosjektsunnfjord.no/


Organisering av arbeidet 
Organisering 

Prosjekteigar Kommunestyra i deltakande kommunar 

Prosjektansvarleg Leiar i regionrådet for SiS, Mathias Råheim 

Styringsgruppe Ordførarane i deltakande kommunar 

Rådmennene, sekretærane for regionråda og prosjektleiar har 

møte- og talerett 

Prosjektleiar er sekretær for styringsgruppa 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Solund kommune har 

observatørstatus 

Prosjektleiar Øystein Høyvik 

Prosjektsekretariat Trond Ueland, Per Arne Tveit og Øystein Høyvik.  

Prosjektgruppe Rådmennene i deltakande kommunar 

HTV Utdanningsforbundet (Unio), Stian Jacobsen 

HTV Fagforbundet (LO), Wenche Kvalvik 

HTV Fagforbundet (LO), Elin Enebakk 

Sekretær HAFS regionråd, Per Arne Tveit 

Sekretær SiS regionråd, Trond Ueland 

Prosjektleiar Øystein Høyvik, leiar og sekretær for 

prosjektgruppa 

Solund kommune har observatørstatus 

Arbeidsgrupper/ad-

hocgrupper 

Vert etablert etter behov 

Referansegrupper Formannskapa  

Tillitsvalde i den enkelte kommune 

Innbyggarane  

 



Kva alternativ skal greiast ut? 

 

• Flora, Naustdal, Førde, Gaular, Jølster, Hyllestad, 
Fjaler, Askvoll og Gloppen (9 kommunar) 

 

• Flora, Naustdal, Førde, Gaular og Jølster                     
(5 kommunar SiS) 

 

• Naustdal, Førde, Gaular og Jølster   

    (4 kommunar i «liten» SiS) 



Kva skal utgreiast - 1 

 

• Kan ein storkommune: 

– Vere motvekt mot utflytting av arbeidsplassar, 
svak vekst og sentralisering (demografisk analyse 
på krets, kommune og storkommunenivå)  

– Sikre god kvardagsorgansiering (bu og arbeide 
desentralisert) og felles identitet  

– Eventuell vinst (kvalitet og økonomi). 



Kva skal utgreiast - 2 

• Styringsordninga i den nye kommunen:  
 

– Politisk (m.a. sikre best mulig valdeltaking og lokalpolitisk 
engasjement)  
• Kommunedelutval (medrekna delegering)  
• Avstand og demokrati  

 
– Administrativt (også lokalisering av den administrative 

leiinga og fagmiljøa)  
• Ny tenestestruktur eller tenester som no?  
• Samarbeid over kommunegrensa                                            

(interkommunalt samarbeid)  
• Medråderetten 



Kva skal utgreiast - 3 

 

• Analyse/kartlegging 

– i høve nytt inntektssystem  

– av alternative befolkningsscenario  

– av eigenkapitalsituasjonen ved overgang til ny 
kommune 



Folketal 



Arbeidspendling 



Intensjonsavtalar innan 01.06.15 

• Politiske styringsordninga:  

– Mål og prinsipp  

– Lokalisering av kommunesenteret  

– Kommunenamn  

 

• Administrative styringsordninga med:  

– Mål og prinsipp  

– Kva funksjonar skal kommunesenteret (rådhuset) innehalde  

– Prinsipp for organisering av den nye kommunen med lokalisering av 
ulike funksjonar/tenester  

– Ordningar for tilsette.  

 











Utgreiingsarbeid i Flora 
Funksjon  Kven 

Prosjekteigar (PE)  Bystyret i Flora  

Styringsgruppe (SG)  Formannskapet 

Arbeidstakarrepresentantar (2) 

Ungdomsrepresentantar  

Prosjektansvarleg (PA)  Ordførar, Bengt Solheim-Olsen  

Prosjektleiar (PL)  Rådmann, Terje Heggheim 

Prosjektgruppe Aktuelle tilsette i 

administrasjonen og to rep. frå 

tilitisvalde. 

Referansegrupper Næringslivet sine organisasjonar; 

FIN, Byen Vår, Fram Flora 

Kultur og idrettsorganisasjonar, 

Historielag, Røde kors mfl. 



Framdrift 
2015 2016

AKTIVITET Ansvar

Vedtaks

organ jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun

Fase 1 Forprosjektfase

Belutt om å delta i SIS utgreiing + Kystalternativ

Felles formannskap SIS Rådmannsutval 23

Beslutt om å utfordringsdokument SIS + Kyst i tilegg Rådmann Bystyret 27

Engasjere prosjektleiar SIS + Prosjekt.gr Prosjekt.gr 29

Utgreiing SIS+ Prosjektgr styrgr/k.styra x x x x x

Planlegging av temadag kystkommune Ordfører 24

Søke fornyingsmidlar (godkj) Prosjektleiar FM 29

Infomøte innbyggjarar Rådmann 26

Lokal utgreiing etter veileder* Rådmann x x x x

Formannskapet, handsame prosjektplan Rådmann F.skap 24

Referansegr. Møte Rådmann 27

Formannskapet, styringsgruppemøte Rådmann Styringsgr. 28

Temadag kystalternativet, alle kystkommunane Ordførar 13

Felles formannskapsmøte (Sunnfjord) Rådmannsutval 15

Info politisk dag Ordfører 26

Referansegr. møte Rådmann 27

Formannskap styringsgr. Rådmann Styringsgr. 2

Folkemøte 2

Eldreråd, råd for fh og Ungdommens bystyre. Rådmann x x

Tilråding alternativ og intensjonsavtalar frå SIS utgreiing Styringsgr. Bystyret 18

Lokal utreiing generell rådmannen Bystyret 18

Kystalternativet? ** ordfører Bystyret 18

Fase 2 Hovedprosjekt

Arbeid med å planlegge ny kommunem, jmf vedtak 18 juni Rådmann

Bremanger tek avgjerd på "vegen vidare".

Revidering/oppdatering av prosjkektplan for fase to.*** Ordfører

Plan Informasjon, høyring, folkemøte SIS-rådm

Folkemøte - avrøysting kommunane

Førebuing av endeleg vedtak SIS-rådm

Framlegg til endeleg vedtak SIS - Reg.r Felles formskap

Vedtak i kommunestyre rådmann Kommunest.

Eventuelt justeringar og framlegg til vedtak SIS-rådm

Eventuelt felles formannskapsmøte SIS-rådm Felles formskap

Endeleg vedtak rådmann Kommunest.

* Sjå eigen prosjektbeskrivelse

** Kva for vedtak her vil avgjere prosessen vidare.

*** dette vil innebere ein justering av framdriftsplanen slik at 

den blir tilpasse eit kysatalternativ dersom det er aktuelt etter 

Bystyret 18 juni og Bremanger sitt vedtak i september.



Informasjon 

 

 

https://www.flora.kommune.no/kommunereform.345701.nn.html


Spørsmål/diskusjon 

 



Velkommen til nytt møte i mai! 

 

 

 

 


