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1.0 MÅL OG RAMMER  

 

1.1 Bakgrunn  
Kommuneproposisjonen for 2015 legg grunnlaget for arbeidet med ei ny kommunereform, 
der regjeringa ønskjer å flytte makt og ansvar over til meir robuste kommunar.  
Målet er eit lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. 
Kommunane er pålagt eit stort ansvar i prosessen, og det vert lagt opp til at alle kommunar 
skal gjennomføre utgreiingar, drøfte og vurdere samanslåing, og gjere vedtak innan våren 
2016. Det er eit mål å sikre gode og lokalt forankra prosessar.  
 
Det pågår allereie mange prosessar og utgreiingar i Fylket og Bystyret har vedteke at Flora 
kommune skal delta i og utgreie fleire alternative samarbeid. For å sikre eit best mogleg 
grunnlag for å fatte vedtak om ei evt. kommunesamanslåing, er det viktig at Flora organiserer 
arbeidet og startar sin eigen prosess. Dette forprosjektet er første fase av dette arbeidet.  
 
Flora kommune er med i følgjande utgreiingar. 

 Samarbeid i Sunnfjord (SiS), liten og stor modell (5 til ni kommunar) 
Ref, Bystyret sak; 11/15 03.02.15, 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 alterantiv. Men blir gjort som som eit "0 
alternativ" slik at det er mogleg å samanlikne dei ulike alternativa mot det å fortsette som 
eigen kommune. 

 

1.2 Målstruktur  
 

1.2.1 Effektmål  

Den nye kommunestrukturen skal leggje grunnlag for gode og likeverdige tenester til 
innbyggjarane, heilskapleg og samordna samfunnsutvikling, berekraftige og robuste 
kommunar og styrka lokaldemokrati.  
 
Flora bystyre si avgjerd i samband med kommunereforma skal sikre innbyggjarane i Flora 
best muleg velferd i framtida.  
 

1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase  

Kva skal vere klart for politisk førehaving i juni 2015? 
Skal vi framleis vere med i utgreiing av Sunnfjordalternativet? 
Kystkommune ? 
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Konsekvensar ved å halde fram som eigen kommune 
Skal Flora kommune på eige initiativ utgreie samanslåing med Bremanger? 
 

1.3 Rammer og avgrensing forprosjektfase  
Oppdraget omfattar å :  

 Kartlegge status og utfordringar knytt til:  
o Befolkning og demografi  

o Sysselsetjing/næringsstruktur  

o Kommuneøkonomi  

o Infrastruktur  

 Habilitet/lokaldemokrati  

 Samhandling med andre kommunar i dag (interkommunale samarbeid/eigarskap m.v)  

 Vurdere kva kommunar det kan vere aktuelt å samarbeide med  

 Gjennomføre informasjons- og dialogmøte med innbygjarane  

 Vurdere kva ansvar og oppgåver som bør ligge til ein ny kommune  

 Vurdere økonomiske konsekvensar, jf. inntektssystemet  
 
Forstudien omfattar ikkje innbyggjarundersøkingar. Dette vert det lagt opp til i 
forprosjektfasen. Gjennomføring av forprosjektet skal danne grunnlag for Bystyret sitt vedtak 
i juni og kva for alternativ som skal vere med vidare i prosessen.  
Hovudprosjektet er fasen frå Bystyret sitt vedtak i juni 15 til ev. samanslåing er gjennomført. 
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2.  PROSJEKTORGANISASJON 
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 

Referansegrupper Næringslivet sine 
organisasjonar; FIN, Byen Vår, 
Fram Flora 
Kultur og idrettsorganisasjonar, 
Historielag, Røde kors mfl. 

 

3. INTERESSENTAR OG KOMMUNIKASJONSPLAN 

3.1 Interessentar/målgrupper 
Hovedmålgruppa for prosessen er innbyggjarane i Flora kommune. Bystyret har vedteke at det skal 

gjennomførast ei rådgjevande folkeavrøysting før endeleg avgjerd om samanslåing. I sin natur så legg 

ikkje ei slik folkeavrøysing opp til dialog og kommunikasjon om fordelar og ulempar ved ulike 

alternativ. Difor er det viktig i ein tidlig fase å kombinere ei slik avrøysting med prosessar som legg 

opp til dialog og kommunikasjon. 

Folkemøte og referansegruppar er døme på slik dialog. 

 

Det er avgjerande at det politiske nivået i kommunen er tett på prosessen. Difor blir det lagt opp til at 

formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. Dette vil sikre kontinuerleg informasjon og styring 

undervegs. For å sikre dei tilsette sine interessar i arbeidet er det gjort framlegg om at to 

representantar frå organisasjonane deltek i styringsgruppa. Vidare er det lagt opp til at 

ungdomsordførar deltek i styringsgruppa. 

 

Dei tilsette er viktig i ein slik prosess. Det blir jamnleg lagt opp til informasjon frå rådmannen til 

tenesteleiarar. Vidare vil det vere informasjon tilgjengeleg på det interne informasjonssystemet i 

kommunen. 

 

3.2 Kommunikasjonsstrategi 
Informasjon til innbyggjarar, politikarar og tilsette er vesentleg. Det blir difor lagt opp til følgjande 

strategi for informasjon. 

 Eiga side på kommunen si heimeside. 

 Aktiv bruk av sosiale media. 

 Informasjon/folkemøter 

 Redaksjonell omtale i media. 
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4.   RISIKOVURDERING 

4.1 Risikofaktorar  

Risikofaktor  Mottiltak  
Tid til 
gjennomføring i 
forhold til andre 
presserande 
driftsoppgåver  

Planlegging og rimeleg tidsramme 
for gjennomføring av forstudien, 
der den knappe tidsramma er 
teke høgde for i prosessen. 

Manglande 
engasjement/-
oppmøte på 
folkemøte, 
møte med 
næringsliv  

God informasjon og annonsering. 
Aktiv i høve til det å få 
redaksjonell omtale av prosessen.  
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5. FRAMDRIFTSPLAN 

 
 
  

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.
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6.   ØKONOMI 
Kostnader  Finansiering  
Kostnadsart/Kostnad pr. 
hovudakt. Forprosjektfase  

Beløp  Finansieringstype og kjelde  Beløp  

Honorar eksterne ressursar    70 000 Driftsbudsjett (rev bud 2015) 250.000 

Frikjøp interne timar (PA/PL) 250 000 Tilskott fornying 150 000 

Møte (møtegodtgj./tapt arb.)   50 000 Eigeninnsats 150 000 

Reise   20 000   

Folkemøte   10 000   

Eigeninnsats 150 000   

    

    

    

Sum 550.000 Sum 550.000 
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VEDLEGG 

Kartlegging av status innanfor kommunens fire roller:  
 

Tenesteytar  

Spørsmål Metode Svar 
 Kva er sterke og svake sider ved 

kommunen som tenesteyter i dag?  
  

 Kva er utfordringane i høve til 
forventa demografisk utvikling?  

  

 Kva for utfordringar har 
kommunane når det gjeld 
kompetanse, spesialisering og 
rekruttering?  

  

 Kva finnast av interkommunalt 
tenestesamarbeid?  

  

 Kva er status i kommunane når 
det gjeld økonomiske nøkkeltal? 

  

 

Myndighetsutøving 

Spørsmål Metode Svar 
 Skaper mangel på kapasitet og 

kompetanse utfordringar for 
myndighetsutøvinga?  
 

  

 Korleis er tilgangen på juridisk 
kompetanse i dag?  
 

  

 Kva er omfanget av klager, og 
korleis fordeler desse seg på ulike 
forvaltningsområder?  
 

  

 Korleis er 
sakshandsamingstidene og 
kvaliteten på sakshandsaminga?  
 

  

 Har kommunen gode rutiner og 
systemer for myndighetsutøving? 
Kva utfordringar er avdekka 
gjennom statlege tilsyn?  
 

  

 I kva grad er det problem med 
habilitet, og kva utfordringar 
skapar dette?  
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Samfunnsutviklar  

Spørsmål Metode Svar 
 Kva for utfordringar står 

kommunene foran i dag med tanke 
på å fremje ei langsiktig og 
heilskapleg utvikling, både kvar for 
seg for regionen som heilskap?  

  

 Korleis er situasjonen i 
kommunene når det gjeld 
folketalsutvikling, 
næringsutvikling og sysselsetting?  

  

 Kva for oppgaver og utfordringar 
krever felles løyningar på tvers av 
kommunegrensene?  

  

 I kva for grad evner kommunen å 
gjennomføre vedtak i plan- og 
utbyggingsaker?  

  

Kva for utfordringar har 
kommunen med omsyn til 
avstandar og kommunikasjon med 
aktuelle kommunar å slå seg 
saman med. 

  

Kva for nivå har kommunen innanfor 
VAR tenestene? 

  

 

Demokratisk arena  

Spørsmål Metode Svar 
 Korleis er lokaldemokratiet 

organisert i dag, og kva type 
deltakingsformer er etablert?  
 

  

 Korleis er rekrutteringa og 
engasjementet for å drive politisk 
arbeid?  
 

  

 Kva for parti er representert og 
korleis er aktiviteten i 
partiorganisasjonane?  
 

  

 Korleis er valgdeltakinga og det 
lokalpolitiske engasjementet?  
 

  

 Korleis blir lokalpolitisk styring 
drive - overordnet styring eller 
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detaljstyring?  
Korleis er forholdet mellom 

saksmengde og tid til å drive 
lokalpolitikk i kommunestyret?  
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