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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 prosjektet 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. 
 

 Bystyresak 26/15, den 09.06.2015. 
Flora kommune godkjenner intensjonsavtalane og blir med vidare. 
Flora kommune forutsetter at kommunen vil ha to reelle og likeverdige alternativer for  
kommunesammenslåing,som legges frem for kommunens innbyggere i en 
folkeavstemning våren 2016. 
 
Det forutsettes dermed at kystalternativet skal derfor utredes slik at det vil gå parallelt 
med prosessen med SIS alternativet. Med kystalternativet menes Flora kommune og de 
kommuner som naturlig ønsker å delta. f.eks Bremanger, Askvoll, Vågsøy, Selje, 
Naustdal. 
 
Begge alternativ skal være klarlagt og utgreidd før folkeavstemningen, og det er ønskelig 
at prosessen i kystkommunene skal være mest mulig lik den prosessen som foregår i 
Sunnfjord/Firdaregionen. 
 
Ein tek straks kontakt med Vågsøy og avklarer om det er vilje til å starte ein prosess med 
tanke på ein kystkommune, som Bremanger kan slutte seg til når dei har konkludert. 
 

 Halde fram som eigen kommune 
Det blei gjort vedtak på dette skal utgreiast som eiget alternativ i formannskapssak 
24.03.2015, som ein del av opphaveleg prosjektplan. Det blir gjort som eit "0 alternativ" 
slik at det er mogleg å samanlikne dei ulike alternativa mot det å fortsette som eigen 
kommune. 
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1.2 Status Sunnfjordprosessen 
Flora kommune er som medlem av SIS samarbeidet ein av initiativtakarane til 

kommunereforma i Sunnfjord. Det som i ettertid er kalla «Firda kommunane». Dette 

inneberer at Flora kommune er ein av eigarane av prosjektet og har full rett til å vere med i 

utgreiingar, tingingar og på alle andre måtar vere med på prosessen så lenge Bystyret 

ynskjer det. 

Siste gang i Bystyret handsama sak om kommunereforma var 9 juni, sak 25/15 kor det  

mellom anna blei gjort følgjande vedtak; 

….Flora kommune forutsetter at kommunen vil ha to reelle og likeverdige alternativer for 

kommunesammenslåing, som legges frem for kommunens innbyggere i en folkeavstemning 

våren 2016….. 

…..Begge alternativ skal være klarlagt og utgreidd før folkeavstemningen, og det er ønskelig 

at prosessen i kystkommunene skal være mest mulig lik den prosessen som foregår i 

Sunnfjord/Firdaregionen…. 

I same sak godkjente Bystyret dei intensjonsavtalane som ligg føre for både storkommune i 

Sunnfjord med ti kommunar og for SIS kommunane. Desse intensjonsavtalene ligg fast. 

I perioden 12 – 28 oktober var det gjennomført, som ein del av den fastlagde prosessen, ein 

innbyggjarundersøking. Denne sier noko om kva eit representativt utval av innbyggjarane i 

dei involverte kommunane meiner om kommunereforma gererelt, og kva dei meiner om dei 

ulike alternativa. I Flora er det gjennomført intervju med 803 personar. Kort oppsummert så 

har undersøkinga følgjande resultat som er relevant for oss: 

I Flora er 28% av innbyggjarane positive til kommunereforma, mens det tilsvarande talet i 

Førde er 52%. Det er altså signifikant fleire som er negative enn positive til kommunereforma 

i vår kommune. Samtidig så vise undersøkinga at eit fleital av folket at arbeidet med 

kommunereforma er viktig når den fyrst er komme i gang. 

 32% av innbyggjarane i Flora meiner vi skal fortsette aleine. 

 Bere 3% vil ha ein storkommune med 10 kommunar. 

 Vidare vil bere 9% ha ein «SIS» kommune med dei 5 sis kommunane. 

 Når det er spurt om kva for kommunar vi bør slå oss samen med, dersom det blir aktuelt 

å slå seg samen, så er det godt over 55% av innbyggjarane i Flora som peiker på eit 

kystalternativ med enten Flora og Bremanger eller med Flora, Bremanger og Vågsøy. 

Eller ein enda større kystkommune. Mens den tilsvarande prosenten for 

Sunnfjordalternativa er 12%. 

 Blant innbyggjarane i Førde så er det 55% som kan tenke seg å gå inn i «liten SIS». 

Mens det er 23% av som kan tenke seg ei samanslåing der Flora er med. 

Det er viktig å merke seg at intervjua er gjort på eit tidspunkt der det har vore liten debatt og 

fokus på kommunereforma i vår kommune. Kva resultat ville ha blitt etter meir informasjon, 

fokus og debatt er vanskeleg å seie. 
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På styringsgruppemøte 13 november for kommunereformarbeidet i Sunnfjord ble det 

bestemt at dei kommunane, utanfor liten SIS som kan tenke seg å vere med på den 

intensjonsavtalen må seie i frå innan 4 desember. Dette gjeld i utgangspunktet ikkje Flora, 

for vi har som nemnt «rett» til å vere med vidare via intensjonsavtalen for «store SIS». Dei 

kommunane som har meldt at dei kan tenke seg å vurdere å vere med i «liten SIS» er; 

Gloppen, Fjaler og Askvoll. Konklusjonen frå styringsgruppemøtet var at dersom desse 

kommunane vil ver med i «liten SIS» må dei henge seg på den intensjonsavalen som er laga 

for dette alternativet. Det blir med andre ord ikkje nye forhandlingar for desse kommunane. 

På det same møtet 13 november tok fleire kommunar til orde for at dei kommunane som 

gjennom innbyggjarundersøkinga ikkje ser det er grunnlag blant innbyggjarane å få til ei 

samanslåing, bør trekke seg ut at samarbeidet. Det er spesielt Flora som blir utfordra i høve 

til dette. Det er to hovudårsaker til dette synspunktet.  

Flora kommune har informert dei andre kommunane i samarbeidet om at Bystyret skal 

handsame interpellasjon om vidare deltaking i Sunnfjordsamarbeidet 1 desember 2015. 

 

1.3 Status kystalternativet  
Flora kommune har bystyrevedtak på at dei skal utgreie eit kystalternativ i tillegg  
Sunnfjordalternativ. Desse alternativa skal vere mest mogleg likeverdige. 
 
Status i Bremanger er at dei har kommunestyrevedtak på å utgreie kommunereforma i eigen 
regi. Det er framlagt fleire utgreiingar og gjennomført innbyggarundersøking. 
 
I Vågsøy er det etablert ei utgreiing med Eid og Selje om eit alternativ for Ytre/Midtre 
Nordfjord der også Vanylven er invitert med. Vågsøy har også kommunestyrevedtak om 
utgreiing av eit kystalternativ mot Flora. 
 
Flora kommune har engasjert PWC for å utarbeide ei utgreiing for sin del og inviterer 
Bremanger og Vågsøy med på dette arbeidet. Det er semje mellom dei tre kommunane om 
at dette utgreiingsarbeidet skal gjennomførast. 
 
Ein ser i første omgang for seg utarbeiding av eit faktadokument der kommunane bidreg inn i 
mot PWC gjennom administrative ressursar.  
 
Utgreiinga skal innehalde faktagrunnlag som kan dekke fleire føremål. Det blei peika på 
kommunikasjonar, demografiske opplysningar, næringsstruktur, kommunane som 
utviklingsaktørar, demokratisk styringsmodell mm. 
 
Kommunane har allereie gjort mykje utgreiingsarbeid som er relevant for denne utgreiinga. I 
dette prosjektet skal ein bygge på tidlegare utgreiingsarbeid. 
 
Rådmann i Flora har teke initiativ til å utforme eit utkast til prosjektplan for arbeidet (vedlegg 
til dette dokumentet). Prosjektplanen skal handsamast av prosjektgruppa og godkjennast av 
styringsgruppa. Målsettinga er å ha utgreiinga klar til månadsskiftet januar/februar 2016. 

 

 
 



Prosjektplan kommunereforma  2015/2016, oppdatert versjon vedteke i Bystyret 1 desember 2015. 

 

1.4 Målstruktur  
 
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.  
 
Resultatmål for prosjektfase  
Skal Flora kommune inngå i ein Sunnfjordkommune? 
Skal Flora kommune inngå i ein Kystkommune? 
Skal Flora kommune halde fram som eigen kommune? 
 

1.5 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  
 
Gjennomføring av prosjektet skal danne grunnlag for Bystyret sitt vedtak i løpet av juni 2016 
om Flora kommune skal slå seg saman med noko andre kommunar og evt. kven. Så vil 
Bystyret sitt vedtak bli sendt fylkesmannen, som skal komme med si tilråding på kva for 
kommunestruktur vi skal ha i Sogn og fjordane til Reggjeringa. 
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2.  PROSJEKTORGANISASJON 
Funksjon  Kven 

Prosjekteigar (PE)  Bystyret i Flora  

Styringsgruppe (SG)  Formannskapet 
Arbeidstakarrepresentantar (2) 
Ungdomsrepresentantar  

Prosjektansvarleg (PA)  Ordførar, Ola Teigen  

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, referansegrupper og innbyggjarhøyringar 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 interesser 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 jamleg 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 
Opphavleg framdriftsplan 

 
Revidert framdriftsplan 
Aktivitet Ansvar Vedtak 

organ 
2015 2016 

   Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli 

Arbeidsgruppemøte kyst R.m  27         

Styringsgruppemøte kyst Ordf Styr.gr. 27         

Handsaming prosjektplan R. m Byst  1        

Styringsgruppe Sunnfjord Ordf Styr.gr  4        

Folkemøte Ordf   Primo        

Prosjektgruppe kyst R.m   Medio        

Prosjektgruppe kyst R.m    Medio       

Prosjektgruppe kyst R.m    28       

Styringsgruppe kyst R.m    28       

Bystyret tek stilling til innhald 
i Folkerøysting 

R.M Byst   30       

Felles formannskap kyst Ordf F.skap    Primo      

Folkemøte Ordf      Primo     

Folkerøysting er gjennomført Val-
nemnd 

     30     

Felles f.skap Sundfjord Ordf F.skap      Medio    

Felles f.skap kyst Ordf F.skap          

1 Bystyrehandsaming om evt. 
samanslåing er gjennomført. 

R.m Byst      30    

2 og endeleg 
Bystyrehandsaming om evt. 
samanslåing er gjennomført. 

R.m Byst         1 

Dersom Bystyret vel å trekkje seg ut av eit av alternativa i løpet av prosessen vil 
prosjektplanen måtte reviderast. 

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.



Prosjektplan kommunereforma  2015/2016, oppdatert versjon vedteke i Bystyret 1 desember 2015. 

 

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

Beløp  Finansieringstype og kjelde  Beløp  

Honorar eksterne ressursar    500 000 Driftsbudsjett 2015 250.000 

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

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

Reise   30 000 Investering  500 000 

Folkemøte   20 000 Driftsbudsjett 2016 200 000 

Eigeninnsats 150 000   

Folkerøysting 200 000   

    

    

Sum 1250.000 Sum 1250.000 

 

  



Prosjektplan kommunereforma  2015/2016, oppdatert versjon vedteke i Bystyret 1 desember 2015. 

 

VEDLEGG 

 

Utkast til prosjektplan kystalternativ 
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