
 

 

Møteprotokoll 

 

 

Utvalg: Vega formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Brønnøy rådhus 

Dato: 12.04.2016 

Tidspunkt: 10:15- 16:30 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

André Møller Leder AP 

Hilde Sprækenhus Nestleder AP 

Berit Wika Medlem AP 

Ann-Hege Lervåg Medlem SP 

Arnstein Hanssen Medlem SP 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

Merknader  Sak 41/16 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Brit Skjevling 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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______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Kl. 10.15 - Åpning - Ordfører i Brønnøy, Johnny Hansen 

Kl. 10.25 - Siden sist - Rådmann i Brønnøy, Pål Trælvik 

Kl. 10.45 - Status Kommunereformen - Nivi Analyse, Geir Vinsand 

Kl. 11.05 - Rammefinansiering – Børre Stolp 

Kl. 11.35 - Utfordringer og veivalg for Sør-Helgeland, inklusiv oppsummering av    

kommunevise SWOT - Nivi Analyse. Geir Vinsand 

Kl. 12.25 - Lunsj 

Kl. 13.00 - Vår Strategi inklusiv utkast til hovedpunkter i intensjonsavtale – Nivi Analyse.   

   Geir Vinsand 

Kl. 13.30 - Debatt 

Kl. 14.10 - Kaffepause 

Kl. 14.30 - Hvordan involvere innbyggerne 

Kl. 14.50 - Mandat/status møte den 31.05.16 

Kl. 15.00 - Ordførerne har ordet 

Kl. 16.00 - Avslutning  
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Rådmannens innstilling 

Rådmannsutvalget på Sør-Helgeland i samråd med NIVI Analyse           8.4.2016 

HOVEDPUNKTER I INTENSJONSAVTALE OM PERMANENT KOMMUNEBLOKK, POLITISK        

REGIONSTYRE OG UTVIDET FELLESFORVALTING PÅ SØR-HELGELAND 



Kommunene på Sør-Helgeland har gjennomført omfattende utredninger og lokale prosesser om 

utfordringer ved dagens kommuner og veivalg i kommunereformen. Alle kommunene er enige i 

følgende retning for det videre arbeid med kommunereformen:     

1. Kommunene deler nasjonale myndigheters og fylkesmannens bekymring for kompetanse og 

utviklingskraft i dagens kommuner, herunder kommunenes evne til å yte gode og likeverdige 

velferdstjenester til innbyggerne. Kommunene er økonomisk sårbare og svakt rustet for å ivareta 

samfunnsutvikling på en bærekraftig og helhetlig måte til beste for egne innbyggere og 

næringsliv. Dagens kommuner preges også av en økende fragmentering av myndighet og 

oppgaveansvar og for mye detaljstyring og overstyring av lokaldemokratiet.  

2. Kommunene deler ikke nasjonale myndigheters og fylkesmannens anbefaling om at 

kommunesammenslutning er det riktige svaret på utfordringene for Sør-Helgeland. Det skyldes 

dels kvaliteter ved dagens kommuner, dels at det er behov for å forsterke og utvikle Sør-

Helgeland til et felles bolig-, arbeids- og serviceområde før det evt. er grunnlag for en ny 

regionkommune.  Det er i tillegg behov for å jobbe videre med en ny kommunemodell som kan 

takle en krevende geografi med interne reisetider på 1-2 timer, med 3 av 5 kommuner uten 

fastlandsforbindelse til kommunesenteret, uten ytterligere sentralisering og svekkelse av 

lokaldemokratiet. 

3. Kommunene ser behov for en alternativ løsningsstrategi i kommunereformen og ønsker å ta et 

felles initiativ til etablering av Sør-Helgeland som en permanent kommuneblokk for 

oppgaveløsning som krever et bredere perspektiv enn dagens kommuner. Med en 

kommuneblokk menes et fast geografisk samarbeidsområde bestående av flere kommuner. 

Kommunene er enige om å opprette et politisk valgt regionstyre med bred forankring i 

kommunestyrene innenfor den definerte kommuneblokken. Regionstyret vil ha hovedansvar for 

helhetlig samfunnsutvikling og felles næringsmobilisering på Sør-Helgeland, herunder 

samordning mot staten og regionale aktører. Det er også igangsatt initiativ til å utvikle en utvidet 

faglig og administrativ fellesforvaltning for Sør-Helgeland, med nye regionale fellesløsninger for 

flere viktige oppgaver innenfor samfunnsutvikling og kompetanskrevende tjenesteproduksjon.  

4. Som del av den videre prosess vil kommunene ta konkrete initiativ til endringer i etablert 

oppgavefordeling og ansvar for virkemidler som er viktig for å sikre en helhetlig 

samfunnsutvikling på Sør-Helgeland og mer sammenhengende tjenester til innbyggerne. 

Kommunenes initiativ vil innbefatte endringer i oppgavefordelingen som går ut over de forslag 

som er fremmet i stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene. Det gjelder særlig 

innenfor næringsutvikling, landbruksutvikling, arbeidsmarkedspolitikk inkl. NAV, samt ansvaret 

for regional- og distriktspolitiske virkemidler, der regionstyret og fellesforvaltningen skal ta et 

helhetlig ansvar.   

5. Kommunene ønsker at den permanente kommuneblokken, inkludert regionstyret og 

fellesforvaltningen skal likestilles med en kommunesammenslutning i det videre reformløp. Det 

er viktig av hensyn til at det ikke bør dannes A- og B-kommuner med differensiert 

oppgavefordeling og diskriminerende virkemiddelbruk som resultat. Kommunene anser ikke 

kommuneblokken og et mer forpliktende regionalt samarbeid som en trussel mot verken 

generalistkommunen eller lokaldemokratiet i den enkelte kommune. Kommunene ser prinsipielle 

og praktiske innvendinger mot mer interkommunalt samarbeid, men ønsker selv å avgjøre om og 

evt. på hvilket tidspunkt kommuneblokken kan utvikles til en regionkommune.  

6. Kommunene på Sør-Helgeland ønsker status som modellkommuner for å sikre en offensiv 

oppfølging av kommunereformen etter 1.7.2016, med bakgrunn i de prinsipper som er nedfelt i 

intensjonsavtalen. Sør-Helgeland preges av en krevende geografi og begrenset integrasjon 

mellom kommunene. Sentrale rammebetingelser for kommunene er i forandring og det er derfor 



behov for mer tid til å utvikle en lokalt tilpasset løsning.  Kommunene stiller seg til rådighet 

dersom Stortinget, Regjeringen eller Fylkesmannen ser behov for forvaltningsforsøk eller på 

annen måte ønsker utprøving av nye løsninger for kommuner som ikke har blitt enige om 

kommunesammenslutning i den definerte reformperioden. 

 

 

Saksprotokoll i Vega formannskap - 12.04.2016  

 

Behandling: 

Følgende forslag ble fremmet: 

Arbeidsmøtet mellom formannskapene på Sør-Helgeland ga signaler som rådmennene tar 

med i det videre arbeid fram mot felles kommunestyremøte 31.05.16. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Arbeidsmøtet mellom formannskapene på Sør-Helgeland ga signaler som rådmennene tar 

med i det videre arbeid fram mot felles kommunestyremøte 31.05.16. 

 

 

 


