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Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur



Mål for reformen

– Gode og likeverdige tjenester

– Helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling

– Bærekraftige og økonomisk 
robuste kommuner

– Styrket lokaldemokrati



Kommunene

Fylkesmannen 

Stortingsvedtak

Fylkesmannens rolle

• Veilede og oppsummere 

lokale prosesser

• Selvstendig faglig 

vurdering og tilrådning 



Dagens Nordland

• Geografi

• Dagens kommunestruktur

• Interkommunalt samarbeid

• Befolkningsutvikling/demografi

• Økonomi

Prosessen har tydeliggjort et reformbehov



Prosesser som er gjennomført

• Utredninger/alternativer

• Lokalt forankrede prosesser

• Utfordringsbildet

• Intensjonsavtaler

• Samisk perspektiv



Utfordringer i fylket

• Kompetanse og 

likeverdige tjenester

• Økonomisk sårbarhet

• Manglende utviklingskraft

• Presset lokaldemokrati



Hovedkonklusjoner

• Målsettingen nås ikke nå 

tross omfattende prosesser 

i hele fylket

• 8 positive vedtak – ingen 

partnere

• 100% frivillighet = 0% endring



Tilrådning om 

kommunestruktur

• A: Tilrår sammenslåing 

av kommuner

• B: Sterk anbefaling om
videre prosess ut året

• C: Anbefaler framtidige 

reformprosesser



Ofoten

• Tilrår sammenslåing av 
Narvik og Evenes

• Tilrår videre prosesser fram 
mot ny frist

– Tjeldsund mot Harstad

– Ballangen med Narvik

– Tysfjord med Narvik og 
Hamarøy



Lofoten
• Tilrår sammenslåing 

av kommuner

– Vestvågøy, Flakstad og 

Moskenes

– Værøy, Røst og Bodø

• Vågan vil stå sterkere i 

et samlet Lofoten



Ytre Salten

• Tilrår sammenslåing av 
Bodø, Værøy og Røst

• Tilrår videre prosess 

fram mot ny frist

– Steigen og Bodø



Indre Salten

• Hamarøy berøres av 

mulig deling av Tysfjord

• Av øvrige vil spesielt 

Saltdal og Beiarn ha 

fremtidige behov for 

endringer



Vesterålen
• Ingen avklarte 

strukturendringer  

• De minste 

kommunene har et 

klart reformbehov

• Anbefaler framtidig 

reformprosess



Indre Helgeland
• Ingen avklarte 

strukturendringer

• Rana er et klart 
regionsenter

• Nesna og Lurøy må avklare 
tilknytning til Rana

• Hemnes bør gjøre 
retningsvalg

• Grane og Hattfjelldal bør 
gjøre retningsvalg



Helgeland

• Ingen avklarte 
strukturendringer 

• HALD - ny kommune på sikt

• Rødøy og Meløy- gjenoppta 
nabosamtalen

• Træna – retningsvalg 
nødvendig

• Vefsn - gjenoppta 
nabosamtaler med Indre 
Helgeland



Sør-Helgeland
• Ingen avklarte 

strukturendringer

• Stort endringsbehov 

synliggjort

• Anbefaler framtidig 

reformprosess



Innbyggerinitiativ om grenseendringer

• Bindal: Austra/Bindalsfjorden

• Rødøy: Grensekretser mellom Lurøy og Rødøy

• Tysfjord: Vest/sørsiden av Tysfjorden mot Hamarøy

• Evenes: Myrnes og Evenesmark mot Skånland 

(forutsatt sammenslåing mellom Evenes og Narvik)

• Tjeldsund: Kongsvik krets (Hinnøya -siden) mot 

Harstad

• Kvæfjord (Troms): Deler av Kvæfjord (Gullhornet) mot 

Sortland



Oppsummering av prosessene
• Verdifulle utredninger

• Hvorfor så få positive 
vedtak?

– Store avstander

– Kommunikasjonsutfordringer

– Lokaldemokrati

– Sterk kommuneidentitet

– Ulikheter i 
kommuneøkonomi



Tilrådning
A Fylkesmannen i Nordland tilrår at Stortinget fatter 

beslutning om sammenslåing med virkning fra 

1.1.2020.

– Evenes og Narvik

– Moskenes, Flakstad og Vestvågøy

– Røst, Værøy og Bodø



Tilrådning
B Fylkesmannen i Nordland anbefaler sterkt 
kommuner å gå i ny dialog med aktuelle 
nabokommuner og fatte nye vedtak innen 
den forlengede fristen 31. desember 2016.

–Ballangen, Tysfjord øst mot Narvik

– Tysfjord vest og Hamarøy

– Tjeldsund mot Harstad i Troms

–Steigen mot Bodø




