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Behandling/vedtak i Steigen kommunestyre den 20.01.2017 sak 1/17
Behandling:
Forslag fra Asle Schrøder (SP):
<Steigen kommunestyre viser til avtale om sammenslåing mellom Steigen kommune og Bodø
kommune, datert 17 .11.2016.
Kommunestyret vedtar å ikke slå Steigen kommune saÍìmen med Bodø kommune.

Vedtak:
Forslag fra Asle Schrøder ble vedtau med 14 mot 3 stemmer.

Saksutredning:
Saken og saker knyttet til kommunereform og kommunestruktur har vært gjenstand for flere
politiske behandlinger det siste halve året.
I juni 2016 skulle kommunestyret ta stilling til forslag til intensjonsavtale av 10. mai 2016 om
sammenslåing av en eller flere kommuner med Bodø som sentrum. Dette etter forutgående
folkemøter og rådgivende folkeavstemming.
Kommunestyret vedtok da, sak 55116, med 10 motT stemmer:
1. Steigen kommunestyre vedtar og *ke å.tilslutte seg intensjonsavtalen av l}.mai 2016
om sommenslåing med en ellerflere kommuner med Bodø som sentrum2. Kommunestyret legger stor veh på at 64 % qv de som deltok ifolkeavstemmingen i
Steigen den I3. juni 2016 sa NEI til sammenslåing. Videre ber kommunestyret
Fylkesmann, Storting og Regjering om å respektere beþlkningens ønsker i det videre
ar b e ide t me d kommuner e forme n.

I september 2016 vedtok kommunestyret, sak 67116, med 10 motT stemmer:
Steigen kommune tar initiativ til tosidige forhandlinger om kommunesammenslåing

med Bodø
kommune, med utgangspunkt i den tidligere inngåtte intensjonsavtalen. Det tas kontah med
Bodø kommune på politisk nivå så raskt som muligþr å avklare om det er gjensidig interesse
for s I i ke þr handl inger.
Fremþrhandlet avtale legges framfor behandling på kommunestyrets møte 2. november.
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I samme møtet, og under samme sak, ble det også nedsatt et forhandlingsutvalg. Dette
forhandlingsutvalget ble i kommunestyrets møte 17.10.16, sak 70116, erstattet med et nytt
forhandlingsutvalg, som består av følgende medlemmer:
1. Arne B. Y*9, V - leder
2. Tarald Sivertsen, H
3. Fred Eliassen, AP - nestleder
4. Liv Rigmor Eidissen, AP
5. Asle Schrøder, SP

6. Sissel Grimstad, SP
7. Christine Falch Holmvaag, SP
I tillegg har fagforeningene valgt Heidi Andresen som sin representant i forhandlingsutvalget.
Etter 3 forhandlingsmøter mellom forhandlingsutvalgene i Steigen og Bodø kommuner ble det
17.1I.2016 underskrevet avtale om saÍrmenslåing mellom Steigen kommune og Bodø
kommune.
Avtalen har følgende protokolltilførsel fra Asle Schrøder og Sissel Grimstad:
På bøkgrunn av at Steigen kommune hødde enfolkeavstemming i juni 2016, som klart sa nei
til en ny kommune med Bodø som sentrum, knnvi ikke anbefale at den nye avtalen legges
framfor kommunestyret i Steigen.
Substansen i den nye avtalen er heller ikke vesentlig endrer iþrhold til det som var
forhandlingsresultatet våren 2 0 I 6.
Det vises for øvrig til avtalen, som følger vedlagt denne saken.

I kommunestyrets møte 23.11 .2016, sak 84/16, ble det vedtatt at rådgivende folkeavstemming
vedrørende ny kommunestruktur skal avholdes 16. januar 2017.
Det ble i samme sak også vedtatt at forhandlingsutvalget skal være ansvarlig for
planleggingen og gjennomføringen av informasjon til befolkningen og til folkemøtene og at
det skal avholde et kommunestyremøte 20.01.2017 som skal fatte vedtak om
kommunestrukturen.
Etter dette møtet og fram til nå, har det vært sendt ut informasjonsbrosjyre til kommunens
innbyggere og det har også vært holdt informasjonsmøter i Leinesfiord, Laskestad, Leines og
Norfold.
Resultatet av folkeavstemmingen den 16. januar 2017 vil bli ettersendt.
Rådmannen viser til ovenstående og legger saken fram uten innstilling.

Vedlegg: Avtale om sammenslåing mellom Steigen kommune og Bodø kommune.

Vi bekrefter med

våre underskrifter at møtebokaer ført

i samsvar med det som ble bestemt i

møtet:
Ove Andre Strand (sign.)

Astri G. Valberg (sign.)

Side 3 av 3

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 24.0 I .201 7

Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

Utskrift: Bodø kommune
Fylkesmannen i Nordland

