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PROSJEKT- OG PROSESSPLAN  
 

Bakgrunn 

Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner har alle 

gjennom vedtak i kommunestyrene uttrykt vilje til å utrede de 7 kommunene som en ny 

fremtidig kommune. 

 

5 av de 7 kommunene som inngår i dette alternativet har også andre alternativer som de i ulik 

grad er involvert i og er i prosess med. Det er derfor nødvendig å gi et grunnlag for vedtak i 

disse 5 kommunene om valg av alternativ å utrede på nivå endelig vedtak om eventuell ny 

kommune. 

 

Målsetting 

Målsettingen er:  

 

 Milepæl 1: Innen 1. juli 2015 å ha et intensjonsgrunnslag som gir grunnlag for valg av 

utredningsalternativ for de kommuner som ønsker å begrense antall strukturalternativ. 

 Milepæl 2: Innen utgang av mars 2016 å ha grunnlag for endelig beslutning i den 

enkelte kommune om etablering av en eventuell ny felles kommune.  

 

Målet er å gi best mulig beslutningsgrunnlag for en ny felles kommune bestående av dagens 

Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner.  

 

Utredning 

Kommunene er enige om å gjennomføre en utredning og en politisk prosess om intensjons- og 

beslutningsgrunnlag basert på interne ressurser.  

 

Hver kommune dekker sine utgifter til reiser, opphold, møtegodtgjørelser og for personell 

som bidrar inn i utredningsprosessen. 

 

Utgangspunktet for utredningen er vedlagte utkast til disposisjon, for milepæl 1 gis 

styringsgruppen fullmakt til å fastsette hvilke elementer som skal inngå i 

beslutningsgrunnlaget.  

 

Organisering 

Prosjektet organiseres slik: 

 

Styringsgruppe bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder fra 

deltakerkommunene.. Ordførerne i de 7 kommunene, med varaordførerne som 

varamedlemmer utgjør styringsgruppens arbeidsutvalg.. Styringsgruppen ledes av ordføreren i 

Harstad kommune. Rådmennene har møte- og uttalerett i styringsgruppens møter, men ikke 

stemmerett. 
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Styringsgruppens hovedoppgave er å føre politiske forhandlinger om dannelsen av en 

eventuell ny kommune. Styringsgruppen skal også sikre god politisk forankring av prosessen i 

den enkelte kommune. 

 

Prosjektgruppen består av rådmennene i de 7 kommunene. Rådmannen i Harstad kommune 

leder prosjektgruppen. 

 

 

Prosjektet kan opprette referanse- og arbeidsgrupper grupper etter behov. 

 

Medbestemmelse, involvering i egen kommune og folkehøring 

Fasen frem til sommeren 2016 bestående av milepæl 1 og 2 gjelder valg av fremtidig 

alternativ for en eventuell ny kommunestruktur. Dette er et strategisk valg. I denne fasen er 

det opp til den enkelte kommune å organisere og ivareta medbestemmelse, involvering i egen 

kommune og høring av innbyggerne. 

 

Prosjektet vil etter beslutninger etter milepæl 1 vurdere å etablere felles infobase med 

internettportal og bruk av sosiale medier. Det vil samtidig bli vurdert utarbeiding av felles 

kommunikasjonsstrategi.  

 

 

Framdrift 

Det er enighet om å følge løp 2 i kommunereformen hva angår tidspunkt for endelig 

beslutning. 

 

Tidsplanen for prosessen mellom de 7 kommunene er som følger: 

 

Fase 1 – Milepæl 1 (våren 2015) 

Kommunene blir enige om et felles prosjekt gjennom: 

 

 Fellesmøte ordførere og rådmenn juni 2014 

 Politiske behandling i de enkelte kommuner av kommunereformen generelt og denne 

prosessen spesielt i høsten 2014 

 Desember 2014: Fellesmøte ordførere og rådmenn basert på tilslutning til prosessen 

fra kommunestyrene  

 Desember 2014/januar 2015. Rådmennene utarbeider forslag til organisering og 

fremdrift for det videre arbeid. 

 Januar 2015: Forslaget drøftes med ordførerne. 

 9. februar 2015: Forslaget til videre prosess behandles i et felles formannskapsmøte. 

 Innen 1. juli 2015: Beslutningsgrunnlag omtalt som milepæl 1. 

 

Fase 2 – Milepæl 2: Utredning av endelig beslutningsgrunnlag 

I perioden sommer 2015 – mars 2016 
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Kommunene gjør en egen analyse basert på statusbilde fra Fylkesmannen i Troms og egne 

vurderinger. 

 

Det utarbeides et felles statusbilde for de 7 kommunene basert på analysen til Fylkesmannen i 

Troms og kommunenes eget arbeid. 

 

 Kommunen som tjenesteyter 

 Kommunen som myndighetsutøver 

 Kommunen som samfunnsutvikler 

 Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering 

 Fremtidig administrativ organisering 

 Overordnede retningslinjer for personalbehandling 

 Økonomisk potensial for en fremtidig kommune 

 Formalia 

o Navn på ny kommune 

o Kommunevåpen 

o Kommunesenter/Administrasjonssted 

 Hva må/bør avklares i implementeringsfasen juni 2017 – 31.12. 2019, dvs etter at 

kongelig resolusjon foreligger (juni 2017) 

 

Møteaktiviteter:  

Møte 1 – februar 2015 

 De elementer som styringsgrupper har fastsatt, jf. foran, og: 

 Overordnede målsettinger og ambisjonsnivå for ny kommune. 

 

Møte 2 – mars 2015 

 De elementer som styringsgrupper har fastsatt, jf. foran, og:  

 Kommunen som samfunnsutvikler 

 Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering 

 

Møte 3 – mai 2015 

 De elementer som styringsgrupper har fastsatt, jf. foran, og: 

 Prinsipper for framtidig tjenestetilbud i ny kommune 

 Fremtidig administrativ organisering 

 Overordnet om personalpolitikk 

 

Møte 3 a) – juni 2015 

 Økonomisk potensial for en fremtidig kommune 

 Avsluttende og oppsummerende møte fase 1. 

 

På det oppsummerende møtet for milepæl 1 legges det opp til en bredere representasjon fra 
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hver enkelt kommune. 

 

Milepæl 2: 

 

Møte 4 – oktober 2015 

 Kommunen som samfunnsutvikler 

 Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering 

 

Møte 5 – november 2015 

 Kommunen som demokratisk arena/modeller for fremtidig politisk organisering 

 Fremtidig administrativ organisering 

 

Møte 6 – desember 2015 

 Fremtidig administrativ organisering 

 Overordnede retningslinjer for personalbehandling 

 

Møte 7 – januar 2016 

 Overordnede retningslinjer for personalbehandling 

 

Møte 8 – februar 2016 

 Formalia 

o Navn på ny kommune 

o Kommunevåpen 

o Kommunesenter/Administrasjonssted 

o Lokalisering av fellesadministrative ressurser 

 

Møte 9 – februar 2016 

 Formalia, forts. 

o Fellesnemnd 

 Hva må/bør avklares i implementeringsfasen høst 2016 – 31.12. 2019, dvs etter at 

kongelig resolusjon foreligger (juni 2017) 

 

Møte 10 – mars 2016 

 Avsluttende møte 
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Fase 3 – Beslutningsfasen 

Mars – mai 2016:  Beslutning om kommunesammenslåing i den enkelte kommune 

Mai-Juni 2016: Utarbeidelse av søknad om kommunesammenslåing basert på vedtak i 

de respektive kommunestyrer. 

 

Fase 4 - Implementering 

Høst 2016 –  

31.12. 2019 Forberede kommunesammenslåing 

 

Juni 2017: Kongelig resolusjon 

 

01.01. 2020  En eventuell ny kommune trer i funksjon 

 

 


