
Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen  
 

Mandag den 23. februar på Thon hotell Harstad kl 0930-1400 ble det avholdt møte i 

styringsgruppen for kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, 

Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner. 

 

Følgende møtte: 

Ibestad: Ordfører Dag Sigurd Brustind 

  Varaordfører Roy-Helge Andreassen 

  Opposisjonsleder Jim Kristiansen 

 

Kvæfjord: Ordfører Torbjørn Larsen 

  Varaordfører Karin Eriksen 

  Opposisjonsleder Ola Danielsen 

 

Skånland: Ordfører Einar Aune 

  Varaordfører Tor Einar Fagereng 

  Opposisjonsleder Helene Berg Nilsen 

 

Evenes: Ordfører Svein Erik Kristiansen 

  Varaordfører Petter Paulsen 

  Opposisjonsleder Svein Nilsen 

 

Tjeldsund: Ordfører Bjørnar Pettersen 

  Varaordfører Bjørn Hanssen 

 

Lødingen: Ordfører Anita Marthinussen  

  Opposisjonspolitiker Kurt Olsen 

 

Harstad: Ordfører Marianne Bremnes 

  Formannskapsmedlem Hege Fredheim-Kildal (for varaordfører Jan Fjellstad) 

 

 

Fra administrasjonene møtte: 

Roe Jenset, rådmann Ibestad kommune 

Merete Hessen, administrasjonssjef Kvæfjord kommune 

Torbjørn Simonsen, rådmann Skånland kommune 

Bjørn Tore Sørensen, økonomisjef Skånland kommune 

Steinar Sørensen, rådmann Evenes kommune 

Bente Solvang, controller Tjeldsund kommune 

Arne Mæhre, assisterende rådmann Lødingen kommune 



Hugo Thode Hansen, rådmann Harstad kommune 

Roald Andersen, stabssjef Harstad kommune  

 

Møteleder: Marianne Bremnes, styringsgruppens leder 

Sekretariat: Hugo Thode Hansen, prosjektgruppens leder 

 

Team for møtet: 

Avklaring av forventninger til prosessen 

Prinsipper for kommunereformprosessen 

Mål for en ny kommune 

 

Styringsgruppens leder Marianne Bremnes ønsket velkommen og foretok opprop. 

 

Det var enighet om at ved forfall fra noen av kommunenes representanter kunne 

kommunen møte med en annen folkevalgt. 

 

Rådmann Hugo Thode Hansen innledet med en presentasjon basert på materiale fra 

sammenslåingsprosessen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner. 

 

Deretter ble først forventninger til den videre prosess drøftet. 

 

Møtet gikk deretter over til å drøfte prinsipper for prosessen og mål for en ny kommune. 

Etter drøftelser i plenum ble styringsgruppen og deltakere fra administrasjonene inndelt i 

grupper. Resultatene fra gruppearbeidet følger vedlagt. 

 

Konklusjon: 

Før neste møte utarbeides et utkast til prinsipper for prosessen og mål for en ny kommune. 

Dette sendes på høring til styringsgruppens medlemmer som kommer med sine 

tilbakemeldinger. Endelig utkast godkjennes på neste møte i styringsgruppen. Ansvarlig for 

utarbeidelse av utkast er prosjektgruppenes leder. 

 

 

Harstad, den 27. februar 

 

 

Hugo Thode Hansen 

Prosjektgruppens leder 

 

 

 

 



Gruppe 1 

Overordnede prinsipper 

 Likeverdige parter i prosessen  
 Raus og romslig  
 Kartlegge og utnytte strategiske fortrinn 

 
Målsettinger ny kommune 

 Innbyggernes behov i sentrum, fokusområde  
 Kaka må bli større  

 Tilby høyere utdanning - kompetanse som ny kommune trenger. Også på 
videregående nivå.  

 Bygge videre på gammel kunnskap (ex.: Skipsindustri)  
 Videreutvikle det vi er god på  

 markedsføre og synliggjøre potensial for ny kommune. 
 

 

Gruppe 2 

 

Prinsipper for prosessen 

• Ulik, men likeverdig 

• Tillit 

• Åpen og ærlig kommunikasjon 

• Alle må høres, men alle kan ikke få det helt som de vil 

• Løsningsorientert 

• Hva er vi (fortrinn) og hva har vi muligheter til å bli (potensiale) 

 

Målsettinger for en ny kommune 

• Gode og likeverdig tilbud i hele kommunen 

• Nærhet til basistjenester som helse og omsorg, barnehage og skole 

• Tilstrekkelige beredskapsplaner og beredskapsløsninger fra dag 1 

• Videreutvikle attraktive lokalsamfunn rundt om i kommunen 

• høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati og tydelige medvirkningsorganer 

• lokal politisk styring der man søker en størst mulig grad av lokal organisering av 

lovpålagte velferdstjenester 

• tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike virksomhetsområdene 

• relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll  

• tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og innbyggere 

• gjøre hverdagen enklere for innbyggerne 

• effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi 

• bedre tjenester for innbyggerne 

• økonomisk soliditet 



• valgfrihet, med en bredde i tjenestetilbudet 

• funksjonelle samfunnsutviklingsområder med god infrastruktur og tettstedsutvikling 

• et næringsliv som ivaretar og skaper nye arbeidsplasser 

• en styrket regional konkurransekraft 

 

Gruppe 3 

 

Prinsipper for prosessen 

Verdier i prosessen skal preges av 

Raushet 

Åpenhet 

Tillit 

Gjennomsiktlighet  

Gjensidig forståelse og respekt  

 

En ny kommune skal etableres og driftes med utg pkt i hver av de gamle kommunenes 

tradisjoner, fortrinn sterke sider og utfordringer. Utvikling av nærdemokrati skal gis høg 

prioritet.  

Samarbeidet om sammenslåing skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for 

hverandres ståsted. 

 

Mål for kommunestrukturarbeidet 7 kommuner  

Overordnet mål: Lik tilgjengelighet for tjenester  

MÅL 1: STYRKING AV LOKALDEMOKRATIET 

Med dette forstås at en kommunesammenslåing skal bidra til: 

 God lokalpolitisk innflytelse over spørsmål av betydning for kommunen og innbyggerne. 

MÅL 2: ET GODT OG TILGJENGELIG TJENESTETILBUD OG ADMINISTRASJON 
Med dette forstås at en kommunesammenslåing skal bidra til: 

 Gode og brukerorienterte kommunale tjenester.  
 God og tilgjengelig kommunal administrasjon med kapasitet og kompetanse til å yte 

service til innbyggerne. 
 Tjenestetilbudet skal være geografisk nær der folk bor og administrasjonen skal ikke 

være mindre tilgjengelig enn i dag. 
 

 MÅL 3:  EFFEKTIV RESSURSBRUK OG FRIGJØRING AV RESSURSER TIL TJENESTEYTING 

Med dette forstås at en kommunesammenslåing skal bidra til: 

 Større kostnadseffektivitet i den kommunale 
oppgaveoppgaveløsningen/tjenesteproduksjonen 

 Overføring av ressurser (økonomisk og personalmessig) fra administrasjon til direkte 
tjenesteproduksjon. 



MÅL 4: GOD SAMORDNET SAMFUNNSPLANLEGGING  
Med dette forstås at en kommunesammenslåing skal bidra til: 

 En mer helhetlig areal- og transportplanlegging slik at natur- og miljøressursene i hele 

området kan forvaltes på en bærekraftig måte. 
 En helhetlig og bærekraftig kommunal tilrettelegging for utvikling av eksisterende 

næringsliv og etablering av ny næringsvirksomhet. 
 

Gruppe 4 

 

Prinsipper for prosessen 

- Det skal etableres 1 NY kommune 
- Avklare forventninger til tjenestetilbud 
- God forankring i alle kommunestyrer og dialog med innbyggerne 
- Realistiske forventinger, tydelighet og ærlighet til prosessen 

- Felles mediestrategi – selge produktet og skape eierskap og entusiasme 
  

Mål for en ny kommune 

- Utnytte styrken i en større kommune/gjøre seg synlig i et regionalt/nasjonalt 

perspektiv 
- Bygge sterke fag/kompetansemiljø til oppgaveløsning 

- Tilrettelegging av gode lokalsamfunn som utvikles av innbyggerne 
- Realisere stordriftsfordeler og dermed øke innsatsen i tjenesteproduksjonen 

- Tung/sterk satsning på næringsutvikling i hele den nye kommunen 
- Nærhet til tjenestetilbud 

 

Gruppe 5 

Overordnede prinsipper 

Alle blir hørt, likeverdighet, ingen blir overhørt – mao demokratisk prosess 

 

Snarlig avklaring på vegen videre 

Alle må holde tidsfristen 

Gjensidig raushet, og dette gjelder ikke bare Harstad kommune 

Forståelse for hverandres ståsted 

 

Mål 

 Gode og stabile tjenester til alle deler av kommunen 
 Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer  

 God ledelse og god internkontroll 
 Solid og kompetent kommune 

 Styrke objektiviteten gjennom å være en større enhet 

 Den nye kommunen skal være bedre i stand til å påta seg nye oppgaver 

 Større gjennomslagskraft for utvikling av næringslivet. 
 

 



 

 


