
Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for 

kommunereformen 7 kommuners alternativet – Harstad med flere 

 

 

Fredag den 08.02. 2016 ble det avholdt møte i styringsgruppen for 

kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, 

Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner. Møtet ble avholdt i Stangnes 

Idrettshall i Harstad fra kl. 0915-1200. 

 

Følgende møtte:  

Ibestad: Ordfører Dag Sigurd Brustind 

  Varaordfører Jim Kristiansen 

  Opposisjonspolitiker Hugo Salomonsen 

 

Kvæfjord: Ordfører Torbjørn Larsen 

  Varaordfører Karin Eriksen 

Opposisjonspolitiker Ola Danielsen 

 

Skånland: Ordfører Helene Berg Nilsen 

   Varaordfører Odd-Are Hansen 

Opposisjonspolitiker Einar Aune 

     

Evenes: Ordfører Svein Erik Kristiansen 

  Varaordfører Viveka Terås 

Opposisjonspolitiker Svein Nilsen 

   

Tjeldsund: Ordfører Liv Kristin Johnsen 

  Varaordfører Gunnhild Andreassen 

  Opposisjonspolitiker Lill-Grethe Bakkland 

   

Lødingen: Varaordfører Rachel Martinussen 

Formannskapsmedlem Bjørn Hegstad 

  Opposisjonspolitiker Anita Marthinussen  

 

Harstad: Ordfører Marianne Bremnes 

  Varaordfører Maria Serafia Fjellstad 

  Opposisjonspolitiker Eivind Stene 

 

Fra administrasjonene møtte: 

Kjetil S. Skeie, rådmann Lødingen kommune 

Merete Hessen, administrasjonssjef Kvæfjord kommune 



Torbjørn Simonsen, rådmann Skånland kommune 

Bjørn Tore Sørensen, økonomisjef Skånland kommune 

Monika Amundsen, rådmann Tjeldsund kommune 

Bente Solvang, controller Tjeldsund kommune 

Steinar Sørensen, rådmann Evenes kommune 

Roe Jenset, rådmann Ibestad kommune 

Hugo Thode Hansen, rådmann Harstad kommune 

Roald Andersen, stabssjef Harstad kommune  

 

Andre: 

Jan-Peder Andreassen, kommunaldirektør, Fylkesmannen i Troms 

Øystein Sivertsen, rådgiver KS Nord-Norge 

Silja Ildgruben, Kommunal- og beredskapsdirektør, Fylkesmannen i 

Nordland 

Per Willy Amundsen, Statssekretær KMD 

Stein Ove Pettersen, seniorrådgiver KMD 

 

Møteleder: Marianne Bremnes, styringsgruppens leder 

Sekretariat: Hugo Thode Hansen, prosjektgruppens leder 

 

Styringsgruppens leder Marianne Bremnes ønsket velkommen. 

 

Statssekretær fra Kommunaldepartementet Per Willy Amundsen innledet 

med disse hovedpunktene; 

 Det gis inndelingstilskudd på samlet over 100 mill. kr pr år for disse 
7 kommunene. 

 Kommunestrukturendring har stor betydning for vekst og utvikling i 
regionen. Langsiktige linjer er viktig i forhold til å samle regionen i 

ett fylke (Troms) og for flytting av fylkesgrensen.  
 Hålogalandvegen er en statlig plan som bør ses i sammenheng med 

kommunereformen. Samferdsel er viktig for regional utvikling. Det 
er viktig for kommunene å fatte nødvendige vedtak før sommeren.  

 

 

Innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Tema for møtet: 

 

Sak 1: 

Intensjonsavtale 



Sekretariatet har basert på drøftelsene ved forrige møte i Styringsgruppen 

revidert avtaleutkastet og sendt det ut til alle kommunene.  

Utkast til ny felles intensjonsavtale ble drøftet- og justert på møtet. 

Revidert utkast følger vedlagt. 

 

Harstad oppdaterer Fellesbildet for de 7 kommunene kapittel 5 

«kartlegging og analyse kommuneøkonomi» med informasjon om 

disposisjonsfond, investeringer og gjeld i den enkelte kommune etter at 

regnskap for 2016 er avlagt og KOSTRA data foreligger. 

 

Kommuner som sier nei til å inngå intensjonsavtale nå sier også nei til 

videre kommunesammenslåingsprosess med Harstad.  

 

Felles intensjonsavtale underskrives av ordførerne den 29. februar 2016 

kl. 10 i Harstad.  

 

Sak 2: Orientering om separate samtaler mellom Harstad 

kommune og andre kommuner 

Ordfører i Harstad kommune orienterte om at Ibestad, Tjeldsund og 

Skånland kommuner har bedt om separate møter og samtaler med 

Harstad. Slike samtaler er nå gjennomført. I den forbindelse har Harstad 

utarbeidet forslag til vedlegg til felles intensjonsavtale med kommunene. 

Avtalevedleggene er fremdeles i prosess og sendes til alle kommuner i 

styringsgruppen etter at de er ferdigstilt. 

 

Sak 3: Status kommunereformen i den enkelte kommune med 

fokus på endringer fra møtet 8. januar v/ordførere 

 

Harstad: 

 Er åpen for å lage en ny kommune sammen med de kommuner som 

ønsker det 

 Egen sak i siste kommunestyret den 4.2.16 med informasjon om 

status i prosess 

 Kommunestyret har gitt ordfører og rådmann fullmakt til å føre egne 

dialoger med kommuner som ønsker det. Resultatet fra disse 

forhandlingene nedfelles i tilleggsavtaler til den intensjonsavtalen 

det allerede er enighet om. Tilleggsavtalene gjøres med forbehold 

om tilpasning til en kommunesammenslåing som inkluderer flere 

kommuner enn Harstad og avtaleparten. Så langt er Ibestad 

kommune, Tjeldsund kommune og Skånland kommune i prosess.  



 Harstad planlegger ikke folkeavstemming eller 

innbyggerundersøkelser men vil gjennomføre folkemøte 13.4.16 

 

Tjeldsund: 

 Gjennomført 3 folkemøter 

 Gjennomført opinionsundersøkelse/folkehøring 

 Egne dialoger med Harstad med formål å utarbeide 

vedleggs/tilleggsavtaler  

 Folkemøter mars/april 

 Folkeavstemning i mai 

 Beslutning i kommunestyret i juni 

 Tre alternativ – egen kommune (utredet ferdig 1. mars), ETS og 

Harstad-alternativet 

 

Kvæfjord: 

 Alternativene er egen kommune eller Harstad alternativet 

 Kan være aktuelt at en del av kommunen går mot Sortland 

 Kommunestyret ønsker reell frivillighet og egen kommune står 

sterkt 

 Formannskapet skal behandle saken om en uke. Da avklares 

innretningen på folkeavstemming. 18. april er foreslått dato 

 Temamøte i kommunestyret og tre folkemøter er planlagt 

 

 Evenes: 

 4/5 alternativer er aktuelle, egen kommune, ETS, Harstad-

alternativet, Narvik og Ofoten 

 Har intensjonsavtale med Narvik om sammenslåing hvis ingen av de 

andre alternativene 

 Gjennomfører innbyggerundersøkelser og har hatt folkemøter 

 Opinionsundersøkelser er gjennomført 

 Om det skal avholdes folkeavstemming skal avklares i 

kommunestyret den 11.2.16  

 Dersom folkeavstemning blir dette i mai 

 Retningsvalg i kommunestyret den 16. mars 

 

Skånland: 

 Har ETS som foretrukket alternativ og Harstad-alternativet som 

sekundært alternativ. Også egen kommune vurderes  

 Skal gjennomføre folkemøter og innbyggerundersøkelser 

 Vil sannsynligvis gjennomføre folkeavstemning 

 



Ibestad: 

 Har tre alternativ – egen kommune, Harstad-alternativet og å vende 

seg nordover. Et alternativ nordover vil måtte inkludere Salangen. 

 Ibestad ønsker en mer konkret avtale og har egne dialoger med 

Harstad med formål å utarbeide vedleggs/tilleggsavtaler  

 Kommunestyret skal 16. februar bestemme om det skal være 

innbyggerhøring og/eller folkeavstemning i denne saken. Hvis det 

blir et positivt vedtak i kommunestyret vil det høyst sannsynlig bli 

en høring i løpet av april måned og en folkeavstemning i mai 

 Folkemøter i mars 

 Endelig beslutning 9. juni 

 

Lødingen: 

 Lødingen har tre alternativer – egen kommune, Harstad-alternativet 

og Våganalternativet 

 Flertallskonstellasjonen ønsker primært fortsatt å være egen 

kommune 

 Har engasjert Telemarksforskning til å utrede 0 alternativ/egen 

kommune 

 Et folkemøte er gjennomført 

 Det vurderes om folkeavstemming skal avholdes 

 Sak behandlet i formannskapet 

 Kommunestyret vil ta stilling til videre prosess 11. februar 

 

 

Sak 4: Det nye inntektssystemet  

Spørsmål til statssekretær 

Diverse spørsmål ble stilt til statssekretæren fra kommunene. 

 

Ordfører i Kvæfjord kommune orienterte om at Kvæfjord kommune taper 

betydelige inntekter og stilte spørsmål ved om dette var godt nok 

konsekvensutredet. 

 

Rådmann Hugo Thode Hansen orienterte om de økonomiske 

konsekvensene av det nye inntektssystemet for de enkelte kommuner. 

Med unntak av de fire største byene i Nord-Norge taper alle de regionale 

sentrene i i landsdelen på de foreslåtte endringene. 

  

Svar fra Statssekretær:  



Systemet legger opp til å skille «kostnadsnøkkel» og øvrig del av 

inntektssystemet. Kostnadsnøkkelen utgjør det faglige grunnlag som skal 

utligne kostnadsforskjeller mellom kommunene.  

Departementet går ikke uten videre god for tallene fra KS. Høringen om 

nytt inntektssystem antyder hovedretningen. Kommunaldepartementet vil 

komme tilbake med mer konkrete tall i forbindelse med 

kommuneøkonomiproposisjonen. En reduksjon i enkeltdeler av tilskuddet 

vil øke den generelle rammen til kommunene som igjen skal kunne 

omfordeles. 

Inntektssystemet er ikke ment å være et intensiv til å slå seg sammen, 

men vil legge til rette for kommuner som ønsker strukturendringer. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for at inntektssystemet ikke bremser 

kommuner som ønsker sammenslåinger.  

Gjennom inndelingstilskuddet vil kommunene i utgangspunktet få det 

samme som tidligere så fremt at det vedtas og gjennomføres 

kommunesammenslåinger. 

Departementet forenkler de regionalpolitiske tilskuddene. Det handler ikke 

om å ta i fra kommuner tilskudd.  

Det er viktig å forholde seg til fristen for vedtak i kommunene for at 

inndelingstilskuddet skal opprettholdes. 

 

Politireformen: Dersom kommereform og kommunesammenslåinger blir 

gjennomført blir politireformen tilpasset dette. Kommunereformen går 

foran.  

Tidsaspektet: Kommuneopplegget legges frem i midten av mai i 

kommuneproposisjonen. Da vet kommunene de faktiske tall. 

Det vil i mindre grad lønne seg i fremtiden å være frivillig liten.  

 

 

 

Harstad, 08. februar 2016 

 

 

Hugo Thode Hansen 


