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VEDLEGG TIL FELLES INTENSJONSAVTALE NY 

KOMMUNE  

TJELDSUND OG HARSTAD KOMMUNER  
 

Innledning 

Dette avtalevedlegget bygger på felles intensjonsavtale for kommunealternativet Harstad 

med flere (7 kommuner). Denne tilleggsavtalen er inngått mellom Tjeldsund og Harstad 

kommune. Partene har som mål at hvis også andre kommuner går sammen og danner ny 

kommune sammen med Harstad og Tjeldsund, skal innholdet i denne tilleggsavtalen, være 

en del av avtalegrunnlaget for en ny kommune. Dog med de tilpasninger som da er naturlig.  

 

Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen 01.01.2020. Det er 

kommunestyrene i de respektive kommunene som endelig vedtar om kommunene skal søke 

om ny kommune.  Slikt vedtak fattes i juni mnd. 2016. 

  

Den nye kommunen skal i hovedsak legge til rette for sentral styring, ledelse, planlegging og 

administrasjon, men med lokal utføring av tjenestene. Ledelse og utvikling i den nye 

kommunen skal skje i god dialog mellom ledelse og utførerledd. 

Det etableres to kommunedelsutvalg i dagens Tjeldsund kommune, et for Hinnøysiden (evt 

tilpasset andre områder i geografisk nærhet) og et for fastlandssiden og Tjeldøya. 

 

Innbyggerne i Tjeldsund skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester 

nær der de bor. Lokal forankring og tjenesteutøvelse er viktig for fleksible og brukervennlige 

løsninger og godt samspill med pårørende og frivillig sektor. 

 

For den nye kommunen medfører dette følgende; 

 Ramsund skole bygges ny med byggestart 2016. Ramsund og Kongsvik skole med SFO 

skal opprettholdes med elever fra naturlige nærområder. Dersom SFO-grunnlaget 

skulle bli for lite, gis det SFO tilbud i nærmiljøet i samarbeid med 

barnehagene/oppvekstsentre 

 det kommunale barnehagetilbudet i Tjeldsund videreføres slik at full 

barnehagedekning sikres 
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 sykehjemmet på Fjelldal sikres videre drift og utvikling, Kløverheimen bofellesskap og 

øvrige omsorgsboliger i kommunen skal bestå  

 dagtilbud/frisklivssentraler til eldre opprettholdes  

 den nye kommunen skal ha godt utbygde hjemmetjenester også i kommunedelene i 

Tjeldsund 

 det skal gis lokale helsestasjonstjenester i Tjeldsund 

 ved etablering av en ny kommune må legetjenesten med gjeldende avtaler / 

interkommunalt samarbeid vurderes blant annet opp mot behovet for større nærhet 

til legetjenester 

 det skal være bibliotek i Tjeldsund 

 kulturtjenester og kulturtilbud skal finnes lokalt – tilbud til barn og unge skal 

prioriteres. Tilbudet gjennom kulturskolen skal være godt, også omfatte PU og inngå i 

kulturundervisningen i grunnskolen 

 utvikle nye tilbud innenfor kultur- og opplevelsesbasert reiseliv 

 innenfor rammen av organer for nærdemokrati etablere kontaktflate mellom ny 

kommune og samisk miljø 

 inngå avtale med Sametinget som støtter opp under samisk språkkultur og 

næringsutvikling 

 utvikle faglig kompetansemiljø på samisk språk og kultur 

 eksisterende samarbeidsavtaler med Forsvaret i Ramsund forutsettes videreført 

(inklusive drift av basseng og idrettshall) 

 drift av teknisk sektor, brann, vaktmestere og renhold skal styres sentralt, men 

utføres lokalt med utgangspunkt i det omfang som ytes i dag 

 i en ny kommune skal det arbeides for at desentraliserte tilbud har kapasitet og 

kompetanse til å gi lokalbefolkningen et godt og forsvarlig tilbud. Dette er særlig 

viktig i helse og omsorg, fordi samhandling og kunnskap lokalt er en forutsetning for 

god kvalitet, frivillig innsats og kostnadskontroll  

 det er et mål å styrke næringsutvikling i begge kommunene 

 i Tjeldsund vil jordbruket styrkes og utvikles. Et eget prosjekt for rekruttering til 

næringen vurderes etablert 

 strekningen fra Hinnøysiden ved fremtidig tunell under Tjeldsundet til veien treffer 

E10 ved Evenes lufthavn er et viktig utviklingsområde hva angår næring og 

nyetableringer i fremtiden. 

 

Nye Harstad kommune vil vurdere om det er oppgaver som kan løses desentralisert. 
Tjeldsund kommune vil ha behov for arbeidsplasser for familier hvor den ene enten jobber i 
Forsvaret eller ved Norges brannskole. Kompetansearbeidsplasser innenfor beredskap kan 
være eksempel på slike. Se for øvrig felles intensjonsavtale for Harstad med flere alternativet 
pkt. 2. og 7. 
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Ny Harstad kommune vil vurdere servicetorgfunksjoner lokalisert i Tjeldsund med 
ambulerende personell. Servicetorget skal ivareta innbyggerne i Tjeldsund sin kontakt med 
kommunen, samt behov for bistand og spørsmål knyttet til tjenester og samfunnsutvikling. 
 
Større regional slagkraft er viktig for utvikling av samfunn og tjenester. For å få dette til er 
kommunesammenslåing mellom Tjeldsund og Harstad kommuner viktig. 
 

 

Nye Harstad kommune skal bidra til/arbeide for: 

 Kommunikasjoner 
o tunell under Tjeldsundet mellom Fjelldal og Sandtorg i forbindelse med 

utbygging av ny trase for E10 (Hålogalandsveien).  
I utgangspunktet gjennomføres dette i hht prioritering bestemt i 
konseptplanbeslutning for prosjektet. Prosjektet søkes fremskyndet 

o ny fylkesvei, fra ny E10 trase mellom Fjelldal og Evenes til Ramsund i 
forbindelse tunellutbyggingen under Tjeldsundet (Hålogalandsveien), 
løsningen er spilt inn i forbindelse med ny RTP 

o bidra til opprusting av FV 711 på Tjeldøya og FV 824 inkludert fortausløsning 
på Fjelldal/Ramstad og i Ramsund 

o å opprettholde og videreutvikle en god digital infrastruktur i Tjeldsund - 
bredbånd og mobilnett  

o attraktive boområder etableres og utvikles i tråd med Tjeldsund kommune sin 
kommuneplan  

 Beredskap 
o å opprettholde god ambulansetjeneste  
o å bedre politiberedskapen 
o lokal brannberedskap 

 God utvikling av næringsliv og videreutvikling av offentlige virksomheter 
o militær aktivitet i Ramsund opprettholdes og videreutvikles  
o Norges brannskole på Fjelldal opprettholdes og videreutvikles 
o god tilrettelegging for næringsarbeidsplasser ved hjelp av 

næringsfondsmidler/andre mulige utviklingsmidler 

 Ungdomsråd/Ungdommens kommunestyre 
o det vurderes egen ordning med ungdomsråd for Tjeldsund, alternativt et 

ungdommens kommunestyre for hele den nye kommunen hvor ungdom i 
Tjeldsund er sikret representasjon 

 Fylkeskommunale tjenester 
o videregående opplæring innen yrkes-/studiespesialiserende 

fag/samfunnssikkerhet søkes etablert som et ledd i å hindre frafall i 

videregående skole og som utviklingstiltak i samarbeid med Norges 

brannskole 

o det må jobbes aktivt for å opprettholde tannlegekontoret i Ramsund  

 

 
Ansattes rettigheter 



Vedlegg til felles intensjonsavtale om ny kommune mellom Tjeldsund og Harstad kommuner  
4 

 

 Det forutsettes at ingen ansatte vil bli sagt opp som en konsekvens av etablering av 

en ny kommune. Innplassering forutsettes å skje med utgangspunkt i den nye 

kommunens behov samt å tilstrebe en tilpasning til den enkelte medarbeiders 

ønsker/forutsetning 

 Fortrinnsrett vil bli ivaretatt og benyttet etter reglene i arbeidsmiljøloven og etter 

rutinen ved virksomhetsoverdragelse 

 Tillitsvalgte i de to kommunene gis en aktiv rolle i sammenslåingsprosessen 

 

Økonomi 

Den nye kommunen vil motta økonomiske midler til engangskostnader og reformstøtte. 

Alle kostnader i forbindelse med endret kommunestruktur dekkes av disse midlene. 

Eventuelle resterende midler skal settes av på et fond til finansiering av tiltak til utvikling av 

den nye kommunen for å sikre befolkningsvekst og nye arbeidsplasser, tiltak som bygger opp 

under lokal identitet og bidra til utvikling av den nye kommunens lokalsentre. Tjeldsund skal 

tilgodesees med minst 50 % av midlene fra fondet.  

  

 

Harstad, den 29. februar 2016 

 

 

 

 

Liv Kristin Johnsen       Marianne Bremnes 

Ordfører        Ordfører  

Tjeldsund kommune      Harstad kommune 

 

 

 
Avtalen er underskrevet med forbehold om godkjenning i de respektive kommunestyrer for de kommuner som ikke har behandlet avtalen i 

kommunestyret.  

 


