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1 Innledning 
 

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Formålet med 
reformen er å skape robuste kommuner, som skal være i stand til å håndtere fremtidens 
velferdsoppgaver på en god måte. Skånland, Evenes og Tjeldsund definerer i den forbindelse 
begrepet robust til å være mere solid og kompetent i møte med fremtiden. Målet vårt med 
kommunesammenslåingen er at innbyggerne i de tre respektive kommunene skal få enda 
bedre tjenester enn det vi i dag hver for oss kan levere. 
 

Det er signalisert at kommunene skal få flere og nye oppgaver.  Dette ser Skånland, Evenes 
og Tjeldsund kan bli utfordrende å håndtere på egenhånd. Derfor har kommunene utredet 
nærmere hva en eventuell kommunesammenslåing av de tre kommunene kan innebære. 

 

På bakgrunn av kommunestyrevedtak og formannskapsvedtak i Skånland, Evenes og 
Tjeldsund høsten 2014, legger nå arbeidsutvalgene frem sin utredning i form av dette fakta- 
og intensjonsgrunnlaget som skal danne grunnlag for den videre prosessen med 
kommunereformarbeidet. 
 

Arbeidsutvalgene har bestått av: Fra Skånland: Einar Aune (H), Tor-Einar Fagereng (V), 
Helene Berg Nilsen (AP); fra Evenes: Svein-Erik Kristiansen (H), Petter Paulsen (H), Svein 
Nilsen (SP); fra Tjeldsund: Bjørnar Pettersen (H), Gunnhill Andreassen (HTL) og Bjørn 
Hanssen (AP). Arbeidsutvalgene har hatt god administrativ støtte av: Fra Skånland Torbjørn 
Simonsen, rådmann, Bjørn Tore Sørensen, økonomisjef; fra Evenes: Steinar Sørensen, 
rådmann; fra Tjeldsund: Bjørn Alling, rådmann og Bente Solvang, controller. 
 

I utredningsarbeidet om utformingen av ny ETS kommune har vi hatt som prinsipper at 
arbeidet skulle preges av likeverdighet, raushet og gjensidig forståelse for hverandres 
ståsted. 

  

Vi har her sett både fordeler og ulemper ved en kommunesammenslåing. Vi har lagt til grunn 
at det er viktig å ta hele kommunen i bruk. Det har blitt gått flere runder på hvorvidt ETS 
kommunen ville bli solid nok og ha tilstrekkelig kompetanse til å løse dagens og 
morgendagens oppgaver.     
 
Ved positive vedtak om sammenslåing i Skånland, Evenes og Tjeldsund innen våren 2016, vil 
søknad om sammenslåing bli sendt. Under forutsetning av godkjenning av søknaden 
gjennom kongelig resolusjon, etableres den nye kommunen fra 1. januar 2020. 
 
Dette fakta- og intensjonsgrunnlaget, trekker opp gode intensjoner basert på reelle 
vurderinger og analyser av styrker og svakheter, muligheter og utfordringer som en ny 
kommune vil ha og måtte møte.  Det foreligger derfor en forventning om at den videre 
politiske prosess bygger videre på de vurderinger og anbefalinger som dette 
intensjonsgrunnlaget utgjør. 
 
Fakta- og intensjonsgrunnlaget er sluttferdiget 13. mai 2015 av de berørte kommunenes 

arbeidsutvalg. Dokumentet gjøres fra nå av offentlig tilgjengelig. 
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2 Sammendrag 
 
ETS kommune sitt primære fortrinn er interkommunalt samarbeid over mange år, noe som 
har skapt en viss grad av ETS-identitet. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved at lag og foreninger 
samt næringsliv benytter ETS-begrepet. 

 
ETS kommune oppleves derfor å ha legitimitet i befolkningen. 
 
Den største utfordringen anses å være befolkningsutviklingen. Fram til år 2040 øker 
folketallet noe ifølge SSBs middelalternativ, hovedsakelig for den eldre del av befolkningen 
mens andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. ETS kommunen må derfor arbeide 
særlig aktivt med de forutsetningene som lettest kan påvirkes av oss selv gjennom å utvikle 
kommunen til et attraktivt sted å bo. 
 
Fremtidig fylkestilknytning er viktig i denne reformen. Derfor understrekes betydningen av at 
regionen, på aksen Harstad-Narvik tilhører samme fylke.  Evenes, Tjeldsund og Skånland er 
enige om at ETS-kommunen skal tilhøre Troms fylke. 
 
ETS-kommunen vil ha som ambisjon å få til en utvikling i innbyggertallet som ligger mellom 
middel- og høyalternativet for befolkningsutvikling, fremskrevet av Statistisk Sentralbyrå. Et 
innbyggertall på ca 6200 innbyggere i 2040 bør være en målsetting som anses å være 
realistisk. 
 
For ETS kommunen har vi skissert følgende målsetting: 
 

 Den nye kommunen skal levere gode tjenester til ETS-innbyggerne. 

 Sikre en god tilgjengelighet til kommunen 

 Bidra til et levende lokaldemokrati 

 Legge til rette for vekst og utvikling 

 Ha en økonomisk sunn drift 
 
En ny ETS kommune bør etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de 
gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer.  

 
Innovasjon og utvikling i tjenester og fellesadministrasjon prioriteres. Struktur, 
organisasjonskultur og systemer, må derfor vektlegges. ETS-innbyggerne skal etter en 
sammenslåing ha minst like gode tjenester fra kommunen som det de har i dag. 
 
ETS-kommunen skal legge til rette for å sikre gode tjenester, gjennom å ha tilstrekkelig 
kapasitet innenfor de ulike tjenesteområdene, relevant kompetanse med større fagmiljøer, 
god ledelse samt god internkontroll. 

 
En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon skal opprettholdes lokalt der 
det er forutsetninger for dette. ETS-innbyggerne skal i hovedsak få dekket sine behov for 
kommunale basistjenester der de bor. 
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ETS kommunen skal videreføre satsning og tilrettelegging for samisk språk og kultur. 
Hvorvidt ETS kommunen skal inngå i det samiske forvaltningsområdet vil være noe en ny 
kommune må ta stilling til når den er etablert.  
 
Rådhusene i Evenes og Tjeldsund søkes utnyttet til egnet virksomhet som blir besluttet 
fordelt/desentralisert i kommunen.  I en overgangsfase kan det bli aktuelt med 
servicekontorer med noe kapasitet. 
 
Innenfor tjenesteområdene vil det prioriteres og etableres et barnas og familiens hus og 
driftsområde teknisk skal deles i en driftsorganisasjon og en plan og utviklingsenhet hvor 
sistnevnte skal være samorganisert med næring i sentraladministrasjonen. 
 
Utvikling av lokaldemokratiet og aktive medvirkningsprosesser vektlegges og gis høy 
prioritet.  Politisk ledelse og styring skal være brukerorientert, og fokusere på beslutninger 
av prinsipiell betydning. Politisk nivå har ansvar for den strategiske utvikling av ETS 
kommunen. 
 
I tillegg til en politisk struktur bygd på formannskapsmodellen, skal kommunen også legge til 
rette for etablering av utviklingslag der dette finnes hensiktsmessig. 
 

En fordel ved ETS-kommunen er at her vil slå sammen jevnbyrdige kommuner, som allerede 
har gode tradisjoner for å samarbeide om flere saker. Dette vil bidra til å sikre en jevnbyrdig 
representasjon også i et nytt kommunestyre.   
 
ETS kommunen vil utnytte beliggenhet som ett av sine strategiske fortrinn. ETS kommune vil 
også utnytte at kommunen er kompakt med relativ kort reisetid internt i kommunen. 

 
ETS kommunen skal være det foretrukne alternativet som bo-, arbeids- og serviceområde 
mellom byene Narvik og Harstad, og det forutsettes at dette kommunealternativet har bedre 
forutsetninger til å utvikle dette enn de alternativene som omfatter Narvik eller Harstad.  

 
ETS-kommunene har gode tjenester i dag, disse skal videreutvikles og profileres positivt som 
virkemidler for økt bolyst og næringsetableringer. 

 
ETS kommunen skal være en «Tett-på» kommune med utstrakt grad av brukermedvirkning 
og innbyggerinvolvering, og det skal utvikles gode kommunikasjonsstrategier rettet mot 
innbyggerne. Kommunen skal prioritere digitale tjenester og e-kommunikasjon.  
 
ETS kommunen skal ta i bruk hele kommunen.  Dette fokuset prioriteres slik at en unngår 
interne rivaliseringer. 
 
For å gi rom for tjenesteutvikling og vekst i fremtiden legges til grunn at ETS kommunen bør 
kunne etableres ved hjelp av: 
 

• Utnyttelse av eksisterende kompetanse og kapasitet 
• Utnyttelse av eksisterende bygninger 
• Utnyttelse av eksisterende infrastruktur 
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• Etablering av lokal forankring av tjenesteansvarsområder 
• En funksjonsbasert organisering av tjenesteområder 
 

Det legges til grunn at effektiviseringsgevinster som oppnås i form av en mer effektiv 
organisering administrativt og politisk prioriteres inn mot 
 

a) Å sikre kvalitet og omfang på tjenestene 

b) Å gi handlingsrom for vekst og utvikling innen næringsliv og bosetting 

ETS kommunen vil kunne frigjøre ca. 18 mill. i administrasjon og fellesadministrative 
tjenester. Disse midlene vil man beholde de første 15 årene og kan for eksempel benyttes 
med 1/3 til veksttiltak (skoleutbygginger?), 1/3 til kvalitetssikring av tjenester og 1/3 til å 
stabilisere økonomien på lang sikt. Etter 15 år vil nedtrapping av inndelingstilskudd starte, og 
etter 20 år vil inntektene reduseres med knapt 40 mill. kr.  Utover innsparing i 
administrasjon og fellesadministrative tjenester, må det påregnes et nedtrekk i tjenester 
basert effektiviseringer eller direkte kutt. Dersom man oppnår å skape vekst og utvikling som 
medfører befolkningsvekst kan økte inntekter og bedre kapasitetsutnyttelse motvirke 
nedtrekk i tjenester. 
 
Kommunereformen vil strekke seg over en tidsakse på 10 år, fra beslutning om ny kommune 
fattes i kommunestyrene og frem til en overgangsperiode hvor ny organisasjon har satt seg. I 
denne perioden skal organisasjonen omstilles, og tre kommuner skal bli til en.   
 
Evenes Tjeldsund og Skånland vil i fellesskap legge til rette for at gode prosesser for at 
organisasjonsendringene kan gjennomføres. Jevnlige samarbeidsmøter, informasjonsmøter 
og god partsmedvirkning vil det bli lagt opp til i perioden mellom vedtak om sammenslåing 
blir gjort og frem til ETS-kommunen skal etableres fra, 1.1.2020.   
 
Omstillingsavtale og prinsipper for nedbemanning skal utarbeides og foreligge i god tid før 
ETS-kommunen etableres. Fremtidige reduksjoner i bemanningen forutsettes i hovedsak å 
skje ved naturlig avgang og sluttavtaler. Etter at et eventuelt vedtak om sammenslåing er 
fattet vil strategi for personalbehandling utarbeides i samarbeid med 
arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Regjeringen varsler en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få 
ansvar for, og har foreslått 30 nye oppgaver til kommunene i meldingen som ble lagt fram 
20.3.15. De varsler også en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene og 
omtaler hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne påvirke det 
regionale folkevalgte nivået. 
 
Mange av oppgavene som foreslås overført som er av administrativ art og oppgaver for å 
skape en mer effektiv forvaltning og økt sjølstyre, anses både å være håndterbare på en 
funksjonell måte og også kan bidra til en mer rasjonell drifts-, forvaltnings- og 
myndighetsutøvelse i en fremtidig ETS kommune, enn hva tilfellet er i dag. 
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Oppgaver som knytter seg til rehabilitering, DPS (distriktspsykiatriske sentre) og barnevern, 
kan både enkeltvis og samlet bli utfordrende å håndtere. Dette vil være oppgaver som ETS 
kommunen må finne større interkommunale samarbeidsformer på å løse.   
 
Det økte volumet på tjenesteproduksjonen i en ETS-kommune, vil være med å gjøre 
tjenesteproduksjonen mer robust enn i dagens 3 kommuner. 
 
 

3 Regjeringens målsettinger for kommunereformen 
 
I tilleggsmelding til Kommuneproposisjonen 2015 har regjeringen presentert en helhetlig 
plan for Kommunereformen, og med det startet en prosess hvor målet er et bedre rustet 
kommunenivå til å ivareta innbyggerne, velferdssamfunnet og utviklingen lokalt. 
 
Kommunenivået i forvaltningen har over tid fått stadig mer ansvar for å ivareta viktige 
samfunnsoppgaver og tjenester. Samtidig har nasjonale myndigheter gitt befolkningen 
lovfestede rettigheter for å sikre likhet over hele landet. 
 
Med økt kompleksitet er samfunnet også blitt mer sårbart, og konsekvenser av feil og avvik 
mer merkbare. Situasjonen er blitt nokså krevende for offentlige forvaltning og tjenesteyting 
på lokalnivået, hvor mange kommuner har liten mulighet til å tilføre «alle» funksjoner 
tilstrekkelig ressurser. Ofte er rekruttering av høy kompetanse også en stor utfordring, bl.a. 
på grunn av manglende- eller små fagmiljø. Folkerike kommuner med stordriftsfordeler har i 
noe mindre grad slike ressursutfordringer. 
 
Regjeringen fremhever følgende mål for reformen: 
 
1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og 
likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i 
kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester. 
 
2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal 
bedre 
forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet 
både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø 
og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene 
i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
 
3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og 
næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og 
utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer 
effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 
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4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet 
til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet 
for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en 
velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. 
Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes 
behov. 
 

4 Kriterier for god kommunestruktur 
 
Regjeringen nedsatte i januar 2014 et ekspertutvalg med mandat å utrede og foreslå 
prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Utvalget fremla en delrapport 
27.3.2014, og sluttrapporten ble fremlagt 1.12.2014.  
 
Ekspertutvalget hadde to oppdrag; foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling … gitt 
dagens oppgavefordeling og vurdere behovet for å justere kriteriene for en ny 
kommuneinndeling … gitt større og mer robuste kommuner min. 15 000–20 000 innb. … gitt 
mulige nye oppgaver.  
 
Utvalget anbefalte 10 kriterier for god kommunestruktur rettet mot kommunene og 2 
kriterier rettet mot staten, og hvor kriteriene er basert på de oppgavene kommunene har i 
dag. Kriteriene som ble foreslått var:  
 

1. Tilstrekkelig kapasitet,  
2. Relevant kompetanse,  
3. Tilstrekkelig distanse,  
4. Effektiv tjenesteproduksjon,  
5. Økonomisk soliditet,  
6. Valgfrihet,  
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder,  
8. Høy politisk deltakelse,  
9. Lokalpolitisk styring og  
10. Lokalidentitet.  
 
Følgende 2 kriterier ble foreslått for staten;  
1. Bred oppgaveportefølje og 
2. Statlig rammestyring. 

 
Vektleggingen av de 5 øverste kommunekriteriene var bakgrunn en for at utvalget i sin 
rapport anbefalte en kommunestruktur med en minstestørrelse på 15 - 20 000 innbyggere. 
Utvalget vektla også at kommunestrukturen bør nærme seg funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder, særlig i byområder. Utvalget anbefalte at statlig detaljstyring 
reduseres og at ordninger for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer 
gjennomføres. 
 

Bo-, arbeids- og 

serviceregioner 
”hverdagsregioner” 
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Ekspertutvalget foreslo også oppgaver som kunne overføres til kommunene. Dette utdypes 
ikke her ytterligere ettersom utvalgets arbeid danner basis for det arbeidet regjeringen har 
lagt til grunn i sin melding til Stortinget – Stortingsmelding nr 14 (2014-2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. 
 
 

5 Statusbilder for demografi, tjenester, økonomi og demokrati 
 
5.1 Demografi 

(Folketall pr. 1.1.2014) 
 

 
Innbyggertallene pr 1.1. 2015 viser en samlet positiv utvikling på 1 % i 2014, fra 5598 til 5653 
innbyggere. Skånland har 2988, Evenes 1385 og Tjeldsund 1280 innbyggere.  
 
Fakta og intensjonsgrunnlaget er laget med utgangspunkt i eksisterende kommunegrenser. 
Innenfor ETS kan det være områder som kan ha en mer naturlig tilknytning til andre 
kommuner, tilsvarende kan det være områder i andre kommuner som har naturlig 
tilknytning til ETS.  I den utstrekning det vil være aktuelt med grensejusteringer i forhold til 
dette, må man vurdere dette på et senere tidspunkt når kommunestrukturen rundt oss er 
mer avklart. 
 
Det er gode kommunikasjonslinjer i ETS, men offentlig kommunikasjon internt i ETS er 
imidlertid dårlig utbygd. Store deler av ETS knyttes sammen av E 10. Stort sett vil alle 
innbyggerne kunne nå et kommunesenter med bil innenfor rimelig tid. ETS vil være en 
sammenslåing av nokså likeverdige kommuner. 
 
 
5.1.1 Befolkningssammensetning 

 
Skånland har høyest andel 2-5 år (barnehage), Evenes har høyest andel 6-15 år (skole) mens 
Tjeldsund har høyest andel eldre. Felles for kommunene er at alle har relativ lav andel unge 
og høy andel eldre i forhold til landsgjennomsnitt. 
 
 

  Areal Folketall Skoler Eldreinstitusjoner Barnehager 

Evenes 252,3 1391 1 1 2 

Tjeldsund 318,8 1256 3 1 3 

Skånland 495 2951 3 3 3 

Sum 1066,1 5598 7 5 8 

  Totalt 0- 1 år 2 - 5 år 6 -15 år 
16-67 

år 67-79år 80 år + 

Evenes 1 391 24 54 168 851 197 97 

Tjeldsund 1 256 29 43 129 758 192 105 

Skånland 2 951 50 131 311 1911 376 172 

Sum 5 598 103 228 608 3 520 765 374 
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5.1.2 Befolkningsframskriving for en ETS-kommune 
(Basert på SSB, middelalternativet) 

 
 
Ut i fra siste befolkningsframskriving vil en ETS kommune ha et relativt stabilt folketall fram i 
mot 2040.  Befolkningssammensetningen i forhold til landet vil fortsatt være noe skjev, ved 
at det er færre yngre og flere eldre. Imidlertid vil ikke denne utviklingen forsterke seg i 
forhold til hva som er gjeldende i dag. Veksten i eldre som forventes mellom 2020 og 2030 
vil være sentral i forbindelse med dimensjonering av pleie og omsorgstjenesten. I forbindelse 
med eventuell økning av kapasitet på institusjonsplasser vil det være naturlig å se på utfasing 
av eksisterende bygningsmasse og strukturendringer. Vi legger også til grunn at framtidige 
utgifter knyttet til demografisk utvikling blir kompensert med økte overføringer fra staten.   
 
 
 
 

 
 
 
Mens det i dag samlet er 8,9 innbyggere i alderen 20 - 66 år per innbygger over 80 år, er 
tilsvarende data 9,1 i år 2020 og 4,7 innbyggere i alderen 20 - 66 år per innbygger over 80 år 
i år 2040. 
 

  Totalt 0- 1 år 2 - 5 år 6 -15 år 
16-67 

år 67-79år 80 år + 

2020 5658 98 210 616 3400 988 346 

2030 5711 106 220 580 3335 902 568 

2040 5666 102 225 588 3269 844 638 

Andel 2040 100 
                    

1,8  
                

4,0  
          

10,4  
        

57,7  
               

14,9  
               

11,3  

Landet 
2040   2,1 4,5 11,4 62 12,8 7,2 

Samlet 

Skånland  

Evenes  

Tjeldsund  
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5.1.3 Senterfunksjoner 
Det er viktig for en velfungerende kommune at man har et avklart administrativt senter med 
servicefunksjoner. Evenskjer er pr. i dag det største senteret i ETS. Det har også en sentral 
beliggenhet i en ny kommune. Befolkningen vil fordele seg slik i avstand fra Evenskjer: 
 
 

Avstand fra senter Antall innbyggere %-vis andel 

Innenfor 0-10 km 1 492 27 % 

Innenfor 11-20 km 1 322 24 % 

Innenfor 21-30 km 1 909 34 % 

Innenfor 31-40 km 777 14 % 

Innenfor 41-49 km 98 2 % 

  5 598 100 % 

 
 
5.1.4 Grunnkretsnivå sortert etter avstand 
(Fordeling, gjennomsnitt) 

  Personer Km Minutt 

19130105 Skånland/Bø/Elvenes 803 0 0 

19139999 Uoppgitt Skånland 16 0 0 

19130106 Kvitnes/Lilleskånland 245 7 9 

19130102 Breistrand 327 8 10 

19130104 Kjønna 101 8 12 

19130101 Boltås 206 12 15 

19130103 Trøssemark 167 12 15 

18520104 Fjelldal 305 15 18 

18530110 Myrnes 68 16 23 

18520105 Ramstad 111 17 21 

18530109 Evenesmark 114 18 20 

19130201 Sandstrand/Tennevik 279 18 22 

18530108 Evenes kirke 72 19 20 

18530111 Osmark 2 21 21 

18520103 Hårvik 73 22 22 

18520107 Rambø 54 22 25 

18520108 Ramsund 198 22 25 

18530112 Liavik/Sommervik 24 22 24 

19130202 Tovik/Sandmark 136 22 25 

18530101 Tårstad 126 23 25 

18530105 Lakså 73 24 22 

19130203 Rensa 61 24 27 

18530103 Liland 372 25 26 

18520109 Lasletta 86 26 29 

18520111 Vargenes 4 27 34 

19130204 Djupvik 80 27 35 
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  Personer Km Minutt 

18520102 Kongsvik 212 28 29 

18539999 Uoppgitt Evenes 6 29 27 

18530113 Bogen 402 29 27 

18520110 Hol 77 33 39 

18530115 Austervik/Botn 50 34 32 

19130205 Holtet/Miklevoll 33 34 38 

19130208 Grov/Stræte 412 35 40 

18530114 Lenvik/Lenvikmark 62 37 33 

19130206 Laberg 33 39 44 

18520101 Fiskefjord 34 40 41 

18520112 Myklebostad 60 40 56 

18530116 Forra 16 40 43 

19130207 Saltvann 52 42 48 

18530117 Veggen 4 43 48 

18520113 Kjerstad 42 47 57 

Sum 5598     

 
 
5.2 Arbeidsmarked 1 

 
5.2.1 Utpendling  
SAMLET 2 548 1 751 445 75 43 37 21 176 

 ARBEIDS- PENDLER 

IKKE 

HARSTAD NARVIK OSLO TROMSØ LØDINGEN ANDRE 

 TAKERE        

EVENES 580 362 46 44 40 14 13 61 

 ARBEIDS- PENDLER 

IKKE 

HARSTAD NARVIK SKÅNLAND TJELDSUND OSLO ANDRE 

 TAKERE        

TJELDSUND 573 363 76 41 26 14 8 45 

 ARBEIDS- PENDLER 

IKKE 

HARSTAD EVENES SKÅNLAND LØDINGEN NARVIK ANDRE 

 TAKERE        

SKÅNLAND 1 395 744 323 110 51 26 26 115 

 ARBEIDS- PENDLER 

IKKE 

HARSTAD EVENES TJELDSUND OSLO TROMSØ ANDRE 

 TAKERE        

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389  

http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389
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5.2.2 Innpendling 
SAMLET 1 751 173 33 9 9 9 56 

 PENDLER 

IKKE 

HARSTAD NARVIK LØDINGEN KVÆFJORD GRATAN

GEN 

ANDRE 

EVENES 362 110 63 41 19 2 13 

 PENDLER 

IKKE 

SKÅNLAND HARSTAD TJELDSUND NARVIK BODØ ANDRE 

TJELDSUND 363 51 32 14 10 8 22 
 PENDLER 

IKKE 

SKÅNLAND HARSTAD EVENES NARVIK LØDINGE

N 

ANDRE 

SKÅNLAND 744 78 40 26 8 4 30 
 PENDLER 

IKKE 

HARSTAD EVENES TJELDSUND GRATANG

EN 

KVÆFJO

RD 

ANDRE 

 
Oppsettene viser at ETS i stor grad kan oppfattes som en felles bo- og arbeidsområde. Det er 
imidlertid forskjeller ETS-kommunene i mellom når det gjelder interaksjon med byene 
Harstad og Narvik. 
 
 
5.3 Tjenester og struktur 
 

5.3.1 Barnehager 

  
Deknings-
grad 2 

Andel av nto. 
budsjett Ant. barn 

Kostnad per barn i 
komm. barnehage 3 

Antall 
barnehager 

Evenes 73,5 7,2 50 149 260 2 

Tjeldsund 93,2 8,7 55 177 673 3 

Skånland 87,7 10,2 137 165 339 3 
 

Evenes har 2 barnehager og gir tilbud til færre barn. Noen barn har tilbud i barnehage i 
annen kommune. Skånland har 3 kommunale barnehager, i tillegg er det en privat (samisk) 
barnehage. Tjeldsund har 3 barnehager som gir tilbud til 55 barn.  
 
Barnehagetilbud vil i stor grad være avhengig av bosetting, og derfor vanskelig å se noen 
umiddelbar besparelse. En del arbeidspendling fra Skånland mot Fjelldal/Ramsund – kanskje 
kan evt. ledig kapasitet i Tjeldsund benyttes av disse. 
 
5.3.2 Grunnskole 
  Andel budsjett 4 Elever Enhetskostnader 5 Antall skoler 

Evenes 22,5 168 124 815 1 

Tjeldsund 20,8 129 166 210 3 

Skånland 22,2 311 127 190 3 
 

Evenes har en skole, mens Tjeldsund og Skånland har tre. Andelen elever som får 
spesialundervisning varierer fra 5 % i Skånland til 17,4 % i Tjeldsund. 
 

                                                      
2
 Andel barn 1-5 år med barnehageplass. 2013.   

3
 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage. 2013. 

4
 Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter. 2013. 

5
 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år. 2013. 
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Sammenslåing av kommunene medfører i utgangspunktet ingen ”strukturgevinster” når det 
gjelder grunnskole med mindre det foretas justeringer av skolestrukturen. Det pågår et 
arbeid i Tjeldsund vedrørende felles skole Fjelldal/Ramsund som vil kunne endre struktur 
her. Kongsvik/Fiskefjord vurderes for langt fra Evenskjer til at en sammenslåing skal være 
gjennomførbar. På sikt kan det tenkes at elever fra Boltås / Breistrand kan gis skoletilbud 
v/Fjelldal/Ramsund ved vekstproblematikk på Evenskjer.  
 
Skånland har under utredning etablering av oppvekstsenter på Sandstrand (skole 1-7 + 
barnehage), og Evenes utreder oppvekstsenter for hele kommunen.  
 
Eventuelle endringer for skolesektoren bør omfattes av intensjonsgrunnlaget. Ved eventuelt 
vedtak om å slå sammen ETS-kommunene bør gjennomføres et arbeid med harmonisering 
av standard på disse tjenestene.  
 
5.3.3 Helse og Omsorg 
 

 

Nto. andel 
budsjett 6 

Pleie og 
omsorgs-

kostnader pr. 
innbygger 7 

Plasser 
institusjon 

Utgifter per 
beboerdøgn i 

institusjon  
Institusjonsdekning 

8 

Evenes 46,4 27 629 20 2 712 20,8 

Tjeldsund 40,8 26 716 18 3 205 17,3 

Skånland 41,6 22 498 46 2 641 29,8 

Sum 
  

84  22,4 
 

Alle kommunene bruker ca. 40 % av budsjettet innenfor Helse og Omsorg, og da særlig 
innenfor pleie- og omsorg. Dette er betydelig mer enn landsgjennomsnittet – og speiler til en 
viss grad at kommunene har en høyere andel eldre.  
 
Det er imidlertid forskjeller mellom kommunene om hvordan innsatsen i pleie- og 
omsorgstjenesten fordeler seg på hhv. institusjon, tjenester til hjemmeboende og 
aktivisering: 
 
Andel av netto driftsutgifter til PLO Evenes Tjeldsund Skånland 
Institusjoner   40 60 54 

Hjemmetjeneste  59 43 43 

Aktivisering  1 -2 4 
 
Det er også forskjeller mellom kommunene når det gjelder andel institusjonsplasser avsatt til 
tidsbegrenset opphold, skjermet enhet for demente og kapasitet til rehabilitering / 
habilitering. 
 

                                                      
6
 Andel av netto budsjett for funksjonene 232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256 og 261. Regnskap 2013.  

7
 Netto driftsutgifter for funksjonene 234, 253, 254, 261 og262. Regnskap 2013. 

8
 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år.   
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På legesiden er det allerede foretatt sammenslåing. I en felleskommune vil det også være 
naturlig at helsestasjon følger legeorganisering.   
 
Totalt for ETS er den samlede institusjonsdekningen 22,4 %, dette er en dekning som samlet 
sett vil kunne være tilstrekkelig i kommende år.  
 
Ved eventuelt vedtak om å slå sammen ETS-kommunene bør det gjennomføres et arbeid 
med harmonisering av standard på disse tjenestene.  
 
 

5.3.4 Næring/Plan/Utvikling 
  Andel plan 9 Tilrettelegging næring 

Evenes 0,18 -2,1 

Tjeldsund 0,64 -1,4 

Skånland 1,05 -0,2 
 

Skånland bruker størst andel på plansaksbehandling. Alle kommunene har netto inntekt fra 
tilrettelegging for næringslivet. Dette skyldes hovedsakelig eksterne tilskudd og 
konsesjonskraft. 
 
Dette området sammen med generell samfunnsplanlegging er trolig noe av det mest 
sentrale når man skal vurdere kommunestruktur. I hvilken utstrekning vil en ETS kommune 
ha forutsetninger for å kunne skape vekst og utvikling i den nye kommunen. I 
utgangspunktet blir det ikke mer midler til dette gjennom en sammenslåing, det må frigjøres 
fra øvrige områder – (administrasjon, barnehage, skoler, helse og omsorg). En ETS kommune 
vil være stor i utstrekning og det vil være vanskelig skape utvikling i alle deler av kommunen. 
Frigjøring av ressurser fra administrasjon, samt større fagmiljø innenfor plan og utvikling vil 
kunne styrke en ny kommune. 
 
5.3.5 Kultur 
  Netto andel av netto budsjett 10 

Evenes 1,5  

Tjeldsund 3,4 

Skånland 1,9 

 
Tjeldsund kommune bruker størst andel av budsjettet på kultur.  
 
Bortsett fra en samordning av administrative ressurser innenfor kultur, vurderes ikke 
konsekvenser av en sammenslåing som vesentlig. 
 
5.3.6 Administrasjon 
Netto driftsutgifter politikk og administrasjon Evenes Tjeldsund Skånland 

Andel av netto driftsutgifter til politikk og 
administrasjon  12,9 17,5 9,2 

                                                      
9
 Netto driftsutgifter til plansaksbehandling (F 301) som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter.   

10
 Funksjonene 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386 og 231. Regnskap 2013. 
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- herav andel  netto driftsutgifter politisk 
styring og kontrollvirksomhet 3 3,3 1,5 

 - herav andel netto driftsutgifter 
administrasjon 9,9 14,3 7,8 

Kroner per innbygger, politikk og 
administrasjon. Netto.  8 623 13 447 5 801 
 
 
Skånland har lavest andel og netto kostnader til politikk og administrasjon, noe som er 
naturlig i forhold til kommunestørrelse. 
 
En sammenslåing vil medføre effektivisering og bortfall av dobbeltarbeid/funksjoner i de 3 
kommunene, slik at det vil kunne være betydelige besparelser. Dersom man legger Skånland 
sine kostnader til politikk og administrasjon til grunn, vil netto kostnader for alle 3 
kommunene reduseres fra 46 mill. til 32,5 mill. Dette gir en mulig besparelse med 13,5 
millioner. 
 
Flere studier peker imidlertid på sammenheng mellom kommunestørrelse og kostnader til 
politikk og administrasjon. En beregning fra Telemarksforskning 11 gir slik sammenheng:  
 

 
Sammenhengen mellom administrasjonsutgifter og innbyggertall 2013. Kilde: KOSTRA/beregninger ved 
Telemarksforsking 

 
Vi har derfor foretatt en sammenstilling med tre kommuner (Balsfjord 5 593 innbyggere, 
Spydeberg 5 620 innbyggere og Røros 5 583 innbyggere) med om lag samme folketall som 
ETS kommune. Beregning med gjennomsnittlige kostnader for disse tre kommunene gir en 
potensiell besparelse med 18,7 mill. for en ETS kommune. 
 

                                                      
11

 Telemarksforskning: Utredning av kommunestruktur i Ofoten, s. 80.  
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Det anbefales at dette estimatet legges til grunn, samtidig som det frarådes å øke dette 
ettersom Evenes og Tjeldsund har tatt ut noe av effekten gjennom samarbeid om 
økonomifunksjoner. 
 
 
5.3.7 Felles tjenester i ETS 
ETS-kommunene har følgende samarbeidsordninger i dag: 
 

 ETS barnevern 

 ETS kulturskole 

 ETS medisinske senter 

 ETS fysioterapi 

 ETS kreftkoordinator 

 ETS ruskoordinator 

 ETS SLT-koordinator 

 Kvitfors felleskommunale vannverk, ES 

 Teknisk drift, ET 

 Økonomifunksjoner, ET 

 NAV, ET 

 Forliksråd, ET 

 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, ET 
 
Det forutsettes at det omfattende samarbeidet gjør implementering av ETS kommune noe 
enklere. 
 
 
5.4 Økonomi – Status  

 
5.4.1 Effekt av inntektssystemet 
Kommunenes inntektssystem har som formål å sikre fordeling av inntektene mellom 
kommunene slik at de kan yte et mest mulig likeverdige tjenestetilbud til innbyggerne. Dette 
gjøres ved å korrigere for ulikheter mellom kommunene i inntektsnivået (skatteinntektene) 
og i utgiftsbehovet. 
 
Slik inntektssystemet er utformet, vil ikke rammetilskuddet for en ny sammenslått kommune 
være lik summen av rammeoverføringene for de tidligere kommunene.  
 
For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger, ble det fra budsjettåret 2002 innført 
et særskilt inndelingstilskudd som en del av inntektssystemet. Denne ordningen skal sikre at 
kommunene ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av sammenslåing. 
Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskudd, eventuell nedgang i 
regionalpolitiske tilskudd og småkommunetillegget. 
 
Inndelingstilskuddet varer over en 20-års periode, der det etter de 15 første årene skjer en 
gradvis nedtrapping. Etter 20 år er så rammetilskuddet nede på det nivået som skal gjelde på 
lang sikt. Regjeringen har varslet at de vil presentere endringer i inntektssystemet i 
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kommuneproposisjonen 2016 med iverksetting fra 2017. Denne framstillingen er gjort på 
bakgrunn av dagens inntektssystem. 
 
KS modell for beregning av fremtidig kommunaløkonomiske konsekvenser av en 
kommunereform, fremstilles slik: 
 

Inndelingstilskuddet omfatter:  
1. Kompensasjon for tap av basistilskudd: 12,331 mill. kr. x 2 = 24,7 mill. kr.  

2. Kompensasjon for tap av småkommunetilskudd: 5,316 mill. kr. x 3 = 15,9 mill. kr.  

3. Fradrag for økning i Nord-Norgetilskudd: 3,9 mill. kr.  

– Netto nedgang (= 1 + 2 - 3): 36,7 mill.  
 
Basert på 2015-tall (siste) tilsier en omregnet nedgang å utgjøre 38,1 mill. 
 
Det er da lagt til grunn at ETS kommunen skal ligge i Troms fylke. 
 
Hvordan inntektssystemet vil slå ut i fremtiden vil vi imidlertid få en pekepinn om når 
endringer i inntektssystemet presenteres våren 2016. Ditto vil det jo avhenge av hvordan 
kommunestrukturen vil se ut 20 år frem i tid. 
 
Det vi kan slå fast er at det vil bli en fremtidig økonomisk reduksjon, som må tas inn gjennom 
reduserte kostnader og/eller økte inntekter. ETS kommunen vil likevel ha et større 
handlingsrom i perioden 2020-2035 på grunn av at inndelingstilskuddet beholdes, forutsatt 
man vedtar å foreta sammenslåing av de tre kommunene våren 2016.   
 
5.4.2 Netto driftsresultat og netto lånegjeld 12 
Vi vil her presentere noen nøkkeltall ut fra kommunenes regnskap for 2013. Det frarådes å 
legge stor vekt på kommunenes gjeldssituasjon uten nærmere analyse idet: 
 

 Gjeld knyttet til vann, avløp og renovasjon (selvkostområder) betales direkte av 
innbyggerne gjennom gebyrer, og er således av liten kommunaløkonomisk interesse. 

 En kommune kan ha høy gjeld, og en oppdatert infrastruktur med godt vedlikeholdte 
veier og bygningsmasse. Denne kommunen kan samtidig ha eiendeler som 
overstiger gjeldsnivået. 

 En kommune kan ha lav gjeld, og dårlig standard på infrastruktur. Her vil det som 
regel være et etterslep som må tas igjen og finansieres av den nye kommunen. 

 

 
Evenes 
Tjeldsund 
Skånland 
ETS samlet 
 

Netto driftsresultat 2013: 
3,5 % 

-2,5 % 
-1,2 % 
-0,3 % 

Netto lånegjeld 2013: 
40,7 % 
53,7 % 
87,6 % 
66,0 % 

Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva 

                                                      
12

 Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389  

http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389
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kommuner har til disposisjon til avsetninger og investeringer. 
 
Netto lånegjeld er langsiktig gjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler, i prosent av brutto driftsinntektene 
for samme kommune. 
 

 
 
5.4.3 Endring i gjeld ved sammenslåing, per innbygger  13 
 
Evenes 
Tjeldsund 
Skånland 

+20 016 
+3 370 

-10 832 

 

 
 
5.4.4 Driftsinntekter per innbygger  14 
Hele 1000: 
 

 
 
Dette er driftsinntekter per innbygger basert på dagens inntektssystem, se foranstående. 
Dette bildet vil kunne endres som følge av endringer i inntektssystemet fra 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13

 Kilde: http://www.bt.no/spesial/kommunebygger/#!/lagkart  
14

 Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389. Driftsinntektene er summen av 
skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd til løpende drift og gebyrer/salgs- og leieinntekter.  

http://www.bt.no/spesial/kommunebygger/#!/lagkart
http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389
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5.4.5 Fondsbeholdning per innbygger 15 
Hele 1000: 
 

 
 
 
 
5.4.6 Gebyrnivå, status 
Årsgebyr for tjenesten, sats per 1.1.2014. 
 

Vann: Avløp: Renovasjon: 

Evenes 
Tjeldsund 
Skånland 

3 542,- 
3 201,- 
4 460,- 

Evenes 
Tjeldsund 
Skånland 

2 720,- 
2 420,- 
2 152,- 

Evenes 
Tjeldsund 
Skånland 

4 105,- 
2 958,- 
3 400,- 

 
5.4.7 Eiendomsskatt, status 
Evenes: 
Tjeldsund: 
Skånland: 
 

Næring og verker og bruk: 7 prm. Ikke eiendomsskatt på bolig og fritid. 
Verker og bruk: 7 prm. Ikke eiendomsskatt på bolig og fritid. 
Verker og bruk: 7 prm. Ikke eiendomsskatt på bolig og fritid. 
 

 
 
5.5 Økonomisk potensial for ETS kommune 

 
Det anslås at ETS kommune vil kunne redusere utgifter til politikk og administrasjon med ca 
18 mill. Med uendrede rammebetingelser vil øvrige innsparinger måtte realiseres ved 
reduksjon i andre budsjettområder.  Det antas at potensialet er størst ved strukturendringer 
innenfor oppvekst og omsorg.  Innenfor politikk og administrasjon antydes besparelsene å 

                                                      
15

 Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389 Kommunenes fondsbeholdning fordeler seg 
på disposisjonsfond og regnskapsmessig mindreforbruk. Fondene er kommunenes økonomiske reserver.  

http://www.nykommune.no/#!kommuner/373-372-389
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tas ut innenfor ledelse (politisk og administrativt) og i fellesadministrative funksjoner og 
kostnader. 
 
ETS kommune vil motta 30 millioner i engangsstøtte og 5 millioner i reformstøtte. 
Engangsstøtten har som intensjon å dekke utgifter med å etablere den nye kommunen. 
 
5.5.1 Gebyrnivå i ETS kommune 
Gebyrnivået i ETS kommunene er i dag ulikt, og vil før en mulig sammenslåing avklares og 
harmoniseres mest mulig. 
 
Kommunene står foran behov for investeringer i infrastrukturen. Disse investeringene vil 
påvirke avgiftsnivået. Eksempelvis vil investeringen i ny Kvitforsledning påvirke avgiftsnivået 
på vann i Evenes og Skånland. Andre investeringsbehov ligger også foran, både gjennom 
utbedringer av eksisterende anlegg og i nyanlegg for fremtidig utvikling. Kostnadene bæres 
her av abonnentene. Med relativt få abonnenter og høye investeringskostnader innenfor 
vann og avløp spesielt, vil dette gjenspeile et stadig økende avgiftsnivå.  
 
5.5.2 Eiendomsskatt i ETS kommune 
Evenes, Tjeldsund og Skånland har eiendomsskatt for verker og bruk, men har ikke innført en 
generell eiendomsskatt. Evenes har i tillegg eiendomsskatt på næring.   
 
For å synliggjøre det netto økonomiske potensialet for økte inntekter ved eiendomsskatt i 
ETS kommune – utover dagens skatt på verker, bruk og næring, så vil det se slik ut: 
 
Evenes    kr.    3.000.000  
Tjeldsund   «      2.000.000  
Skånland   «      6.000.000  
 
Sum    kr. 11.000.000  
 
Dette potensialet er anslag og vil måtte ses opp mot den skattesats som eventuelt fastsettes 
og hvilke bunnfradrag som skal gjelde. Dette er samlet potensial som er der i dag, og som 
ikke forutsetter endringer i kommunestruktur.   
 
5.5.3 Fremtidig investeringsbehov for ETS kommunen 
Det kjente investeringsbehovet ser slik ut 

 
Skånland: 
Generelle investeringer: 31,4 mill (oppvekstsenter, barnehage, infrastruktur) 
VAR-sektoren (selvfinansierende): 11,8 mill 

 
Evenes: 
Generelle investeringer: 121,8 mill (oppvekstsenter, kirken, brannbil) 
VAR-sektoren (selvfinansierende): - 
Boligutvikling (selvfinansierende): 5,5 mill 
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Tjeldsund: 
Generelle investeringer: 52,8 mill (skole) 
VAR-sektoren (selvfinansierende): 3,8 mill 
 
I investeringsanslagene er ikke driftskonsekvenser medtatt. Investeringsnivået som ETS- 
kommunene i dag har hver for seg, må imidlertid vurderes og prioriteres når vedtak om 
kommunesammenslåing evt blir fattet. 
 
5.5.4 Økonomisk potensial oppsummert 
Fremtidig nedgang i frie inntekter – «brutto» omstillingsbehov 
Jfr tidligere om konsekvensene for nedgangen i frie inntekter, når inndelingstilskuddet 
opphører, innebærer dette 36,7 mill (2014) eller etter 2015 kriterier 38,1 mill, for ETS 
kommunen. Dette representerer på sett og vis omstillingsbehovet en ETS kommune må 
håndtere fra 2035. Vi må og ellers ta høyde for at eventuelle justeringer i inntektssystemet i 
fremtiden kan endres. 
  
Effektiviseringsgevinst – lavere politiske og administrative kostnader 
ETS kommunen vil kunne redusere kostnadene til politikk og administrasjon med ca 18  mill 
årlig. I tillegg vil det være mulig å redusere ressursinnsatsen på noen tjenesteområder, dette 
vil avhenge av både struktur og nivå på tjenestene og behandles i eget kapittel. En 
konkretisering av hvordan disse effektene skal tas ut vil være en naturlig oppgave for 
fellesnemnda å arbeide med, dersom ny kommune vedtas etablert. 
 
Engangstilskudd til omstilling 
ETS kommunen vil tilføres «friske penger» i form av en samlet reformstøtte på 35 mill 
kroner. 
 
Fremtidige økonomiske forhold 
ETS kommunen vil kunne frigjøre ca. 18 mill. i administrasjon og fellesadministrative 
tjenester. Disse midlene vil man beholde de første 15 årene og kan for eksempel benyttes 
med 1/3 til veksttiltak (skoleutbygginger?), 1/3 til kvalitetssikring av tjenester og 1/3 til å 
stabilisere økonomien på lang sikt. 
 
Etter 15 år vil nedtrapping av inndelingstilskudd starte, og etter 20 år vil inntektene 
reduseres med knapt 40 mill. kr.  Utover innsparing i administrasjon og fellesadministrative 
tjenester, må det påregnes et nedtrekk i tjenester basert effektiviseringer eller direkte kutt. 
Dersom man oppnår å skape vekst og utvikling som medfører befolkningsvekst kan økte 
inntekter og bedre kapasitetsutnyttelse motvirke nedtrekk i tjenester.  
 
Det er vanskelig i fakta og intensjonsgrunnlaget å gi noen eksakte vurderinger på hvordan en 
ETS kommune vil stå seg økonomisk etter 15-20 år. Stortinget har lagt til grunn at en 
kommunesammenslåing skal skje på bakgrunn av frivillighet. Det må derfor legges til grunn 
at dersom en ETS kommune blir realisert, må en anta at staten gjennom inntektssystemet vil 
legge til rette for at innbyggerne i ETS kommunen kan få likeartede tjenester med øvrige 
kommuner. 
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ETS kommunen som skal lages, utgjør ikke summen av de 3 gamle. I 2014 er det 526,6 
årsverk i ETS –kommunene, Hvor mange når èn kommune? Det vil være rimelig å anta at det 
må tas ut en effektiviseringseffekt. Erfaringstall og stordriftsfordeler med større enheter 
tilsier at denne effekten kan utgjøre rundt 10 %.  
 
Med de økonomiske forutsetninger som her er beskrevet, vil det være avgjørende at man 
greier komme ned på ”nytt” driftsnivå tidlig, og ikke skyver foran seg et kjent 
omstillingsbehov som vil måtte komme. En strategisk handling vil derfor være å utvikle en 
langtidsplan «ETS kommunen 2020-2040» for å møte disse utfordringene. Dette vil være 
kommuneplanens samfunnsdel og må være et arbeide man starter med i god tid før 2020.   
 
 

6 Fremtidig fylkestilknytning for ETS kommune 
 
Et sterkt og samlet ETS er en strategisk linje som kommunene sammen bør legge til grunn. 
Dette er først og fremst viktig for å sikre gode og lokalt forankrede tjenester. Evenes, 
Tjeldsund og Skånland skal og må i en eventuell ny ETS-kommune tilhøre Troms-fylke. 
Tjeldsund kommunestyre har nylig vedtatt å søke endret fylkestilknytning fra Nordland til 
Troms.  
 
Det kan være flere gode grunner for at også andre kommuner i nordre Nordland bør tilhøre 
Troms fylke, gitt at dagens fylkesinndeling blir liggende fast. En Nord-Norge-region, hvor de 
tre nordligste fylkene slås sammen er heller ingen utenkelig løsning. 
 
 

7 Planstatus 
 
7.1 Overordnet planverk 

(Avkrysset der plan foreligger) 
 
Evenes: 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel 

☒ Kommuneplanens handlingsdel 

☒ Arealplan 

☒ Kommunedelplan for friluftsliv og naturopplevelser   

☒ Trafikksikkerhetsplan 
 
 
Tjeldsund: 

☐ Kommuneplanens samfunnsdel 

☐ Kommuneplanens handlingsdel 

☒ Arealplan 

☒ Kommunedelplan for friluftsliv og naturopplevelser   

☒ Trafikksikkerhetsplan 
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Skånland: 

☐ Kommuneplanens samfunnsdel 

☐ Kommuneplanens handlingsdel 

☒ Arealplan 

☒ Kommunedelplan for friluftsliv og naturopplevelser   

☒ Trafikksikkerhetsplan 
 
 
7.2 Felles planer for ETS-kommunene 

 Ruspolitisk handlingsprogram 

 Plan for fysioterapitjeneste 

 Introduksjonsprogram – bosetting av flyktninger 
 
 
7.3 Behov for harmonisering av planverk 

 Arealplan, slå sammen det som er og så sjekke om helhet er OK. 

 Samfunnsplan, egen ny prosess som del av implementering av ETS kommune. 

 Felles planverk i dag videreføres uendret med redaksjonelle endringer. 

 Vedtekter, reglement og retningslinjer som del av sammenslåingsprosess. 
 
 

8 Overordnede målsettinger ETS kommune 
 
ETS kommune vil utnytte beliggenhet som ett av sine strategiske fortrinn. ETS kommune vil 
også utnytte at kommunen er kompakt med relativ kort reisetid internt i kommunen. 
 
ETS kommune skal være det foretrukne alternativet som bo-, arbeids- og serviceområde 
mellom byene Narvik og Harstad, og det forutsettes at dette kommunealternativet har bedre 
forutsetninger til å utvikle dette enn de alternativene som omfatter Narvik eller Harstad.  
 
ETS kommune skal være en «Tett-på» kommune med utstrakt grad av brukermedvirkning og 
innbyggerinvolvering, og det skal utvikles gode kommunikasjonsstrategier rettet mot 
innbyggerne. Kommunen skal prioritere digitale tjenester og e-kommunikasjon.  
 
ETS kommune skal ta i bruk hele kommunen.  Dette fokuset skal prioriteres slik at en unngår 
interne rivaliseringer. 
 
ETS kommune vil i tiden mellom eventuelt vedtak om kommunesammenslutning og 
iverksetting utvikle kommuneplanens samfunnsdel som redskap for mål og strategier for ny 
kommune.  
 
8.1 Målsettinger 

1. Den nye kommunen skal levere gode tjenester til ETS-innbyggerne. 
a. Innbyggerne skal etter en sammenslåing ha minst like gode tjenester fra kommunen 

som det de har i dag. 
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b. Gode tjenester skal sikres gjennom tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike 
tjenesteområdene, relevant kompetanse med større fagmiljøer, god ledelse samt 
god internkontroll. 

c. Sikre tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og 
innbyggere, lokal identitet med nærhet til basistjenestene og gjøre hverdagen 
enklere for innbyggerne.  

d. Felles kvalitets- og tildelingskriterier/standarder for kommunale tjenester skal 
utvikles. 

 
2. God tilgjengelighet til kommunen 

a. Nærhet til innbyggerne. Innbyggerne må ha et ”eierskap” til den nye kommunen 
(legitimitet), få god service og det skal være korte beslutningsveier/-linjer. 

b. Tilgjengelighet vil i framtiden ha et annet innhold på grunnlag av teknologiske 
tjenester enn det som er i dag. 

c. Gjøre bruk av eksisterende bygningsmasse/infrastruktur, og legge til rette for en 
funksjonsdelt modell knyttet til administrasjon og stabsfunksjoner. (Kommunen skal 
være tilstede i hele ETS) 

d. Førstelinjetjenester innenfor skole, barnehage og omsorgsboliger/institusjoner skal 
videreføres på lik linje som ved etableringen av den nye kommunen. Utover dette 
kan man ikke legge føringer på framtidige kommunestyrer i den nye kommunen. 

e. Desentraliserte tjenester i størst mulig grad skal videreføres. 
 
3. Levende lokaldemokrati  

a. Høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati og tydelige medvirkningsorganer 
b. Sikre innbyggerne god og reell innflytelse via valg 
c. Korte beslutningsveier 
d. Utvikle gode systemer og kulturer for innbyggerdeltakelse og brukermedvirkning 
e. Sikre for et godt engasjement blant innbyggerne rundt kommune og lokalpolitikk 

 
4. Legge til rette for vekst og utvikling  

a. Generelt sikre god og effektiv kommunikasjon internt i kommunen. 
b. Legge til rette utvikling og vekst i hele kommunen for å opprettholde bosetting og 

sikre arbeidsplasser og kompetanse.   
c. Utvikle Evenskjer til et robust handels og kommunesenter for kommunen /omlandet. 
d. Legge til rette for spredt boligbygging i den nye kommunen. Tilrettelegging av 

kommunale tomtefelt må tilpasses og skje i forhold til vekst i næring/virksomheter 
og etterspørsel generelt. 

 
5. Økonomisk sunn drift 

a. Sikre effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinsten av stordriftsfordeler – lavere 
fellesadministrative kostnader, skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne, 
samt legge til rette for vekst og utvikling 

b. Målsettingene 1- 4 må organiseres slik at det sikrer en forsvarlig økonomisk drift. 
Organisering og dimensjonering må være slik at det kan være realistisk med 
økonomisk balanse. 

c. En viktig faktor i utredningsarbeidet vil være å ta hensyn til investeringsbehov i de 3 
kommunene fram til sammenslåing skjer.   
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8.2 Premisser for reformprosessen 

Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner er ulike, men likevel likeverdige. 
 
En ny ETS kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de 
gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer.  
 
Innovasjon og utvikling i tjenester og fellesadministrasjon prioriteres. Struktur, 
organisasjonskultur og systemer skal derfor vektlegges. 
 
Utvikling av lokaldemokratiet og aktive medvirkningsprosesser skal gis høy prioritet.  

ETS kommunen har samisk bosetting, og er rik på samisk historie, kultur og tradisjoner. 
Reformprosessen skal derfor sikre en god ivaretakelse og fokus på å ta vare på samisk språk 
og kultur. 

Samarbeidet under utformingen av ny ETS kommune skal preges av likeverdighet, raushet og 
gjensidig forståelse for hverandres ståsted. I tillegg vil endringsvilje, mulighetsorientering, 
delingskultur, fremdrift og beslutningsevne bli viktige suksesskriterier i prosessen. 
 
Den nye kommunen ligger sentralt mellom bykommunene Harstad og Narvik med grense til 
flere kommuner. Det kan være behov for å foreta grenseendringer etter at det er avklart om 
sammenslåingen gjennomføres. 
 
Det skal gjøres betraktninger rundt hvordan ETS kommunen skal kunne tilpasse driften og 
være bærekraftig på det tidspunkt som Inndelingstilskudd forsvinner – dvs. etter 2035. 
 
 
8.3 Utviklingsbilde for ETS kommune 

ETS kommune sitt primære fortrinn er interkommunalt samarbeid over mange år, noe som 
har skapt en viss grad av ETS-identitet. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved at lag og foreninger 
samt næringsliv benytter ETS-begrepet. 
 
ETS kommune oppleves derfor å ha legitimitet i befolkningen. 
 
Den største utfordringen anses å være befolkningsutviklingen. Fram til år 2040 øker 
folketallet noe ifølge SSBs middelalternativ, hovedsakelig for den eldre del av befolkningen 
mens andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned.  
 
ETS kommunen må derfor arbeide særlig aktivt med de forutsetningene som lettest kan 
påvirkes av oss, jf Telemarkforsknings vurderinger av Bostedsattraktivitet. 
 
Effektiviseringsgevinster som ikke tas ut gjennom bedre tjenester og økonomisk 
konsolidering, skal målrettes til utvikling og vekst i kommunen. 
 
ETS-kommunen skal ha som ambisjon å få til en utvikling i innbyggertall som ligger mellom 
middel- høyalternativet for befolkningsutvikling. Et innbyggertall på ca. 6 200 innbyggere 
anses å være en realistisk målsetting.  
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Telemarksforskning 16 har vurdert kommunenes bostedsattraktivitet: 
 

Et steds bostedsattraktivitet blir målt som en restfaktor, dvs. avviket mellom den faktiske 
nettoflyttingen og den forventede nettoflyttingen når vi tar hensyn til stedets 
arbeidsplassvekst, nabovekst, befolkningsstørrelse og arbeidsmarkedsintegrasjon. Steder 
som har bedre nettoflytting enn forventet vil da bli karakterisert som attraktive som bosted. 
Slike steder har egenskaper som fører til høyere nettoflytting enn hva som er «statistisk 
normalt». Stedet får altså en nettoflytting som er bedre enn forutsetningene tilsier. Vi antar 
at dette skyldes kvaliteter ved stedet. Det kan være mange ulike stedskvaliteter som kan 
forklare hvorfor et sted har høyere innflytting enn forutsetningene skulle tilsi. Dette er 
stedskvaliteter som kan påvirkes lokalt. Bostedsattraktiviteten er dermed mulig å påvirke 
gjennom et lokalt handlingsrom, mens de strukturelle faktorene betegner stedets 
forutsetninger som vanskelig kan påvirkes. 
(Vår uthevelse) 

 
Det kan utledes at ETS kommune må arbeide særlig aktivt med de forutsetningene som 
lettest kan påvirkes. 
 
ETS-kommunene kommer slik ut: 
 

 
Bostedsattraktiviteten og effekten av arbeidsplassveksten og de strukturelle flyttefaktorene på nettoflyttingen til Evenes i 
periodene 2003-2013 (tre års gjennomsnitt). 
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 Telemarkforskning: Utredning av kommunestruktur i Ofoten. Side 36 ff  
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Bostedsattraktiviteten og effekten av arbeidsplassveksten og de strukturelle flyttefaktorene på nettoflyttingen til Tjeldsund 
i periodene 2003-2013 (tre års gjennomsnitt). 

 

 
Bostedsattraktiviteten og effekten av arbeidsplassveksten og de strukturelle flyttefaktorene på nettoflyttingen til Skånland i 
periodene 2003-2013 (tre års gjennomsnitt). 
 



 
 

30 

Telemarksforskning 17 gir bl.a. følgende sammenfattede vurdering av ETS-alternativet: 
 

Tjenesteproduksjon og administrasjon 
(………) 
En fordel om Evenes, Tjeldsund og Skånland skulle slå seg sammen til en kommune er at de 
allerede i dag har et tett interkommunalt samarbeid. Ikke minst på administrative tjenester, 
barnevern, NAV, tekniske tjenester og helse. Dermed er en vant til å jobbe sammen. Samtidig 
er det ikke mer enn 10 år siden det var folkeavstemning i Tjeldsund og Skånland, og det var 
et overveldende nei-flertall til sammenslåing i Tjeldsund. Derfor kan det, til tross for godt 
tjenestesamarbeid, være andre faktorer som gjør det vanskelig med sammenslåing.  
 
Den største utfordringen med dette alternativet når det gjelder tjenester, er hvorvidt 
kommunen vil være stor nok til å håndtere mer spesialiserte oppgaver framover. Eksempelvis 
har Evenes inngått et samarbeid med Narvik om øyeblikkelig hjelp.  
 
(………) 
Vi har og sett på innsparingspotensial på tjenesteproduksjonen. Der er det tatt hensyn til 
utgiftsbehovet kommunene har i dag, og hvilke inntekter de har. Det viser et «overforbruk» 
samlet for de 3 kommunene på 19,3 millioner. Spesielt er dette knyttet til grunnskole, 
barnevern og pleie og omsorg. Det er viktig å presisere at det ikke nødvendigvis er realistisk 
eller ønskelig å hente ut hele innsparingspotensialet slik det er beregnet både på 
administrasjon og tjenester, blant annet vil potensialet avhenge av hvordan tjenestene 
organiseres og lokaliseres.  
 
Samfunnsutvikling  
Alternativet som inkluderer Evenes, Tjeldsund og Skånland er det strukturalternativet som vil 
gi den minste kommunen målt i folketall, med rundt 5500 innbyggere. I kapittelet om 
samfunnsutvikling ser vi at disse kommunene, både hver for seg og samlet, har en relativt 
svak utvikling både innenfor innbyggertall og utvikling i antall arbeidsplasser de senere årene. 
Prognosene framover tyder også på at utviklingen vil fortsette noenlunde i den retning. Ut fra 
et sammenslåings og utviklingsperspektiv framstår dette alternativet svakt. Den nye 
kommunen vil neppe bli stor og sterk nok til å kunne påvirke sin egen framtidige utvikling i 
stor nok grad. Dette alternativet framstår dermed som lite aktuelt å vurdere for den videre 
prosessen knyttet til kommunestrukturendringer, så lenge de øvrige alternativene framstår 
som mer framtidsrettet, og også mer i tråd med regjeringens og ekspertutvalgets intensjoner 
for kommunereformen, blant annet hva gjelder målsettinger om kommunestørrelse. 
 
Lokaldemokrati  
Dersom en går for del en av dette alternativet, det vil si at Evenes, Tjeldsund og Skånland går 
sammen, vil det være både utfordringer og muligheter, sett fra et lokaldemokratisk 
perspektiv. 

 
En fordel ved dette alternativet er at her vil en slå sammen jevnbyrdige kommuner, som 
allerede har gode tradisjoner for å samarbeide om flere saker. Dette vil bidra til å sikre en 
jevnbyrdig representasjon også i et nytt kommunestyre. Også i dette alternativet vil 
størrelsen på det nye kommunestyret innebære at det blir færre folkevalgte i en ny 
kommune enn summen av de eksisterende kommunene. 
 

                                                      
17

 Telemarkforskning: Utredning av kommunestruktur i Ofoten. Side 134. 
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En utfordring med dette alternativet vil imidlertid være at en fort kan mangle et klart definert 
senter. Det kan bidra til at fokus i for stor grad vil være på sakene som opptar de ulike 
lokalsamfunnene, og i mindre grad på de store sakene som er felles for hele kommunen. 
Dette kan også bidra til å være et hinder mot å bygge en ny og felles identitet i en ny 
kommune.  

 
 
8.4 Prinsipper og prioriteringer for utviklings- og investeringsprosjekter for 

ETS kommune 

I utviklings- og investeringsplanleggingen fremover skal vurderinger og prioriteringer gjøres 
opp imot hva som vil tjene fremtidens kommunefellesskap best. 
 
For at ETS kommunen skal ha en størst mulig vekst- og utviklingsmulighet og økonomisk 
fundament legges følgende prinsipper til grunn: 
 

• Utnyttelse av eksisterende kompetanse og kapasitet 
• Utnyttelse av eksisterende bygninger 
• Utnyttelse av eksisterende infrastruktur og systemer 

 
Investeringsbehovene er konkretisert i en egen oversikt, basert på vedtak som er gjort og 
planer som foreligger. 
 
 

9 Formalia 
 
9.1 Navn på ny kommune 

Besluttes i felles kommunestyremøte. 
 
 
9.2 Kommunevåpen   

Etter at eventuelle vedtak om kommunesammenslåing er vedtatt i de respektive 
kommunestyrer og søknad er sendt, igangsettes det en prosess for utarbeidelse av nytt 
kommunevåpen, nytt ordførerkjede og kommunens øvrige symboler avklares. Alternativene 
vil enten være å samle seg om ett av de tre eksisterende eller å lage et helt nytt. 

 
  
 
 

9.3 Kommunesenter 

Evenskjer.  
 
 

10 Samisk språk og kultur 
 
Reformprosessen skal sikre en god ivaretakelse og fokus på å ta vare på samisk språk og 
kultur.  
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En fremtidig ETS kommune skal videreføre satsning og tilrettelegging for samisk språk og 
kultur.  
 
Evenes og Skånland har en sammenhengende markesamisk bosetting i Markebygdene. I 
tillegg er det spredt samisk bosetting i alle tre kommunene. Hvorvidt ETS kommunen skal 
inngå i det samiske forvaltningsområdet vil være noe en ny kommune må ta stilling til, og er 
ikke vurdert i denne prosessen. Det pågår for tiden et utredningsarbeid i Sametinget 
vedrørende kommunereformen. Det vil være naturlig å ta dette inn i den videre prosessen.  
 
 

11 Lokalisering av fellesadministrative funksjoner 
 
Det er hovedsakelig tre modeller som bør vurderes: 
 

 Samlokalisering 
Denne innebærer at de fleste av kommunenes administrative oppgaver blir lokalisert 
til ett sted. Modellen vil i størst grad sikre økonomiske stordriftsfordeler og robuste 
fagmiljøer. Samtidig vil det være modellen som gir minst fysisk tilgjengelighet til 
innbyggerne, med unntak av dem som bor der samlokaliseringen skjer. For 
samhandling mellom ulike sektorer vil dette og være en positiv modell.  
 
Når det gjelder spesialiserte tjenester som arealplanlegging, byggesaksbehandling, 
landbrukskontor og så videre, er det ikke lenger så viktig for innbyggerne å ha fysisk 
tilgang til kontoret. Gode digitale tjenester er vel så viktig.  

 

 Funksjonsdeling 
Funksjonsdelingsmodellen innebærer at oppgaver som naturlig hører sammen 
lokaliseres på ett sted.  Dette kan være regnskap, økonomi og lønn. 
 

 Desentralisert modell 
Dette alternativet medfører at en opprettholder de tidligere rådhusene bort fra 
sentrale lederstillinger som sentraliseres. Dette vil være det dyreste alternativet, og 
medfører i mindre grad styrking av fagmiljøene. 
 

Det anbefales en funksjonsdelingsmodell, hvor bl.a. følgende funksjoner kan lokaliseres etter 
vurdering av hensiktsmessighet ut fra tilgang til infrastruktur: 
 

 Post- og arkivtjeneste 

 Lønningskontor 

 Sentralbord 

 Fakturamottak 

 Regnskapskontor 

 Kart- og oppmåling 

 Landbrukskontor 

 Kulturkontor 

 Base for driftspersonell, tekniske tjenester 
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12 Tjenestetilbud 
 
12.1 Felles tjenester i ETS i dag 

 ETS barnevern 

 ETS kulturskole 

 ETS medisinske senter 

 ETS fysioterapi 

 ETS kreftkoordinator 

 ETS ruskoordinator 

 ETS SLT-koordinator 

 Kvitfors felleskommunale vannverk, ES 

 Teknisk drift, ET 

 Økonomifunksjoner, ET 

 NAV, ET 

 Forliksråd, ET 

 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, ET 
 
 
12.2 Tjenestetilbud i ETS kommune 

Det vises til tidligere gjennomgang av utvalgte tjenesteområder. 
 
De aktiviteter som i dag drives som interkommunalt samarbeid, ETS kulturskole, ETS 
barnevern og ETS medisinske senter, forutsettes videreført uten særlig endring. Det vil bli en 
nærmere vurdering hvorvidt disse skal være egne driftsenheter eller inngå i en annen 
organisatorisk enhet. 
 
ETS-innbyggerne skal etter en sammenslåing ha minst like gode tjenester fra kommunen 
som det de har i dag. 
 
ETS-kommunen skal sikre gode tjenester gjennom å ha tilstrekkelig kapasitet innenfor de 
ulike tjenesteområdene, relevant kompetanse med større fagmiljøer, god ledelse samt god 
internkontroll. 
 
En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon skal opprettholdes lokalt. En del 
av effektiviseringsgevinstene tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. 
 
ETS-innbyggerne skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester der de 
bor. 

 
Rådhusene i Evenes og Tjeldsund søkes utnyttet til egnet virksomhet som blir besluttet 
fordelt/desentralisert i kommunen, jf. også gjennomgang av fellesadministrative funksjoner.  
I en overgangsfase kan det bli aktuelt med servicekontorer med noe kapasitet. 
 
Innenfor tjenesteområdene skal det prioriteres og etableres et barnas og familiens hus og 
driftsområde teknisk skal deles i en driftsorganisasjon og en plan og utviklingsenhet hvor 
sistnevnte skal være samorganisert med næring i sentraladministrasjonen. 
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Barnas og familiens hus skal ivareta et tverrfaglig samarbeid og bygges rundt en 
samlokalisering av tjenesteområder som naturlig hører sammen og som samlet og samtidig 
overfor brukerne gir en bedre og mere enhetlig tjeneste. Det vil her være aktuelt å 
samordne innsats innen skolene, barnehagene, kulturskolen, barnevernet, 
skolehelsetjeneste/helsesøster, psykiatritjeneste, kommunepsykolog, integrering og 
bosetting, mfl. 
Øvrige lokaliseringsspørsmål og prioriteringer avklares i den videre prosessen. 
 
Skolestruktur 
Nåværende og gjeldende vedtak om skolestruktur opprettholdes (skoleplassering). 
Skolekretsgrenser i ETS-kommune bør følge nærskoleprinsippet og optimaliseres. 
 

I praksis innebærer dette følgende: 
 

 Skånland: Grov skole, Sandstrand oppvekstsenter (under etablering) og Skånland 
skole 

 Evenes: Liland skole 

 Tjeldsund: Nå: Kongsvik, Fjelldal og Ramsund skole. Fra skoleåret 2017/2018: Fjelldal 
skole legges ned. 

  
Skolefaglige tema tas opp i senere drøftinger. 
 

Barnehager 
ETS-kommunen skal ha full rettighetsfestet barnehagedekning der familiene skal tilbys 
barnehageplass med utgangspunkt i der de bor. 
 
Nye barnehager skal tilpasses befolkningsveksten slik at nærhet til tjenestene og 
kostnadseffektiv drift sikres. 
 
I praksis innebærer dette følgende: 

 

 Skånland: Ressan, Sandstrand oppvekstsenter og Evenskjer som kommunale, samt 
Markomanak 

 Evenes: Bogen og Liland barnehager 

 Tjeldsund: Kongsvik, Fjelldal og Ramsund barnehager 
 

Barnehagefaglige tema tas også opp i senere drøftinger. 
 

Helse og omsorg 
Hele omsorgstilbudet skal ivareta nærhet og kvalitet til tjenestene for innbyggerne. 
 
Sykehjemsplasser og omsorgsboliger mv. må dimensjoneres i forhold til faktiske behov, 
effektivitet og kvalitet.  Hjemmetjenester skal tilbys med et naturlig geografisk utgangspunkt 
for å sikre en best tjeneste til brukerne.  
 
Det vurderes en samling av fellesfunksjoner som for eksempel: 
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 Kjøkken for institusjonsdrift og hjemmeboende 

 Drift og formidling av tekniske hjelpemidler 
 
Evenes kommune stiller til rådighet en restaurert sykehjemsavdeling forbeholdt 
korttidsplasser, avlastning og hverdagsrehabilitering. Ettersom ETS-kommunene samlet har 
liten kapasitet på dette fagområdet, er det et mål å etablere drift ved denne snarest mulig. 
 
ETS medisinske senter med dets spesialistfunksjoner skal videreutvikles. Alle naturlige 
tjenesteområder som kan inngå skal søkes samlokalisert for å gi det beste helhetlige 
tjenestetilbudet. 
 
Alle pågående samarbeidsprosjekter videreføres og tilpasses en ny organisering i ETS-
kommunen. 
 
Arbeidet med en ny helse- omsorgs- og velferdsplan begynnes snarest mulig etter vedtak om 
ny ETS-kommune er godkjent. Planen vil danne grunnlag for hvilken organisering og 
prioritering som skal gjøres innenfor helse-, omsorgs- og velferdsområdet strukturelt og 
bemanningsmessig. 
  

Synergier av etablering av ambulansehelikoptertjeneste på Harstad/Narvik lufthavn Evenes 
utvikles for å gi en best mulig akuttberedskap for ETS-kommunen og regionen rundt. 
 

Kultur, frivillighet, lag og foreninger 
Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal 
stimuleres til frivillighet. Denne innsatsen kan utvikles og samordnes enda bedre gjennom en 
tettere samorganisering av kulturtjenesten og Frivillighetssentralene. 
  
Kommunens lag og foreninger sikres støtte slik at lokal aktivitet opprettholdes på samme 
nivå eller forsterkes. 
 

Bibliotek og lokale servicekontor 
Dagens biblioteker videreføres. Videre samorganisering tas opp senere i prosessen. I 
tilknytning til bibliotekene i Evenes og Tjeldsund eller annet egnet sted opprettes 
midlertidige servicefunksjoner for innbyggerne. Hvilke servicetjenester som skal utføres 
avklares på et senere tidspunkt. 
 
NAV 
NAV-kontorene samlokaliseres til ett NAV-kontor, og kommunale NAV-oppgaver videreføres 
i det omfang de utgjør i dag. Fremtidig lokalisering gjøres der dette finnes mest 
hensiktsmessig. 
 

Beredskap 
Trygghet og sikkerhet er viktig for kommunens innbyggere, og ETS kommunen skal prioritere 
beredskap. Dette skjer blant annet gjennom oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser, 
beredskapsplaner og øvelser.  
 
‘ 
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Miljøvern og arealutnyttelse 
Gjennom en helhetlig arealpolitikk skal det legges opp til en effektiv, bærekraftig og 
fremtidsrettet arealplanlegging, hvor hensyn til prioritering av vekst- og utviklingsområder 
synliggjøres for all type næring, boligområder kan utvikles og hvor miljø og friluftsliv ivaretas. 
 
 

13 Politisk organisering 
 
13.1 Målsettinger  

 
Politisk ledelse og styring skal være brukerorientert, og fokuserer på beslutninger av 
prinsipiell betydning. Politisk nivå har ansvar for strategisk utvikling av ETS kommune. 
 
13.2 Skisse til styringsmodell 

En ETS-kommune vil ha ca. 4 200 stemmeberettigete ved valg. Dersom man ser for seg et 
framtidig kommunestyre på 21 representanter, og ca. 70 % valgdeltakelse vil det kreves ca. 
200 stemmer for å få inn en representant i kommunestyret. Et flertall vil kreve ca. 1 500 
stemmer. Dette gir således god mulighet for innbyggere til å påvirke under valg, og de fleste 
innbyggere vil ha god kjennskap til de ulike representantene. For å styrke medinnflytelse 
settes antall kommunestyremedlemmer til 21 den første perioden.  
 
Det tas sikte på en enkel og oversiktlig modell som ivaretar primære mål. Framfor å utvikle 
flere politiske styringsorgan, prioriteres organ av utviklingsorientert karakter, se under. 
 
Samarbeidsorgan for skoler og barnehager gis beslutningsmyndighet innenfor fastsatte 
rammer. 
 
Skisse til politisk organisering: 
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I tillegg kommer lovfestede organ som eldrerådet m.fl. 
 
13.3 Nærdemokrati 

ETS kommune vil prioritere å utvikle former for nærdemokrati for å stimulere til utvikling i 
hele kommune. Det er en forutsetning at organ for nærdemokrati skal ha direkte og 
regelmessig kontakt med politisk ledelse. 
 
Dette vil være et viktig supplement til formelle styrer, nemnder og råd, og det er aktuelt å gi 
organ for nærdemokrati beslutningsmyndighet innenfor definerte rammer. Etter eventuelt 
vedtak om ETS kommune vil fellesnemnda18 få i oppgave i samråd med innbyggerne å vedta 
organisering av nærdemokratiske organ. 
 
Organ for nærdemokrati bør tildeles ressurser. Følgende modeller kan være aktuelle: 
 
13.3.1 Utviklingslag 
Det kan etableres utviklingslag etter modell fra Tromsø kommune19. Utviklingslag er definert 
som frittstående, partipolitiske uavhengige foreninger som skal arbeide for kulturell, sosial 
og næringsmessig utvikling av bygdene. Alle innbyggere i bygda er medlemmer av 
utviklingslaget. I tillegg kan personer med nær tilknytning til bygda også sitte i 
styret. Utviklingslagene er høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet, og kan fremme 
saker til behandling i kommunen. Drift av utviklingslagene er regulert i egne 
vedtekter. Modellen innebærer at kommunen stiller til disposisjon et rammeverk (vedtekter 
m.m.), og så det er det opp til bygda selv å vurdere om det skal etableres utviklingslag. 
 
13.3.2 Kommunedelsutvalg 
Et annet alternativ kan være kommunedelsutvalg20 for deler av kommunen. Medlemmer til 
kommunedelsutvalg kan velges av kommunestyret selv, eller ved direkte valg samtidig som 
valg til kommunestyret. 
 
Kommunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker vedrørende 
kommunedelen hvor ikke annet følger av lov. Det kan f.eks. være aktuelt å tildele 
beslutningsmyndighet etter fastsatte kriterier for deler av plan- og bygningsloven. 
 
 

14 Administrativ organisering 
 
14.1 Målsettinger 

Administrasjon skal være kompetent og kostnadseffektiv, og medvirke til at ETS kommune 
når sine strategiske mål.  
 
 
 
 

                                                      
18

 Se: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70#%C2%A726  
19

 Se: http://www.tromso.kommune.no/utviklingslag.122526.no.html  
 
20

 Se: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#%C2%A712  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70#%C2%A726
http://www.tromso.kommune.no/utviklingslag.122526.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#%C2%A712
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14.2 Skisse til styringsmodell 

Organisasjonskartet angir en skisse til organisering på overordnet nivå. To-nivå-modellen 
anbefales videreført, og den mer detaljerte oppbygging av organisasjon vil gjennom 
partsinvolvering nærmere avklares på et senere tidspunkt, etter at en eventuell etablering av 
ny kommune blir vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategisk ledelse 
Rådmann og 

kommunalsjef(er) 
 

Støtteenhet 
Økonomi, HR og IKT 

 
 

Støtteenhet 
Utvikling, plan og 

næring 
 
 Støtteenhet 

Fagrådgivning/for-
valtning 

 
 

Driftsenhet 
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Helse 
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15 Vurderinger av nye oppgaver 
 
Regjeringen fremla 20.3.15 melding til Stortinget; Stortingsmelding 14 (2014-15) – 
Kommunereformen – ny oppgaver til større kommuner. I meldingen tar Regjeringen opp tre 
hovedtemaer: 
 

• En gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for.  
• Varsler en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene 
• Omtaler hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne 

påvirke det regionale folkevalgte nivået. 
 
De nye oppgavene er i forhold til lokal utvikling, velferd, større kommuner og andre 
oppgaver. 
 
Videre prosess vil være at Stortinget drøfter meldingen våren 2015 med påfølgende 
lovproposisjoner våren 2017, og endringer i særlover som regulerer områdene. 
 
15.1 Nye oppgaver, ekspertutvalget og stortingsmeldingen 

Regjeringen foreslår 30 nye oppgaver til kommunene i meldingen som ble lagt fram 20.3.15.  

Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for følgende oppgaver til kommunene: 

Innen velferd: 

 Tannhelse 

 Rehabilitering 

 Forsøk DPS 

 Hjelpemidler 

 Boligtilskudd 

 Varig tilrettelagt arbeid 

 Arbeids- og utdanningsreiser 

 Finansieringsansvar pasienttransport 

 Statlig barnevern 

 Familievern 

Innen lokal utvikling: 

 Forenkling av utmarksforvaltning 

 Lokal nærings- og samfunnsutvikling 

 Motorferdsel i utmark 

 Forenklinger innen plan- og bygningsloven: Revisjon av forskrift om 
konsekvensutredninger og utviklingsavtaler på planområdet 

 Vannscooter 

 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak skogbruk  

 Tilskudd til tiltak i beiteområder 

 Tilskudd til kulturlandskap jordbruk 
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 Tilskudd til verdensarvområdene 

 Konsesjonsbehandling småkraftverk 

 Myndighet til enkelte utslippstillatelser, forurensningsloven 

 Naturforvaltning: små verneområder, økt ansvar etter innlandsfiskeforskriften og jakt- og 
fangsttider for enkelte fremmede arter 

 Tilskudd til frivilligsentralene 

Andre oppgaver: 

 Vigselsrett for borgerlige vielser  

 Notarialforretninger  

 Godkjenning svømmeanlegg  

 Sivile politioppgaver  

Til de største kommunene: 

 Videregående skoler  

 Kollektivoppgaver  
 
15.2 ETS vurdert opp mot nye oppgaver 

Det er først og fremst grunnleggende å belyse kommunenes evne til å løse dagens oppgaver 
før en tar til vurdering hvilken evne en har til å løse de nye og morgendagens oppgaver.  ETS 
kommunene opplever å ha utfordringer med å dekke opp for å løse oppgaver innfor 
områder hvor kompetanse er knapp og begrenset. Sårbarhet innenfor teknisk område og 
næring er det som spesielt fremheves, samt behov for styrket juridisk kompetanse. 
Situasjonen er likevel noe ulikt kommunene imellom, og hvilken robusthet man har til å 
skjøtte dagens oppgaver. Prioriteringer gjøres, og må gjøres. 
 
En oppgaveoverføring fra i all hovedsak fylkeskommunene og helseforetakene forutsettes å 
skje med tilførsel av nødvendige økonomiske ressurser til å løse oppgavene som overføres til 
kommunen. Likeså forutsettes kompetanseressurser overført, eks vis innen tannhelse. 
 
Til grunn for alle utredninger om kommunestruktur og fremtidige oppgaver videreføres  
generalistprinsippet.  
 
Innenfor oppgavene som foreslås overført er flere oppgaver knyttet til administrativ 
håndtering av godkjenninger, finansieringsordninger, tilskuddsordninger og oppgaver som er 
relatert til en enklere forvaltning og økt sjølstyre for kommunen. Disse oppgavene anses 
både å være håndterbare på en funksjonell måte og også kan bidra til en mer rasjonell drifts-
, forvaltnings- og myndighetsutøvelse i en fremtidig ETS kommune, enn hva tilfellet er i dag. 
 
Oppgaver som knytter seg til rehabilitering, psykiatri og barnevern, kan både enkeltvis og 
samlet bli utfordrende å håndtere. Vi trenger her mer «kjøtt på beina» om hva denne 
oppgaveoverføringen innebærer med tanke på kompetanse, kapasitet og ressurser som her 
forutsettes å inngå. 
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15.3 Fortsatt behov for interkommunale løsninger 

En ETS kommune vil ha behov for å videreføre etablerte interkommunale 
samarbeidsløsninger på noen tjenesteområder slik vi kjenner oppgavestrukturen i dag: 
 

 Renovasjon, gjennom Hålogaland Ressurselskap IKS videreføres, hvor ETS som en 
enhet vil ligge mellom Harstad og Narvik kommuner. 

 PPT må kjøpes 

 KAD, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å 
opprette et nytt tjenestetilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester ved 
øyeblikkelig hjelp, innen 1. januar 2016. Her har foreløpig Evenes etablert et 
samarbeid med Narvik og Skånland og Tjeldsund inngår samarbeid etter 
vertskommunemodellen med Harstad i 2015. Dette må i det videre foretas en 
vurdering av mht til tilknytning.  

 Innenfor de nye oppgavene vil spesielt DPS (distriktspsykiatriske sentre), barnevern 
og rehabilitering være oppgaver som blir så store at disse må løses i et større 
samarbeidsområde, slik vi kjenner oppgavemeldingen i dag. 

 Brann må løses i et større interkommunalt samarbeid. Tilknytning og 
samarbeidsformer må vurderes i ny kommunestruktur. 

 
Innenfor lokaldemokratiske samarbeidsløsninger vil naturligvis ETS Samarbeidsråd opphøre. 
Regionsamarbeid gjennom regionråd vil være helt naturlig at videreføres i ny 
kommunestruktur også. Innenfor slike regionrådsamarbeid vil nye samarbeidsområder, 
utviklingsprosjekter osv naturlig utspringe. 
 
ETS kommunene må selv ta ansvar for å avvikle de samarbeidsordninger og avtaler den 
enkelte kommune har, forut for en kommunesammenslåing gjennomføres. 
 
 

16 Informasjon og kommunikasjon 
 
Hver kommune er ansvarlig for informasjon og involvering i denne delen av prosessen. 
Kommunene organiserer innbyggerdialogen for å sikre informasjon om kommunereformen 
til innbyggerne og muligheter for påvirkning og involvering i forhold de alternativer som 
vurderes. 
 
Etter et eventuelt vedtak om sammenslåing er gjort, vil kommunene i fellesskap ta ansvar for 
informasjon og medvirkning. 
 
Evenes, Tjeldsund og Skånland har i tillegg til ETS-alternativet også til vurdering Harstad-
alternativet. Evenes vurderer også Ofoten og å bestå som egen kommune. 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 

17 Retningslinjer for personalbehandling 
 
Evenes Tjeldsund og Skånland vil i fellesskap legge til rette for at gode prosesser for at 
organisasjonsendringene kan gjennomføres. Jevnlige samarbeidsmøter, informasjonsmøter 
og god partsmedvirkning vil det bli lagt opp til i perioden mellom vedtak om sammenslåing 
blir gjort og frem til ETS-kommunen skal etableres fra, 1.1.2020.  En felles strategi for 
personalbehandling vil bli utarbeidet etter at et evt vedtak om sammenslåing er fattet. 
 
ETS kommune skal ha en åpen, tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk, og legge til 
rette for mangfold, læring og utvikling blant de ansatte.  
 
For at kommunen skal leve opp til sine målsettinger og etablere et godt omdømme skal de 
ansatte bidra til at kommunen oppfattes som innbyggervennlig, brukervennlig og 
næringsvennlig. 
 
Kommunene vil på vedtakstidspunktet signalisere en ansattgaranti, dog gitt under visse 
forutsetninger. 
 
Det er viktig tidlig å få avklaring om hvem som blir med over i ny ETS-kommune, og hvem 
som blir overtallige. Omstillingsavtale og prinsipper for nedbemanning skal utarbeides og 
foreligge i god tid før ETS-kommunen etableres. Fremtidige reduksjoner i bemanningen 
forutsettes å skje ved naturlig avgang. 
 
Partssammensatte grupper skal nedsettes for å foreta vurderinger og gi innspill til hvordan 
ETS-kommunen på operativt nivå skal designes. 
 
Et avgjørende prinsipp vil være å sørge for et godt samspill både mellom politisk og 
administrativ ledelse, og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. 
 
KS forutsettes å være en aktiv medspiller for kommunene i kommunereformprosessen 
gjennom at de klargjør de nødvendige prosessuelle og formelle hensyn som må ivaretas i 
forhold til å ivareta lov og avtaleverk på en god og tillitvekkende måte. 
 
 
  
 


