
 
 

 
 

Tjeldsund kommune - kommunereformen 
 

En attraktiv kommune  
hvor trygghet, trivsel og utvikling står i fokus 

 
 

Tjeldsund kommune 
2016 

Liv Kristin Johnsen 
ordfører 



Tjeldsund kommune 

Agenda 

2016 

Liv Kristin Johnsen 
ordfører 

• Hvorfor reform, statens målsettinger 
• Vedtak så langt i Tjeldsund 
• Prosessplan og kommunikasjonsplan 
• Gi oss dine meninger og råd! 

Spørreskjema 
• Veien videre 
 

 



Endringer 

1964: 

Skole, skatt, sosial- 
trygdevesen, 
vei. Plan og bygg i byene. 

2014: 
Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, 
kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, 
psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning 
barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, 
landbrukskontorene, SFO, musikk- og kulturskoler, 
LAR, psykisk helse, fastlegeordning, 
forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, 
lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, 
kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, 
beredskapsansvar, samhandlingsreformen, 
folkehelseansvar. 
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Demografien endres i følge SSB 
 
Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 
 

2020 2040 
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Det samme gjelder antall personer 
i alder 20-39 år 

 



Mål for reformen 

 

• Gode og likeverdige tjenester 

• Helhetlig og samordnet  
samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk  
robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 
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Kriterier rettet mot kommunene:  
 

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.  Lokal politisk styring  
10.  Lokal identitet  
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I dag er det generalistprinsippet som gjelder, dvs at hver 
kommune som utgangspunkt skal levere tjenester innenfor 
de samme områdene. 
 
Innen velferd: 
Tannhelse 
Rehabilitering 
Forsøk DPS 
Hjelpemidler 
Boligtilskudd 
Varig tilrettelagt arbeid 
Arbeids- og utdanningsreiser 
Finansieringsansvar pasienttransport  
Statlig barnevern  
Familievern  
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Andre oppgaver:  

• Vigselsrett for borgerlige vielser  

• Notarialforretninger  

• Godkjenning svømmeanlegg  

• Sivile politioppgaver  

 

Til de største kommunene:  

• Videregående skoler  

• Kollektivoppgaver  
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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  
• 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  
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Både egen kommune og ETS kommune vil ha behov for å 
videreføre etablerte interkommunale samarbeidsløsninger på 
noen tjenesteområder slik vi kjenner oppgavestrukturen i dag: 
 
• Renovasjon, gjennom Hålogaland Ressursselskap IKS 

videreføres 
• 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 

• 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. 
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Vedtatte alternativer: 

1. ETS  

2. Harstad/7 kommune 

3. Bestå som egen kommune 
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Figur 5.1 Kommunenes verdi på 
strukturkriteriet (2015). Antall kommuner i 
hver kategori i parentes. SSB/KMD.  

Frivillig eller ufrivillig liten? 
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Tjeldsund har gjennomsnitlig reiseavstand for å nå 5000 innbyggere på 25,5 km 
Småkommunetilskuddet foreslås videreført innenfor de to nye tilskuddene, som et eget 
småkommunetillegg.  
Med departementets forslag til endringer i de regionalpolitiske tilskuddene vil kommuner i Nord-
Norge og små kommuner i hele landet fortsatt ha et betydelig høyere inntektsnivå enn andre 
kommuner. Fordelingsprofilen i regionalpolitikken i inntektssystemet vil i hovedsak bli som i dag, selv 
om småkommunetillegget knyttes til distriktsindeksen. Retningen i politikken er en forsiktig dreining 
der mer knyttes til reelle distriktsutfordringer og mindre til størrelsen på kommunen.  
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Det betyr at kommuner som på grunn av store reiseavstander er ufrivillig små fortsatt vil motta full 
kompensasjon. Kommuner som frivillig er små vil ikke lenger motta full kompensasjon for smådriftsulemper 

gjennom utgiftsutjevningen. Denne endringen gjelder bare smådriftsulemper på kommunenivå. 
Smådriftsulemper på tjenestenivå, for eksempel ved å gi et desentralisert skoletilbud i en kommune med spredt 

bosetting, vil fortsatt kompenseres fullt ut.  
 

Lange reiseavstander på strukturkriteriet vil være en indikasjon på at reiseavstander til nabokommunene kan være til 
hinder for at kommunene slår seg sammen, mens det antas å være enklere for kommuner med korte avstander for å nå  

5 000 innbyggere å slå seg sammen. Spørsmålet om ny kommunestruktur må imidlertid vurderes i en mer helhetlig 
sammenheng, der det også legges vekt på kommunens evne til å ivareta sitt ansvar for å levere gode tjenester, og til  

å ivareta rollen som myndighetsutøver, samfunnsplanlegger og lokaldemokratisk arena.  
 

Inntektssystemutvalget vurderte en grense for full verdi på basiskriteriet lik gjennomsnittlig reiselengde 
for å nå 5 000 innbyggere for kommuner med færre enn 5 000 innbyggere. De begrunnet dette med at 
det først og fremst er kommuner med færre enn 5 000 innbyggere som har smådriftsulemper, og at det 

derfor vil være rimelig å knytte grenseverdien til gjennomsnittsverdien for disse kommunene.  
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Prosessplan og kommunikasjonsplan 

Januar:  Kommunestyremøte, vedtak og folkemøter 
Februar: Spørreundersøkelse, involver ungdommen 
Mars/april: Folkemøter 
Mai:  Folkeavstemming 
Juni:  Vedtak fattes (frist 1. juli) 
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• Avstand? 
• Kommunens evne til å ivareta sitt ansvar for 

å levere gode tjenester? 
• Kommunens evne til å ivareta rollen som 

myndighetsutøver, samfunnsplanlegger og 
lokaldemokratisk arena? 

 
 

Gi oss dine innspill, hva skal vektlegges? 
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Takk for oppmerksomheten! 
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