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1. Innledning 

Kommunestyrene i Skånland og Tjeldsund vedtok i kommunestyremøtene 14.12.2016 

henholdsvis kstyresak 68/16 og 85/16 å slå seg sammen.  

Kommunestyrene vedtok i kommunestyremøter avholdt på Fjelldal samfunnshus 21.06.2016 
henholdsvis sak 31/17 og 34/17 Kommunesammenslåing Skånland og Tjeldsund - 
Godkjenning av intensjonsavtale og valg av Fellesnemnd mv  
 

Fellesnemndas mandat: 
Fellesnemnda vil blant annet jobbe med å vedta politisk og administrativ organisering: 

➢ Ta avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye 
kommunen.  

➢ Ta avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering, samt godkjenne 
detaljerte bemanningsplaner og tilsette lederstillinger i den nye kommunen. 
Fellesnemnda kan delegere tilsettingsmyndighet til et eget ansettelsesutvalg for 
øvrige stillinger.  

  

Fellesnemnda opprettet arbeidsutvalg for arbeidet i sak 10/17 POLITISK ORGANISERING I 
NYE TJELDSUND: 

1. Fellesnemnda vedtar å sette ned et arbeidsutvalg som får i oppdrag å gjennomgå 
dagens politiske organisering i Tjeldsund og Skånland og fremme et forslag til 
helhetlig politisk struktur/organisering for nye Tjeldsund, basert på 
Intensjonsavtalens mål og intensjoner for lokaldemokrati.  

2. Arbeidsutvalget består av de samme medlemmene som er valgt som politiske 
representanter i PSU. Fungerende prosjektleder eller den han utpeker fungerer som 
sekretær for utvalget.  

3. Arbeidsutvalget skal fremlegge sin anbefaling innen 01.12.17.  
 
Medlemmer i uvalget har vært  

Medlem:    Varamedlem:  
Fra Tjeldsund  Liv Kristin Johnsen   Gunhill Andreassen  

Ove Berg    Lill Grete Bakkland  
Fra Skånland  Helene Berg Nilsen   Odd Are Hansen  

Einar Aune    Christine Killie 
 
Dessuten prosjektrådmann Torbjørn Simonsen. Liv Marit Torbergsen har fungert som 
sekretær for utvalget. 
 
Fellesnemnda legger frem arbeidsutvalgets høringsutkast med forslag til prinsipper for 

overordnet politisk struktur og skisse for hvordan organiseringen skal være for nye Tjeldsund 

for kommunestyrene i Tjeldsund og Skånland. Etter at kommunestyrene i de to kommunene 

har behandlet saken, vil fellesnemnda få saken til ny behandling, slik at nemnda kan 

konkludere.  
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1.1. Gjeldende organisering: 

Kommunene har i dag forskjellig politisk og administrativ organisering. 

Politisk organisering Tjeldsund kommune 2015 -2019 
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Den største forskjellen i politisk struktur er at Skånland valgte å videreføre planutvalget etter 

endring i Plan og bygningsloven (PBL) i 2008 selv om utvalget ikke lenger var lovpålagt. 

Planutvalget behandler saker etter PBL, jordloven, konsesjonsloven og skogbruksloven. 

Tjeldsund valgte å la formannskapet behandle saker etter disse lovene. 

Utvikling i Plan-og bygningsloven 
PBL av 1985 
Bygningsråd (lovpålagt organ for byggesaker). Behandling av søknader om byggetillatelse 
Kontroll med byggearbeider, besiktigelse. Utferdigelse ferdigattest 
 
PBL av 1992 
Bygningsråd ikke lenger lovpålagt organ. Bygningsrådets oppgaver kan delegeres til 
rådmannen 
 
Planutvalg (lovpålagt organ for plansaker og dispensasjoner) 
 
PBL av 2008 
Planutvalg ikke lenger lovpålagt organ. Planutvalgets tidligere oppgaver kan ivaretas av 
formannskapet eller rådmannen (ikke prinsipielle saker, jf. kl§23) 
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2. Rammer for organisering – intensjonsavtalen og lovverket 

I intensjonsavtalen som Tjeldsund og Skånland inngikk 21.06.2017 er det gitt noen premisser 

for politisk organisering nedfelt under to punkter i avtalen (punktene 2 og 7). Arbeidet tar 

utgangspunkt i disse føringene. 

Under punkt 7. Lokaldemokrati er følgende intensjoner nedfelt: 

       Intensjoner og prinsipper for politisk organisering: 

• Nytt kommunestyre skal ha 21 representanter 

• Formannskap med 7 medlemmer 

• En videre politisk organisering som gjør at samtlige kommunestyrerepresentanter 
skal være involvert i politisk arbeid. 

• Det skal etableres organer for nærdemokrati med kommunedelsutvalg etter 
modell slik Harstad/Bjarkøy gjennomførte sammenslåingen. 

• Politisk ledelse og styring skal være brukerorientert, og fokuserer på beslutninger 
av prinsipiell betydning. Politisk nivå har ansvar for strategisk utvikling av den nye 
kommunen. 

        Intensjonene for politisk organisering sikrer målsetting 2.3. 

 

Med unntak av formannskap, kontrollutvalg og administrasjonsutvalg er ikke politiske utvalg 

under kommunestyret obligatorisk, jf. kommuneloven. Begrunnelsen for å ha utvalg er: 

- Behov for arbeidsdeling og spesialisering for de folkevalgte  

- Mulighet for bred og dyp deltakelse i pågående politiske beslutningsprosesser  

- Behov for raskere og grundigere behandling på spesifikke områder 

Lovpålagte organ: 
Etter kommuneloven 

➢ Formannskap KL §8 (alle må sitte i kommunestyret) 
➢ Kontrollutvalg KL §77 (minst 1 må sitte i kommunestyret) 
➢ Partssammensatt utvalg KL §25 (kommunestyret selv velger kommunens 

representanter) 
➢ Ny bestemmelse i kommuneloven §10 b, sannsynligvis fra 2019: Råd for eldre og 

personer med funksjonsnedsettelse skal velges, jfr gjeldende lovverk i dag, råd for 
ungdom eller tilsvarende representasjonsordninger for ungdom kan opprettes 

 

Etter andre lover:  
➢ Klageutvalg (forvaltningsloven) 
➢ Valgstyre (valglova) 
➢ Eldreråd (særlov) - lovhjemmel flyttes over til kommuneloven, tidspunkt for 

iverksettelse ikke vedtatt 
➢ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (særlov) – lovhjemmel flyttes over til 

kommuneloven, tidspunkt for iverksettelse ikke vedtatt 
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3. Framtidig organisering 

3.1. Hva skal særprege nye 

Tjeldsund - Hvordan bygge den nye 

kommunen? 

Målsettinger i intensjonsavtalen: 
 Den nye kommunen vil utnytte beliggenhet 

som ett av sine strategiske fortrinn.  
 Den nye kommunen skal være det 

foretrukne alternativet som bo-, arbeids- og 
service område mellom byene Narvik og 
Harstad.  

 Skånland og Tjeldsund kommune har gode 
og desentraliserte tjenester i dag og disse 
skal videreutvikles og profileres som 
positivt grunnlag og virkemiddel for økt 
bolyst og næringsetableringer i hele 
kommunen.  

 Den nye kommunen legger opp til høy grad 
av brukermedvirkning og 
innbyggerinvolvering, og det skal utvikles 
gode kommunikasjonsstrategier rettet mot 
innbyggerne. Den nye kommunen skal 
prioritere digitale tjenester og e-
kommunikasjon. 

 Den nye kommunen vil i tiden frem til kommunene blir slått sammen fra 1.1.2020 
starte samkjøring av kommunal planstrategi og kommunalt planverk. 
 

Intensjonsavtalens punkt 2.1 – 2.5 viser hvordan målsettingene foreløpig er konkretisert:  

2.1 Yte gode tjenester til innbyggerne.  
a. Innbyggerne skal etter en sammenslåing ha gode tjenester fra kommunen. 

Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for all aktivitet administrativt og politisk.  

b. Kommunale tjenester skal sikres gjennom tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike 
tjenesteområdene, relevant kompetanse med større fagmiljøer, god ledelse samt god 
internkontroll.  

c. Kommunens tjenester skal oppfattes som naturlig tilrettelagt, gjennom objektivitet, nærhet 
og felles identitet.  

d. Kommunens tjenester skal harmoniseres gjennom felles kvalitets- og tildelingskriterier/ 
standarder.  

 

2.2 Ha god tilgjengelighet til kommunen  
a. Nærhet til innbyggerne vil vektlegges. Innbyggerne skal oppleve 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. Digitalisering blir et prioritert satsningsområde.  

c. Eksisterende bygningsmasse/infrastruktur skal utnyttes, hvilket innebærer at design og 
struktur på kommunens tjenester og funksjoner skal tilpasses dette.  

esentral 

igital 

ffektivt 

tjenestetilbud 

lektrisk 
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d. Desentraliserte tjenester skal videreføres.  
 

2.3 Ha et levende lokaldemokrati  
a. Høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati og tydelige medvirkningsorganer, 

herunder å etablere 4 kommunedelsutvalg (ref Harstad/Bjarkøy).  

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.  
 

2.4 Skape vekst og utvikling  
a. Sikre en god og hensiktsmessig kommunikasjon internt i kommunen.  

b. Legge til rette for bærekraftig utvikling og vekst i hele kommunen for å opprettholde 
bosetting og sikre arbeidsplasser og kompetanse.  

c. 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.  

 

2.5 Ha økonomisk sunn drift  
a. Effektiviseringsgevinster som oppstår når to kommuner blir til en skal benyttes til å gi 

bedre tjenester for innbyggerne, samt legge til rette for vekst og utvikling.  

b. Organisering og dimensjonering av de kommunale tjenestene skal skje innenfor den til 
enhver tid disponible økonomiske ramme.  

c. Skånland og Tjeldsund skal i fellesskap gjennomgå økonomiplanene med sikte på å 
omforene og gjennomføre hensiktsmessige investeringer som den nye kommunen kan 
bygge videre på.  

 
For å oppfylle målsettingene må vi bla: 

 Utfordre organisasjonen, tørre og tenke nye tanker 

 Bygge fleksibel løsninger 

 Samfunns- og bygdeutvikling i hele kommunen 

 Synliggjøre for innbyggerne – i hele kommunen - at de får bedre løsninger i en større 
kommune 

 Saksbehandle / utrede der innbyggerne er, og hvor produksjonen skjer – 
saksbehandlerne drar ut og møter folk, innbyggerne slipper å kaste bort tid på 
reisevei.  

 Saksbehandling preges av at saksbehandlerne ser muligheter og veileder dem som 
søker om tjenester / tillatelser til å omformulere søknaden slik at den kommer 
innefor regleverk og gitte dispensasjoner i stedet for å innstille på avslag på 
søknaden.  

 Samhandling og brukerdeltakelse  

 Desentralisert kommune – struktur der tjenester og tilbud er der folk bor. 
 
Politisk og administrativ organisering må tilpasses for å gjøre det mulig.  
 
Hvilke premisser bør Tjeldsund kommunes politiske organisering bygges på fra 1.1.2020 for å 
nå vår visjon? 
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1. Videreføre / -utvikle Tjeldsund kommunes politiske struktur / organisering? 
2. Videreføre/ -utvikle Skånland kommunes politiske struktur / organisering? 
3. En alternativ organisering som tar opp i seg og er rigget til å møte den utviklingen vi 

ser komme og som ivaretar de intensjoner som kommunestyrene har lagt i 
Intensjonsavtalen? 

 
Arbeidsutvalget legger fram et forslag som tar utgangspunkt i tilnærming 3 av flere grunner: 

1. Samfunnsutviklingen som Tjeldsund selv utgjør, kombinert med en besluttet og 
planlagt utbygging i næringsliv og offentlige arbeidsplasser og en storstilt utbygging 
av infrastruktur i regionen, øker behovet for en koordinert og helhetlig politisk 
styring innen økonomi, planlegging, næring og utvikling. Det nødvendig å legge 
forholdene til rette for at formannskapet kan være det styrings- og 
samfunnsutviklingsorganet som formannskapet bør og skal være. Formannskapet får 
dermed rollen som økonomiutvalg, planutvalg, næringsutvalg, klientutvalg, 
klageutvalg og valgstyre. 

 

2. Arbeidsutvalget ser behovet for et nytt fagpolitisk organ – levekårsutvalg. 
Utfordringene vi skal møte er store og kompliserte innenfor folkehelse, oppvekst, 
tidlig innsats og forebygging tidlig i livsløpet. Innenfor helseområdet skal en betydelig 
økning av eldre ivaretas. Det vil da være nyttig å være politisk rigget slik at helhetlig 
og tverrfaglig innsats og tjenester kan møte en politisk arena som er tettere på og 
tidlig i politiske beslutningsprosesser. Et levekårsutvalg vil kunne avlaste 
formannskapet og kommunestyret.   

 

3. Synliggjøre og tydeliggjøre de rådgivende organene, der ungdomsråd/Ungdommens 
kommunestyre, i tillegg til eldreråd og råd for funksjonshemmede fortsatt har 
direktelinje inn i kommunestyret med møte-, tale- og forslagsrett.. 

 

4. Utvikling av nærdemokratiet var et av premissene i intensjonsavtalen. 

Kommunedelsutvalgene vil kunne utgjøre viktige roller som høringsorganer på hele 

det kommunale samfunnsoppdraget og tjenestespekteret. Kommunedelsutvalgene 

vil også kunne være viktige som rekrutteringsarena for politisk deltakelse og 

engasjement. Nye Tjeldsund har utvikling av hele kommunen i fokus og 

kommunedelsutvalgene vil være særdeles viktig innenfor steds- og 

nærmiljøutviklingen.    

 

3.2. Formannskapet 

I henhold til intensjonsavtalen skal formannskapet i Tjeldsund 2020 ha 7 medlemmer. ¨ 
 
Arbeidsutvalget foreslår at formannskapet fungerer som planutvalg etter PBLs § 3-3, som i 
dagens Tjeldsund. Bygningsråd/planutvalg har ikke vært lovpålagt etter at Plan og 
bygningsloven ble endret i 1992 / 2008, og mange kommuner har som Tjeldsund valgt å la 
formannskapet fylle rollen som planutvalg. 
Arbeidsutvalget ser fordelen med at formannskapet gis et samlet ansvar for alle plansaker 
som behandles etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder ikke bare kommunal planstrategi 
og den overordnede kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, men også 
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kommunedelplaner og juridisk bindende reguleringsplaner (områdereguleringer og 
detaljreguleringer).  
I sin vurdering har Arbeidsutvalget lagt vekt på muligheten dette gir for økt samordning og 
styringskraft for formannskapet som organ. Med i vurderingen er det også lagt vekt på at 
mange arealplaner har en ikke ubetydelig økonomisk side som bør ivaretas av 
formannskapet som har et lovpålagt ansvar for kommunens samlede økonomi.  
Formannskapet vil da være kommunestyrets økonomiutvalg, planutvalg, næringsutvalg, 
klientutvalg, klageutvalg og valgstyre. Man vil få et uvalg med et helhetlig ansvar for 
strategisk planlegging for utvikling av Tjeldsund for framtida, og som behandler saker som 
vedrører økonomi, plan, utvikling, næring, og innstiller til KST.  
Ved at formannskapet kan benytte de verktøy som ligger i ansvar for økonomi, plan og 
næring har de mulighet for å være et strategisk og framtidsrettet utvalg. Det vil styrke 
mulighetene for å oppfylle intensjonsavtalens målsettinger om  å utnytte beliggenhet som 
ett av sine strategiske fortrinn for å gjøre den nye kommunen til det foretrukne alternativet 
som bo-, arbeids- og service område mellom byene Narvik og Harstad.  
 

3.3. Kontrollutvalget 

Kontrollutvalg skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på 
kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget er lovpålagt, jfr kommunelovens § 77. Utvalget skal 
ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til 
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal 
velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i 
kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 
Tjeldsund kommune har i dag tre medlemmer som fastsatt i lovens minstenorm, Skånland 
kommune har fra 2015 hatt 5 medlemmer.  
Intensjonsavtalen bygger på at kontrollutvalget i Tjeldsund 2020 skal ha 5 medlemmer. 
Arbeidsutvalget anbefaler at 2 av dem velges blant kommunestyrets medlemmer.  
 

3.4. Partssammensatt utvalg 

Partssammensatt utvalg (PSU) / administrasjonsutvalg opprettes av kommunestyret i 
medhold av kommuneloven § 25, jf. Hovedavtalen del B § 4, og behandler saker som gjelder 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  
Fellesnemnda opprettet eget PSU i sak 2/17 og vedtok reglement for utvalget i sak 8/17. 
Tjeldsunds administrasjonsutvalg består av formannskapets 5 medlemmer samt 2 
medlemmer fra arbeidstakersiden.  Skånlands administrasjonsutvalg har 5 medlemmer fra 
kommunestyret samt 2 representanter fra de ansatte. 
De ansattes medlemmer utpekes av og blant de ansattes organisasjoner i henhold til 
hovedavtalens bestemmelser. De politisk oppnevnte representantene er valgt for hele 
valgperioden. 
Arbeidsutvalget anbefaler hovedtrekkene for PSUs arbeidsområde videreføres: Utvalget skal 
foreslå og behandle overordnende retningslinjer for kommunens personalpolitikk. Eksempler 
kan være tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv, og kvalitets-, fornyings- og 
utviklingstiltak i kommunen. Utvalget skal også behandle reglementer innenfor 
personalområdet, og behandle enkeltsaker av prinsipiell karakter. 
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Arbeidsutvalget anbefaler at PSU skal ha 5 politisk valgte representanter fra kommunestyret, 
samt at 2 medlemmer utpekes av og blant de ansattes organisasjoner i henhold til 
hovedavtalens bestemmelser. 
 

3.5. Levekårsutvalg 

Målsettingene i intensjonsavtalen framhever at Skånland og Tjeldsund kommune har gode 
og desentraliserte tjenester i dag og disse skal videreutvikles og profileres som positivt 
grunnlag og virkemiddel for økt bolyst og næringsetableringer i hele kommunen. 
 
For å videreutvikle våre desentraliserte tjenester, samt ha ansvar for driften av eksisterende 
tjenester anbefaler Arbeidsutvalget at man oppretter et nytt utvalg - levekårsutvalget.   
 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den 
kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.» (kommuneloven § 10 
nr.1) 
«Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. 
Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. » 
(kommuneloven § 10 nr.2).  
 
Levekårsutvalget kan avlaste formannskap og kommunestyre i saker som angår folkehelse, 
barnehage, skole, helse, helse- og omsorg, sosialtjeneste og kultur. Et eget utvalg for å 
håndtere driften av tjenestene gir større mulighet til fordypning i og grundig behandling av 
saker som vedrører områdene, noe som vil være en nødvendighet for å iverksette tiltak for å 
bedre oppvekstvilkår for barn og unge samt møte utviklingen med en stadig eldre 
befolkning. 
 
Arbeidsoppgaver for det nye utvalget kan bla være:  

→ være ansvarlig for tjenesteutvikling, samordning og planlegging av drift og forvaltning 
innen virksomhetsområdene folkehelse, skole, barnehage og kultur samt 
forebyggende, kurativt og rehabiliterende arbeid for fagenhetene helse, helse- og 
omsorg og sosial.  

→ legge forholdene til rette for kulturelle aktiviteter, friluftsliv og ivaretaking av 
kulturminner i kommunen.  

→ ha koordinerende ansvar for saker som behandles i eldreråd, rådet for 
funksjonshemmede, overformynderiet og andre råd, utvalg og stiftelser innenfor 
utvalgets ansvarsområde  

 
Utvalget bør ha beslutningsmyndighet innenfor budsjettets rammer for overstående 
sektorer, samt innstille til kommunestyret i saker innenfor eget ansvarsområde og til 
formannskapet i saker som innebærer økonomiske konsekvenser. 
 
Arbeidsutvalget anbefaler at utvalget har 7 medlemmer, valgt blant kommunestyrets 
representanter 
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3.6. Rådgivende organ 
Ny pargraf i kommuneloven, tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 62 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer) 

vil være styrende for lovpålagte, rådgivende organ. 

Vedtatt, ikke ikrafttrådt paragraf lyder som følger: 

§ 10 b. Råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 
1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

2. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en 
valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 
år. 

3. Rådene er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

4. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen medvirkningsordning for ungdom 
enn et ungdomsråd. Andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende for 
funksjonstiden og oppgavene til en slik annen medvirkningsordning og valgperioden for 
representanter til ordningen. 

5. Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene og en annen 
medvirkningsordning for ungdom. 

 

3.6.1. Ungdomsråd 

Tjeldsund kommune har ungdomsråd med 2 representanter med møte- og talerett i kommunestyret. 

Ungdomsrådet  har 7 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. 

Barne- og ungdomslederen i kommunen er veileder for ungdomsrådet. Veilederen kaller inn til 

møter. Det gjennomføres faste møter i forkant av hvert kommunestyremøte og i tillegg har rådet 

møter som er tilknyttet prosjekter og arrangementer.   

Skånland kommune har hatt ungdomsråd, men det er ikke lenger aktivt.  

Ordningen fungerer godt i Tjeldsund, og anbefales videreført dersom det ikke framkommer nye 

former for medvirkningsordninger gjennom lokaldemokratiprosjektet. Ungdomsrådets 

representanter har møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret i saker som gjelder ungdom. 

3.6.2. Eldreråd 

Skånland kommune har et eldreråd med en representant fra hver pensjonistforening, samt en 

representant oppnevnt av kommunestyret, totalt 5 representanter. Ordfører er representant 

oppnevnt av kommunestyret, og gir nødvendig politisk forankring. Eldrerådets leder/representant for 

eldrerådet har møte, tale og forslagsrett i kommunestyret. 

Eldrerådet i Tjeldsund har 5 faste medlemmer med varamedlemmer. Ordfører + 1 medlem + 3 

medlemmer fra pensjonistforeninger/tilsvarende fora. Eldrerådet har møte- og talerett. 

Rådet er lovpålagt. Det anbefales at eldrerådet utvides med tre medlemmer, totalt 8, slik at alle 

pensjonistforeningene kan bære representert, og videreføres med møte-, tale- og forslagsrett i 

kommunestyret i saker som gjelder eldre. 

https://lovdata.no/LTI/lov/2017-06-16-62
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3.6.3. Rådet for funksjonshemmede 

Skånland kommune har 3 medlemmer i Rådet for funksjonshemmede, to politisk oppnevnte og en 

fra NFPU. Tjeldsund har felles råd med Evenes, hvorav to representanter fra Tjeldsund. 

Tjeldsund kommune har 2 medlemmer i rådet for funksjonshemmede. 

Rådet for funksjonshemmedes leder/representant for rådet har møte, tale og forslagsrett i 

kommunestyret i Skånland, møte og talerett i Tjeldsund. 

Rådet er lovpålagt. Det anbefales at rådet for funksjonshemmede utvides med to medlemmer, 4 

politisk oppnevnte representanter og 1 representant fra brukerforeninger, totalt 5 medlemmer. Også 

i Rådet for funksjonshemmede bør ordføreren være et av medlemmene. Ordningen med møte-, tale- 

og forslagsrett i kommunestyret i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse videreføres. 

3.7. Aktivt lokaldemokrati / kommunedelsutvalg 

I henhold til intensjonsavtalens punkt 2.3 skal Tjeldsund 2020 ha 

a) Høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati og tydelige 
medvirkningsorganer, herunder å etablere 4 kommunedelsutvalg (ref 
Harstad/Bjarkøy). 

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. 

 

3.7.1. Kommunedelsutvalg 

I avtalen ligger det at nye nærdemokratiske ordninger skal etableres for å styrke 
lokaldemokratiet og sikre lokal påvirkning av innbyggere i deres bo-område.  Opprettelse av 
kommunedelsutvalg kan bidra til: 

✓ Opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere 
✓ Økt deltakelse 
✓ Bedre lokalt tilpassede beslutninger 
✓ Fremme stedstilknytning og lokal identitet 
✓ Utforme et styringssystem som kobler mellom nærdemokratiske ordninger og 

kommunestyret 
 
Kommunedelsutvalgene kan navngis etter skolekretsene; Ramsund, Kongsvik, Skånland. I 
Tjeldsund nord vil det være to skolekretser – Grov og Sandstrand, der begge inngår i navnet: 
Grov/Sandstrand. 
  
Representantene for kommunedelsutvalget velges for 4 år av gangen og følger 
kommunevalget. Representantene er direktevalgte, med like mange varamedlemmer i 
rekkefølge. Valgbar er alle personer over 18 år med bostedsadresse innenfor gjeldende 
kommunedel og som har bekreftet at de stiller til valg  
Det utarbeides egne valglister hvor organisasjoner, lag, foreninger, interessegrupper og 
enkeltpersoner kan inngi forslag. Listene legges ut i valglokalene i kretsen det enkelte 
kommunedelsutvalget har. Alle listene legges ut i lokaler der det foregår sentral 
forhåndsstemming. Ved lokal forhåndsstemming medbringes kun listene for gjeldende krets.   
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Det tas sikte på at man ved sammensetning av utvalgene får en bred representasjon fra alle 
/ de fleste bygdene i kretsen. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 
 
Hvert kommunedelsutvalg har 5 medlemmer. Kommunestyre- og  vararepresentanter har 
ikke anledning til å være medlem i kommunedelsutvalgene. 
 
Kommunedelsutvalgene skal bidra til en helhetlig og koordinert samfunnsutvikling i nye 
Tjeldsund 
 
Hvilke oppgaver kan kommunedelsutvalget ha? 

➢ Høringsinstans (rådgivende) Uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings-
/arbeidsprosess for plansaker og andre saker som spesielt berører 
kommunedelsutvalgets område  

➢ Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer. 
➢ Være kontaktledd mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet. 
➢ Samfunnsutvikling – utarbeide strategier og foreslå organisering for å bedre 

tjenestene, søke prosjektmidler til utvikling av lokalsamfunnet, etablere prosjekter. 
(initierende) 

 
Ordningen må evalueres jevnlig og videreutvikles.  

Suksesskriterier / forutsetninger: 

o Forankring og kobling til det representative demokratiet (folkevalgte; kommunestyre, 
formannskap og levekårsutvalg) 

o Tydelig ansvar og myndighet og ressurser til å forestå oppgavene 

o Ressurser: møtelokaler og sekretærressurs med rett kompetanse 

o Tydelige forventninger og rolleavklaringer 

o Deltakelse må ha en effekt og synliggjøres 

o Saker må være relevante for innbyggerne 

o Mange og åpne kanaler for kommunikasjon og medvirkning 

o Identitet: lokal stedsidentitet,  

o Stedsanalyse som utgangspunkt for rekruttering og arbeidsplaner  

o Samtidig ikke bidra til segmentering av gamle mønstre 
 

Kommuneutvalgsråd:  
Sammensatt av ledere i hvert kommunedelsutvalg, samt ordfører og rådmannen eller den 
han bemyndiger. Nestlederne er vararepresentant. 
Kommuneutvalgsrådet er en arena for utveksling av erfaringer, samordning og idemyldring. 
Rådet har møte minimum 2 ganger årlig, og ellers ved behov.  
Rådets medlemmer har møte og talerett i kommunestyret i henhold til reglementet. Rådet 
har ikke myndighet til å sile saker fra kommunedelsutvalgene. 
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3.7.2. Lokaldemokratiprosjektet 

Fellesnemnda vedtok høsten 2017 å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om 

deltakelse i «Prosjekt fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet». Nye Tjeldsunds 

lokaldemokratiprosjekt skal være rettet mot ungdom og medvirkning i lokaldemokratiet herunder 

etablering av ungdommens kommunestyre, ungdomsråd og digitalisering av kommunikasjonsformer 

og kommunikasjonsplattformer i et fremtidsperspektiv. 

KMD har godkjent prosjektet og gitt kr 100 000 i prosjektstøtte til gjennomføringen. 

Prosjektgruppe er nedsatt og er nå i oppstartfasen. Prosjektgruppen består av barne- og 

ungdomsleder Tjeldsund Linn-Eva Sæther, kultur- og folkehelsekoordinator Tjeldsund Silje Elvenes 

Liseth, kultur- og folkehelsekoordinator Skånland Janne Johansen og fagsjef for oppvekst Skånland 

Trude Hagland. Gruppen skal utvides med ungdomsrepresentanter og representanter fra 

Fellesnemnda. 

Prosjektgruppen har gitt prosjektet følgende navn «Lokaldemokrati UNG». Prosjektet skal være en 

del av hovedprosjektet som går på å styrke lokaldemokratiet. Målet med dette prosjektet er å få 

ungdommens syn og perspektiver inn i kommunens samfunnsutvikling og drift, og dette vil være en 

stor styrke i fremtidens nye Tjeldsund. Det er overensstemmende med Intensjonsavtalens føringer. 

Prosjektgruppen ser og muligheten for å knytte ungdomsrådet opp mot kommunedelsutvalgene. 
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4.  Skisse til styringsmodell 

Intensjonsavtalen legger føringer for at alle 21 representantene skal være involvert i politisk 
arbeid.  

Politisk organisering 
Styrende organ        Rådgivende organ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærdemokratiske organer  
(også rådgivende) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arbeidsutvalgets høringsutkast gjelder bare hovedstrukturen i den nye kommunen. Det vil 

bli opprettet et påfølgende politisk delprosjekt som skal jobbe videre med politisk 

organisering, basert på den vedtatte hovedstrukturen. Dette prosjektet skal blant annet 

utrede følgende forhold: 

Kommunestyret 

21 representanter 

Kontrollutvalg 
5 repr., 2 fra KST 

Formannskapet 
7 representanter 
Økonomiutvalg,  planutvalg,  
næringsutvalg, klientutvalg, 

klageutvalg, valgstyre 

Partssammensatt 
utvalg 
5 + 2 
representanter 

Levekårsutvalg 
7 representanter 
 

AMU 

Eldreråd 

Råd for 

funksjonshemmede 

Ungdomsråd 

Ungdommens 

kommunestyre 

Kommuneutvalgsråd 

Kommunedelsutvalg 
Kongsvik 

Kommunedelsutvalg 

Ramsund 

Kommunedelsutvalg 

Evenskjer 

Kommunedelsutvalg  
Grov/ Sandstrand  
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- Reglementer, herunder godtgjøringsreglement  

- Øvrig utvalgs- og nemndsstruktur 

- Delegasjon av myndighet 

- Forberedelser til kommunestyrevalget 2019.   


