«Tjeldsund 2020
- Våre planer og vårt arbeid med
nærdemokrati og kommunedelsutvalg»

Framtidens lokaldemokrati i nye kommuner – prosjektledersamling 29. - 30. mai 2018, Sandnes
Prosjektrådmann Torbjørn Simonsen

«Tjeldsund 2020 
Av alle de spennende tingene som skjer i nord er etableringen
av den nye kommunen uten tvil det aller mest spennende.
En perfekt blanding av privat og offentlig virksomhet –
entusiasme så det holder – tunge etableringer på tur som
kommer til å bety vekst og utvikling – nok av utfordringer og
masse gode planer og ideer – og flinke folk.
Vi gleder oss til å følge dokker videre!»
Sitat: Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder Troms fylkeskommune

Hva er Tjeldsund 2020 kjent for?
•
•
•
•
•
•
•
•

Norges brannskole
Ramsund orlogsstasjon
Tjeldsundet
Skips- og båtbyggerindustri – og, tradisjoner
Den store Isbadedagen – første lørdagen i desember
Et av landets første ungdomsråd – midten av 80-tallet «ETS-modellen»
Et av Nord-Norges største UKM-arrangementer, større enn Bodø og Tromsø
Lokaldemokratiet UNG!

Vi legger puslespill – et ganske stort
puslespill…

Hva er det vi skal gjøre i
kommunesammenslåingen?
Pt. 64 prosjekter og aktiviteter i vår prosjektplan
2017: planlegging og prosjektering…
2018: Prosjektarbeid, prosesser…
2019: Prosjektarbeid, prosesser og implementering…
Noen laaange prosjekter som ble startet i 2017; kultur og identitet,
informasjonsstrategi, system/arkiv og digital sammenslåing, infrastruktur
og digitalisering, kart og geodata
• Noen prosjekter som må komme før andre og som har sentral påvirkning
og setter rammer for aktivitet; for eksempel politisk organisering,
administrativ organisering og interkommunale samarbeidsløsninger
• Noen kortere prosjekter som «times» inn litt senere i prosessen; for
eksempel bankavtale, skilting, valg.
•
•
•
•
•

Tjeldsund 2020!
• Vi er i skarp rute og har tatt mål av oss til å bli en attraktiv kommune
som mange skal bo og leve i, jobbe i, ønske å flytte til og som vil bli
lagt merke til! Tjeldsund vil bli en bostedsattraktiv kommune mellom
to byer (Harstad-Narvik), hvor utvikling og vekst preger kommunen og
omlandet rundt oss.
• I 2020 vil være ca 4300 tjeldsundinger, men vi har plass til mange
flere… Og, vi kommer til å bli flere! Positiv folketallsutvikling 1. kvartal
2018.
• Lokaldemokratiet vil stå sterkt i Tjeldsund 2020!

Vi deler gjerne…

Før vi går videre:

En liten refleksjon…
Hvorfor trenger vi å utvikle nærdemokratiet? Etablere
kommunedelsutvalg osv. Hvorfor er det blitt så viktig? Er ikke
demokratiet vårt representativt nok?

Tjeldsund
2020
Desentral
Digital
Effektiv
elektrisk
Mål og visjoner for ny kommune

Sentrale milepæler dette halvåret
(Fellesnemnda behandler)

Politisk
organisering

22. mars 2018

Administrativ
organisering

14. juni 2018

Interkommunale
samarbeid

22. mars/15. mai 2018

Utgangspunktet: Intensjonsavtalen –
«kompasset vårt» - målsettingen vår
• Ha et levende lokaldemokrati
• Høy politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati og tydelige medvirkningsorganer, herunder å etablere 4
kommunedelsutvalg (ref Harstad/Bjarkøy).
• Sikre innbyggerne god og reell innflytelse via valg.
• Korte beslutningsveier.
• Utvikle gode systemer og kulturer for innbyggerdeltakelse og brukermedvirkning.
• Sikre for et godt engasjement blant innbyggerne rundt kommune og lokalpolitikk.

• Ha god tilgjengelighet til kommunen

• 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.
• Tilgjengelighet vil i framtiden ha et annet innhold på grunnlag av teknologiske tjenester enn det som er i dag.
Digitalisering blir et prioritert satsningsområde.

•

Yte gode tjenester til innbyggerne

•

Skape vekst og utvikling

•

Ha økonomisk sunn drift

Prosjekt – politisk organisering
• Nov 17-mars 18
• Politisk arbeidsgruppe, assistert av prosjektrådmannen og politisk
sekretær
• Åpen høring av arbeidsgruppens forslag
• Innspill (behandling) i kommunestyrene februar
• Politisk struktur vedtatt av Fellesnemnda 22. mars 18

Prosjektet drøftet: Hvilke premisser bør Tjeldsund kommunes
politiske organisering bygges på for å nå vår visjon?
• Videreføre / -utvikle Tjeldsund kommunes politiske struktur / organisering?
• Videreføre/ -utvikle Skånland kommunes politiske struktur / organisering?
• 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?
• 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. Tjeldsund 2020
har utvikling av hele kommunen i fokus og kommunedelsutvalgene vil være
særdeles viktig innenfor steds- og nærmiljøutviklingen.

Prosjektet la videre til grunn…
• 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

Tjeldsund 2020s modell er tuftet på (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De utgangspunkt at:
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 innenfor
regelverk 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.

Tjeldsund 2020s modell er tuftet på (2)
• Kommunedelsutvalgene kan navngis etter skolekretsene
• Hvert kommunedelsutvalg har 5 medlemmer.
• Kommunedelsutvalgene skal bidra til en helhetlig og koordinert
samfunnsutvikling i nye Tjeldsund
• Høringsinstans (rådgivende) Tidlig medvirkning i utrednings/arbeidsprosesser for plansaker og andre saker som berører lokalmiljøet
• 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, etablere prosjekter, søke prosjektmidler

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.

Politisk struktur Tjeldsund 2020 (vedtatt 22.3.18 av FN)
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Styrende organ
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Økonomiutvalg,
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Arbeides videre med
Planutvalget
5 representanter
fra KST

Partssammensatt
utvalg

5 politisk oppnevnte
repr., derav 2 fra
KST. 2 ansatte repr.

AMU

Levekårsutvalget:
5 representanter
fra KST

Kommuneutvalgsråd
Kommunedelsutvalg
Kongsvik
Kommunedelsutvalg
Ramsund
Kommunedelsutvalg
Evenskjer
Kommunedelsutvalg
Grov/ Sandstrand

Spørsmål/problemstillinger som vi har stilt oss
har vært
• Forankring og kobling til det representative demokratiet (folkevalgte;
kommunestyre, formannskap, planutvalg og levekårsutvalg)?
• Tydelig ansvar og myndighet og ressurser til å forestå oppgavene?

• Ressurser: møtelokaler og sekretærressurs med rett kompetanse, midler til lokale
tiltak/stedsutvikling

•
•
•
•
•
•
•

Tydelige forventninger og rolleavklaringer?
Deltakelse må ha en effekt og synliggjøres – klart mandat?
Saker må være relevante for innbyggerne?
Mange og åpne kanaler for kommunikasjon og medvirkning?
Identitet: lokal stedsidentitet…, geografien endres?
Stedsanalyse som utgangspunkt for rekruttering og arbeidsplaner?
Ikke bidra til segmentering av gamle mønstre

Rammevedtekter for kommunedelsutvalg
• Er under utvikling…
• Skisserte forslag til arbeidsområder for utvalgene er:

• 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.
• Utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder som:
Bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service,
sysselsetting, næringsutvikling,- og på øvrige områder av interesse for
lokalbefolkningen. Nye driftstiltak, prosjekter og investeringer skal godkjennes og
forankres i kommunens økonomiplaner og godkjennes av kommunestyret
• Disponere midler til nærmiljøtiltak og arrangementer

Finnes det en «Gevinstrealisering»?
• Påstand kommunedelsutvalg/nærdemokratiløsningen vil koste mer!
• Tja, kanskje... Men:
• «Sparte» kostnader ved kommunesammenslåingen • Fra to til en ordfører … osv

• «Gjenbrukes»/»omsettes» til å styrke nærdemokratiet
• Samhandlings- og samskapingseffekter vil tre tydelig frem

Koblingen til kommunedirektør/rådmann – ny
administrativ organisering (høringsutkast)

Tekniske tjenester
Kultur
Næring
Landbruk
Folkehelse
Frivillighetssentral

«Alt henger sammen med
alt»
Gro Harlem Brundtland

I vårt prosjekt henger nødvendigvis ikke alt sammen men alt, men vi har
flere prosjekter og prosesser som går sammen i innhold og tid… og som
naturlig henger sammen.

5 aktuelle prosjekter/prosesser som går
sammen i tid og innhold
• Prosjekt politisk organisering – videreføres
• Prosjekt lokaldemokratiet UNG – pågår
• Prosjekt administrativ organisering - pågår
• Prosjekt valg til ny kommune - er igangsatt
• Prosjekt kultur, identitet og profilering – pågår
• Prosjekt infrastruktur og digitalisering – pågår
• Prosjekt sak, arkiv og digitale systemer – pågår
• Prosjekt «Operasjon planlegging» – er igangsatt

Videre arbeid hos oss nå og høsten
• Vi må ut og møte innbyggerne! Vi skal invitere innbyggerne til dialog! Vi skal
be innbyggerne om innspill!
• Folkemøter i skolekretsene (september)for å invitere til videre dialog om
mandat og innhold i kommunedelsutvalgene
• Her vil formidling og informasjon om spesielt kultur/identitet/profilering og
lokaldemokratiet UNG ha sin naturlige plass

• Andre tiltak med betydning for utforming og innhold:

• Gjestebud, innbyggerinnspill (forening, lag, vennelag, arbeidsplass osv)
• Bli-kjent-fond (etter inspirasjon fra nye Molde!)

Tiltaket «Gjestebud»
• Hva har vi som er bra i dag?
• Hvordan ser det ut i Tjeldsund
og hva er vi kjent for i 2025?
• Hvilke verdier er viktige for
bygging av Tjeldsund 2020?

Første gjestebud ut – 24. mai 

Takk for oppmerksomheten !

