Referat fra møte i referansegruppen for kommunereformen
– Ibestad kommune
Tirsdag den 24. mars i kommunestyresalen kl 1300-1440 ble det avholdt møte i
referansegruppen for kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord, Skånland,
Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kommuner.
Følgende møtte:
Medlemmer/varamedlemmer:
Valter Jacobsen (AP), Trond-Arvid Isaksen (SP), Halvar Nilssen (V), Karstein Kristoffersen
(AFL), Eva Nilssen til kl. 14:00/Eidar Tøllefsen fra kl. 14:00 (AFL)
Fra styringsgruppen:
Roy-Helge Andreassen, Dag S. Brustind, vara Sissel Johansen, Jim Kristiansen
Forfall:
Hugo Salomonsen (AP), Mona Kristiansen (AFL)
Ikke møtt:
Raymond Johnsen (H)
Tema for møtet:
- Godkjenning av innkalling/saksliste
- Valg av referent
- Konstituering av gruppen
- Informasjon om kommunereformen (7-er gruppen)
- Prosessplan Ibestad
- Forhandlingsgrunnlag Ibestad
- Fremtidige møter, dag- eller kveldstid - møteplan?
Styringsgruppen v/ordfører ønsket velkommen og foretok opprop.
Innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Valg av referent
Jim Kristiansen ble valgt som referent for dette møtet.
Konstituering av gruppen
Gruppen konstituerte seg.

Informasjon om kommunereformen (7-er gruppen)
Ordfører informerte om arbeidet i styringsgruppen, jfr tilsendte referat.
Spørsmål og innspill fra referansegruppen:
-Ikke tvangssammenslåing, men har kommunen noe reelt alternativ til sammenslåing? Vil
tilskudd fjernes dersom Ibestad velger å ikke slå seg sammen med andre kommuner?
-Hvilke oppgaver skal kommunen løse i fremtiden? Kan vi løse disse alene eller i fellesskap?
Vil iks-løsninger videreføres og være et tilbud for kommuner som ikke ønsker å slå seg
sammen med andre kommuner?
-Vi må definere kritiske faktorer for at vi skal bli boende i kommunen og å skape vekst og
utvikling.
-Vi må avklare demokratiske strukturer etter en eventuell endring av kommunestruktur.
-Vi må definere og prioritere krav til infrastruktur.
Prosessplan/forhandlingsgrunnlag Ibestad
Administrasjonen skal utarbeide et faktagrunnlag – dette vil angi hvilke virkninger ulike
alternativer til kommunestruktur har for Ibestad. Analysen skal gjennomgås i
referansegruppens neste møte.
Regjeringen la 20.03.2015 frem oppgavemeldingen ”Kommunereformen - nye oppgaver til
større kommuner”. Denne vil trolig ikke gi argumenter for/imot endret kommunestruktur i
Ibestad.
Referansegruppen skal ikke ta stilling til valg av alternativ for kommunestruktur, men gi
innspill slik at styringsgruppen kan forhandle frem et best mulig resultat for Ibestad. Vi må
avklare hva vi selv kan/ikke kan gjøre innen 2020. Forhandlingsgrunnlaget må beskrive
konsekvenser – fordeler og ulemper.
Det er en intensjon om å ha et ferdig utredet alternativ for 7-er-gruppen i juni 2015. Dette
for de kommuner som har mer enn ett utrednings alternativ
Det skal arrangeres 1-2 folkemøter på både Andørja og Rolla før kommunevalget. Både
styrings- og referansegruppene skal delta i møtene. Møtene skal ha like temaer på alle
møtesteder, en faktabasert innledning og en påfølgende debatt.
Valg av alternativ for/vedtak om kommunestruktur sommeren 2016.
Fremtidige møter, dag- eller kveldstid - møteplan?
Fremtidige møter ønskes avviklet torsdager kl. 17:30.

Ibestad, 06. april 2015
Jim Kristiansen
Referent

