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INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE  

 

 

INNLEDNING 
Lødingen og Vågan kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01.2020. Det er 

kommunestyrene i de respektive kommunene som endelig vedtar om kommunene skal søke om ny 

kommune.  

 

Avtalepartene er orientert om at kommunene også vurderer andre alternativ, inklusive å bestå som 

egen kommune. 

 

SAMMENDRAG 
«Aust- Lofoten kommune» skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av 

dagens kommuners tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer. Det har vært et overordnet 

prinsipp for administrative forhandlinger at kommunene skal være likeverdige. 

 

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. Innovasjon og utvikling i tjenester og fellesadministrasjon prioriteres. Struktur, 

organisasjonskultur og systemer, må derfor vektlegges.  

 

En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon skal opprettholdes lokalt der det er 

forutsetninger for dette. Innbyggerne skal få like gode tjenester fra kommunen som det de har i dag, 

og i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester der de bor. 

 

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 kommunen. 

 

I tillegg til en politisk struktur bygd på formannskapsmodellen, skal kommunen legge til rette for 

etablering av ulike lokale utvalg/nemder1 der dette finnes hensiktsmessig. 

 

«Aust- Lofoten 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.  

 

 

 

                                                           
1
 Fellesnemnd 
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For å gi rom for tjenesteutvikling og vekst i fremtiden legges til grunn at kommunen etableres ved 

hjelp av: 

 

 eksisterende kompetanse og kapasitet 

 eksisterende infrastruktur 

 lokal forankring av tjenesteansvarsområder 

 funksjonsbasert organisering av tjenesteområder 

 

Det legges til grunn at eventuelle gevinster som oppnås i form av bedre organisering, vil bidra til å 

sikre kvalitet og nødvendig omfang på tjenestene, og gi handlingsrom for vekst og utvikling innen 

næringsliv og bosetting i hele den nye kommunen. Den relative andel av kommunale stillinger i 

dagens kommuner søkes opprettholdt. 

 

Behov for økt tjenesteproduksjonen i en «Aust- Lofoten kommune» vil gjøre tjenestene mindre 

sårbar enn i dagens 2 kommuner.  

 

Lødingen og Vågan vil i fellesskap legge til rette for gode prosesser slik at organisasjonsendringene 

kan gjennomføres på en effektiv og god måte mellom vedtak om sammenslåing blir gjort og frem til 

«Aust- Lofoten kommune» etableres fra 1.1.2020.   

 

Søknad om sammenslåing 
Ved eventuelt positive vedtak om sammenslåing mellom kommunene, vil søknad bli sendt. Under 

forutsetning av godkjenning av søknaden etableres den nye kommunen fra 1. januar 2020. 

 

 

PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN 
Forhandlinger om sammenslåing skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres 

ståsted. «Aust-Lofoten kommune» skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver 

av de gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer. Det har vært et 

overordnet prinsipp for forhandlingene at kommunene skal være likeverdige. En ny kommune skal 

etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes tradisjoner, 

fortrinn, sterke sider og utfordringer. Struktur, organisasjonskultur og systemer skal vektlegges, og 

utvikling av nærdemokrati skal gis høy prioritet.  

 

Innbyggerundersøkelser / folkeavstemming 
Innbyggerundersøkelser eller folkeavstemming er opp til den enkelte kommune å beslutte og 

gjennomføre.  

 

Rammer for gjennomføring 
Inndelingslova av 2001 ligger til grunn for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres.  
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Fellesnemndi (se avslutningsvis i dokumentet) 
Det opprettes en Fellesnemnd som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. 

Utgangspunktet for sammensetning av fellesnemnda skal være formannskapene i de enkelte 

kommuner, men de tilpasninger som partene blir enige om.  

 

Mandat: 

1) Fellesnemnda skal ansette prosjektleder for sammenslåingsprosessen. 

2) Fellesnemnda skal behandle prosjektleders innstilling til organisering av og ansettelser til den 

øverste administrative ledelse etter 1. januar 2020. 

3) Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-

bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir ivaretatt. 

4) Fellesnemndas medlemmer skal også utgjøre arbeidsgivers representanter i 

partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen. 

5) Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra 

kontrollutvalgene i de tre kommunene. 

6) Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende 

sammenslåingsprosessen. 

7) Kommunene har i perioden frem til 31.12. 2019 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål 

som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. 

8) Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg 

frem til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å kunne ha 

konsekvenser for sammenslåingsprosessen. 

9) Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser og 

forberede budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det er imidlertid det nye 

formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til det nye kommunestyret. 

10) Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemnda 

vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold 

som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall. 

 

Det operative arbeidet skal utføres av en prosjektorganisasjon og beskrives i en prosjektplan. 

Politikere, administrasjonen og tillitsvalgte skal ha definerte roller i prosjektorganisasjonen.  

Fellesnemnda vurderer etablering av prosjektledelse.  

 

Kommunesenter 
Kommunesenteret og rådhuset skal ligge i Svolvær. Kommunehuset i Lødingen vil være lokalt 

servicesenter. 

 

Kommunenavn og kommunevåpen 
«Aust-Lofoten kommune» brukes som arbeidstittel på den nye kommunen.  
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Fellesnemnda fastsetter kommunevåpen og ordførerkjede mm. 

 

 

Prinsipper for organisering av den nye kommunen 
Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk 

forankring.  

 

Politisk organisering 
En ny sammenslått kommune skal basere sin politiske organisering på: 

 Formannskapsmodellen 

 Politiske utvalg inndelt etter fagområder som hovedmodell 

 Det etableres kommunedelsutvalg underlagt formannskapet for tidligere Lødingen 

kommune.  

 

Kommunedelsutvalget skal: 
 være utviklingsorientert 

 ha uttalerett i alle saker (budsjett mv), og særskilt uttalerett i saker som gjelder 

kommunedelen  

 kunne sette saker på «dagsorden» saker som gjelder kommunens virksomhet – planlegging, 

drift, forvaltning og i samfunnsmessige spørsmål/politiske spørsmål for øvrig som gjelder 

kommunedelen 

 formelt utnevnes av kommunestyret etter prosesser i kommunedelen som sikrer lokal 

forankring og legitimitet 

 

 

Administrativ organisering 
Hovedmålet for administrativ organisering er at den skal være effektiv og kostnads-besparende. Den 

administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en god prosess i nært samarbeid med 

tillitsvalgte og medarbeiderne. Det vurderes desentralisert lokalisering av administrative tjenester 

der dette er hensiktsmessig 

 

Kommunen som arbeidsgiver 
Det er viktig at prosessen med kommunesammenslåing ivaretar de ansatte på en god måte, både 

med hensyn til forutsigbarhet og for å kunne gi gode tjenester.  Den nye kommunen vil også ha stort 

behov for medarbeidere med god kompetanse, og det er viktig å legge forholdene til rette slik at 

arbeidstakerne ønsker å fortsette i den nye kommuneorganisasjonen. Den administrative 

omorganiseringen skal gjennomføres i nært samarbeid med de tillitsvalgte og medarbeidere. Den nye 

kommunen skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk, og legge til rette for 

mangfold blant de ansatte i virksomhetene.  
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Fellesnemnda skal etablere en egen plan for medbestemmelse etter behandling i det part-

sammensatte utvalget for sammenslåingsprosessen. 

 

 

Kommunen skal ha en aktiv rolle i elevenes 13-årige skoleløp, og bidra til framtidig rekruttering 

gjennom å ta inn tilstrekkelig antall lærlinger.  

 

Ansatte som berøres av kommunesammenslåingen gis en ansettelsesgaranti i inntil 3 år med hensyn 

til oppsigelse i arbeidsforhold. Eventuelt overtallige skal tilbys nye/andre oppgaver i den nye 

kommunen. Nye oppgaver og arbeidssted kan være aktuelt (endringsoppsigelser). 

Effektiviseringstiltak gjennomføres i størst mulig omfang ved naturlig avgang. 

 

En felles strategi for personalbehandling vil bli utarbeidet etter at et evt vedtak om sammenslåing er 

fattet og som del av Fellesnemdas oppgave.  Arbeidsgrupper oppnevnes for å foreta vurderinger og 

gi innspill til hvordan «Aust-Lofoten kommune» skal designes på operativt nivå.   

 

KS og Fylkesmannen i Nordland antas å være aktive medspillere i kommunereformprosessen, 

gjennom klargjøre nødvendige prosessuelle og formelle hensyn som må ivaretas i forhold til å ivareta 

lov og avtaleverk på en god og tillitvekkende måte. 

 

Kommunestyret 
Kommunestyrets medlemstall for første valgperiode i den nye kommunen fastsettes etter eventuelle 

vedtak om sammenslåing. 

 

TJENESTETILBUDET 
Innbyggerne skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester der de bor. 

Forhandlingsutvalget ser også at ny teknologi gjør at mange tjenester kan hentes/leveres via 

nettbaserte tjenester. 

 

Skolestruktur 
Nåværende og gjeldende vedtak om skolestruktur søkes opprettholdt. 

Skolekretsgrenser i en ny kommune bør følge nærskoleprinsippet og optimaliseres. 

 

Barnehager 
Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning for de med rett til barnehageplass. Eventuelt nye 

barnehager tilpasses befolkningsveksten, slik at nærhet til tjenestene og effektiv drift sikres.  

 

Helse og omsorg 
Hele omsorgstilbudet skal ivareta nærhet til tjenestene for innbyggerne. 

 

Dagens tilbud om sykehjemsplasser, omsorgsboliger og bo- og servicesenter videreføres. 
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Spesialistfunksjoner samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse. 

Hjemmebaserte tjenester skal tilbys med et naturlig geografisk utgangspunkt for å sikre en best mulig 

tjeneste.  

 

Bibliotek  
Det skal være bemannede bibliotekfilialer etter dagens struktur. Bibliotekene skal fungere som 

samlingssted og kulturutvikler.  

 

Lokale servicekontor 
Servicekontor etableres i dagens kommunesentra, og tilrettelegges med tjenester som tar i bruk ny 

teknologi. Blant annet Nav tjenester kan ytes her. 

 

Klima og miljø 
Det skal utarbeides en strategi for en klimanøytral kommune innen 2030. Kommunen skal ha en 

oppdatert klima- og energiplan. 

 

Interkommunalt samarbeid 
Den enkelte kommune må selv avklare hvordan eventuelle interkommunale 

avtaler/samarbeidsordninger skal avvikles, forut for kommunesammenslåing skal gjennomføres.  

 

Beredskap 
Trygghet og sikkerhet er viktig for kommunens innbyggere, og den nye kommunen skal prioritere 

beredskap. Dette skjer blant annet gjennom oppdaterte beredskapsplaner og øvelser. 

 

Jordvern og arealutnyttelse 
Gjennom helhetlig arealpolitikk skal det legges opp til en effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet 

arealpolitikk hvor god matjord sikres, og at sjøarealer egnet for sjømatproduksjon ivaretas på best 

mulig måte. 

 

Frivillighet, lag og foreninger 
Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal stimuleres til 

frivillighet. Kommunens lag og foreninger sikres støtte slik at lokal aktivitet opprettholdes på samme 

nivå eller forsterkes. 

 

Tekniske tjenester 
Gode tekniske tjenester er viktig for innbyggerne og tjenesten søkes forbedret og utviklet i hele den 

nye kommunen, bl.a. ved bruk av ny teknologi.  

 

Kulturarbeid/kulturskole 
Dagens kulturskole struktur og kulturarbeid søkes opprettholdt og forsterket. 
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KOMMUNIKASJON, NÆRING- OG SAMFUNNSUTVIKLING 
 

Gang- og sykkelstier 
Den nye kommunen skal realisere flere sykkeltraseer, gang- og sykkelstier for å sikre trygge 

skoleveier, skape god folkehelse og samt gjennomføre tiltak som innvirker positivt på klima og miljø. 

 

Vei 
Det må aktivt arbeides med spørsmålet om E10, sykkelveier, rasteplasser m.v. Trafikksikkerhet skal 

gis høy prioritet. Veikvalitet er også miljøsatsing, og vedlikehold skal prioriteres. 

 

Fiskerihavner / Kaier 
I samarbeid med kystverket skal det utarbeides en strategi for å sikre gode og effektive fiskerihavner, 

havner for godstransport og trygge farleder. 

 

Øvrig infrastruktur 
Det skal arbeides aktivt for å etablere et godt kollektivtilbud, herunder buss- og båt-tilbud internt i og 

til og fra den nye kommunen. Et godt bredbåndstilbud og mobildekning er vesentlig for god 

infrastruktur. 

 

Næringsutvikling/arealpolitikk 
Kommunen skal være blant de ledende næringskommuner gjennom en aktiv næringspolitikk hvor 

næringsdrivende og innbyggere møter en positiv og profesjonell holdning blant kommunens 

politikere og ansatte. 

 
 For Vågan skal det arbeides med realisering av:  

a) Ny flyplass på Gimsøya 
b) Ny E-10 gjennom Lofoten 
c) Opprettholdelse og forsterking av samferdselstilbudet 
d) Forsterkning og utvikling av fiskerihavner/farleder 
e) Ferdigstille Osan-Syd 

 
 For Lødingen skal det arbeides med realisering av:  

f) Øksfjordveien (tidligere «Panoramaveien) 
g) Regionalhavn på Fiskøya 
h) Forsterket fergesamband Lødingen-Bognes (sammenknytning europaveiene E6-E10) 
i) Tomter for fritidsboliger 
j) Reetablering av videregående skole 
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Eierskap i aksjeselskaper 
Kommunestyret i den nye kommunen skal behandle overordnede prinsipper for forvaltning av 

eierskap i selskaper (eiermelding) i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Som en del av dette 

skal de overordnede føringene for kommunens eierskap i f.eks AS trekkes opp.  

 

Næringstiltak 
Det legges til grunn en attraktiv nærings- og samfunnsutvikling i hele kommunen, basert på lokale 

fortrinn. 

 

Tettstedsutvikling 
Kommunen har flere tettsteder med attraktive særpreg. Publikumsrettede tjenester skal som 

hovedregel gis der innbyggerne bor, og tettstedene skal utvikles som attraktive bo- og arbeidssteder.  

 

 

ØKONOMIFORVALTNING 
Den nye kommunens økonomiforvaltning skal sikre at kommunens økonomi er i balanse og gir 

handlingsrom i et langsiktig perspektiv.  

 

Økonomiplan innrettes slik at etatenes netto driftsresultat er i samsvar med TBU`s2 anbefaling. 

 

Inndelingstilskudd 
Kommunene er enig om at 50 % av det årlige inndelingstilskuddet som man mottar skal brukes i et 

infrastrukturfond hvor det årlige beløpet fordeles mellom områdene for kommunene ihht den 

respektive kommunens andel av arealet på tidspunktet for vedtak om sammenslåing.  

 

De øvrige 50 % av inndelingstilskuddet fordeles til bruk i den nye kommunen fordelt mellom 

områdene ihht andel av folketallet i den respektive kommune på tidspunkt for vedtak om 

sammenslåing. 

 

Midlene som kommer fra inndelingstilskuddet  skal dog brukes slik at det utvikler tjenestetilbudet i 

de respektive områder i tråd med overordnede retningslinjer og kommuneplan for ny kommune. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har  best 

mulig felles forståing av situasjonen i norsk økonomi. 
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En fordeling av et inndelingstilskudd på kroner 17,8 millioner vil gi 8,9 mill. pr område: 

 

Tabell for fordeling av inndelingstilskudd: 

 
Kommune Km

2
 Innbyggere 

(1.01.16) 
Folketall  

Lødingen 527 2 144 19 % 

Vågan 479 9 350 81 % 

Ny kommune 1006 11 494  

 
Fordeling av inndelingstilskudd 

 

 Vågan Lødingen Inndelingstilskudd 

Etter areal 4 272 000 4 628 000 50 % 

Etter folketall 7 209 000 1 691 000 50 % 

Totalt 11 481 000 6 319 000  

 

 

Infrastrukturfond – Lødingen: kr. 6 319 000 

Infrastrukturfond – Vågan: kr. 11 481 000 

 

 

Engangskompensasjon 
30 % av engangskompensasjonen tildeles den enkelte kommune ihht andel folketall på tidspunktet 

for vedtak om kommunesammenslåing. Midlene brukes til omstillingstiltak som kommunen må gjøre 

i perioden fra vedtak om sammenslåing til sammenslåing finner sted. Midlene forvaltes av det 

enkelte kommunestyre. 

 

70 % av engangskompensasjonen brukes til omstillingstiltak som skal gjøre den nye kommunen best 

mulig til å levere tjenester på en rasjonell og effektiv måte i tråd med de rammer som denne avtale 

gir. De avsatte midler forvaltes av fellesnemnden. 

 

Fordeling av engangsstøtte 
 

 Fordeling i % Engangsstøtte Kommentar 

Vågan 30 % engangsstøtte 6 075 000 Fond Vågan 

Lødingen 30 %      « 1 425 000 Fond Lødingen 

Fellesnemnd 70 %      « 17 500 000 Fond 
fellesnemnd 

 Totalt 25 000 000  

 

 

Bruk av disponibel formue i kommunene 
Disponibel formue fra kommunene skal disponeres av det nye kommunestyret til beste for 

innbyggerne i den nye kommunen. 
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I perioden frem til en endelig sammenslåing skal alle kommunene orientere hverandre så tidlig som 

mulig gjennom en fremtidig fellesnemnd om aktuelle investeringsprosjekt som kommunene arbeider 

med. Dette gjelder prosjekter med en kostnadsramme på over kr 1,0 mill. Informasjon skal komme 

senest 14 dager i forkant av et eventuelt vedtak i kommunestyret. 

 

Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten harmoniseres ved en eventuell kommunesammenslutning. Det er ikke realistisk å 

avvikle denne i nærmeste framtid.  

 

 

                                                           
i .Fellesnemnd 

Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i § 3 andre ledd 

bokstav b skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga 

eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller 

fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller 

fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av og blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget. 

Nemnda vel sjølv leiaren og nestleiaren i nemnda. Reglane i kommunelova om val og saksbehandling 

i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande. 

Kommunane eller fylkeskommunane kan også opprette eit felles partssamansett utval etter 

kommunelova § 25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga som 

arbeidsgivar og dei tilsette. 

Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for 

det første driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett 

i verk. Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og 

økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld. 

Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda blir fastsette i reglement som må vedtakast i alle 

kommunestyra eller fylkestinga. Kvar av kommunane eller fylkeskommunane kan be departementet 

om å ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er mogleg å kome til semje. 

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av 

administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. 

Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller 

vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt 

vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala. 

Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikkje 

er av prinsipiell art. 
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Reglane i kommunelova om møte- og talerett for ordførar, leiar av kommuneråd eller fylkesråd, 

administrasjonssjef og tilsette gjeld tilsvarande for nemnda. Reglane i § 59 om lovlegkontroll gjeld 

tilsvarande for avgjerder fellesnemnda tek. 

Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller fylkestinget er 

konstituert etter reglane i § 27. 

 


