Synspunkter på viktige forhold å ivareta ved valg av kommunestruktur.
Innhentet ved folkemøter uke 48-2014 og elektronisk skjema på hjemmesiden.

Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Egen kommune
For og bevare demokratiet på samme nivå som vi har i dag. Hvis vi skulle komme inn i en stor kommune med Narvik, Ballangen, Tysfjord og
Evenes f.eks. Hvor stor innflytelse får vi da. Og ved fremtidige kommunevalg hvor stor sjanse er det for at vi får inn noen fra Evenes i kommune
styret. Og en annen ting, hvor mye sparer vi egentlig på og slå sammen kommunene. Hvis det er så mye og spare hvorfor er det ikke flere som
har gjort det til nå? Jeg synes heller vi bør satse på samarbeid med nabo kommuner, sånn som i dag med Tjeldsund og Skånland. Hvis regjeringa
hadde brukt like mye tid og penger på å utvikle kommunene som vi har i dag, så tror jeg vi hadde kommet veldig lagt med det. Og gått igjennom
hvilke oppgaver som kommunene skal styre med og hvilke oppgaver som fylke/stat burde styre med.





Styrket lokaldemokrati
Involvere innbyggerne. På et eller annet tidspunkt må innbyggerne spørres gjennom folkeavstemming.
Ønsker en oversikt over det tjenestetilbudet vi kan forvente!
Ønsker fortrinnsvis å være egen kommune. Foretrekker ETS foran Narvik / Hanstad. Av Narvik / Harstad er Harstad det naturlige valg.

Nærhet til skole, aldershjem, kollektivtransport. Redd for å miste skoletilbudet. Viktig å ga representanter nok i et nytt kommunestyre.
Storebror: Harstad har alltid tatt vare på omlandet. De har vært avhengig av det. Narvik har hatt nok med seg sjøl. Det eneste positive med en
stor kommune er lavere adm.utgifter.

Ser ingen fordeler med å bli stor. Vi blir en utkant uansett og mister råderetten.

Legg vekt på: Sykehjemmet – Skole – Barnehagene – Forretninger – Kirke? – Næringsutv.

Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Egen kommune
- Beholde barnehage, skoler & sykehjem
- Bevare flest mulig offentlige arbeidsplasser
- Sikre de ovennevnte punktene i lengst mulig tid
- Legge til rette for varig bosetning, f.eks. v/ utbygging av fiber(internett) som en del av forhandlingene.

- Skolen på Liland må beholdes!
- Barnehager
- Sykehjem
- Arbeidsplasser
- Viktig med nærhet til arbeidsplasser
- Legevakt – viktig med legevakt i nærheten etter kl 1500.

Nytt oppvekstsenter med idrettshall/basseng
Tiltak for økt bosetting
Gode tjenester for eldre
Fritidstilbud/kulturskole
Næringsutvikling
Gode kommunale veier

Bygg fylkessykehus på flyplassen, i ei h… fast, så skal vi se hvor mange venner vi plutselig får, kommunen må tørre og satse.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Egen kommune
På møtet i dag bekreftes det at Evenes ikke har dårlig økonomi sammenlignet med omkringliggende kommuner. Vi har ikke vært på ROBEK-lista.
Da tviler jeg på at fordelene med en større kommune er så ”lurt”. Om vi går inn i en større kommune må vi i alle fall få beholde en skole og
barnehage i vår nærhet. Evenes bør sørge for at det bygges en ny skole før ev.t sammenslåing.

At gamlehjemmet er på Liland til æ skal dit.
At det brukes penger på kommunale veier der det faktisk bor folk.
At kraftverkpengene skal brukes i Evenes.

Opprettholde dagens tjenestetilbud med sykehjem, skole, barnehage.
Ny skole/oppvekstsenter med Hall/Basseng.
Videre utvikling av Evenes lufthavn.
Næringsutvikling.
Hva med innflytelse i en eventuelt ny kommune.

Skole – barnehage og sykehjem må våre i kommunen.

Tilrettelegge for at folk vil flytte til kommunen(Evenes): Skole, barnehage, godt tjenestetilbud for eldre og utviklingshemmede. Arbeidsplasser!
Ønsker at evt. Sammenslåing med byene ikke vektlegges. Dette pga. det er da vi blir virkelig utkant, med det den situasjonen vil
medføre(Sentralisering, dårlige kommunale veier, ”fjernere” tjenestetilbud osv.)

Viktige forhold å ivareta ved kommunestruktur

Side 3 av 28

Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Egen kommune
1.
2.
3.
4.

Oppvekstsenter
God hjemmetjeneste
Alderssenter
Adm. sentralfunksjoner (økonomi eller personal eller teknisk)

At dagens tjenestetilbud opprettholdes
Jeg er redd det blir vanskelig å bli valgt inn i styre og stell for de som er fra perifere kommuner.
Jeg er redd for at sentraliseringa vil akselerere.
Det er viktig for meg at ungdom kan gå på videregående skole i Troms.
Jeg er redd for at Evenes kommune får lite igjen for å ha vært ”nykter” og sparsom -> vi går inn i et samarbeid med lite gjeld men gammel skole.
Jeg tror at et skikkelig oppvekstsenter der det ikke er spart på noe, er måten å få folk til å bosette seg i Evenes. Mange byfolk er direkte
misfornøyd med skoletilbudet i byene->store klasser ->mobbing osv.

Skole – arbeidsplasser

Vi skal være egen kommune med regionalt samarbeid slik som det er i dag. Evt. utvide det om nødvendig. MEN – nærhet til befolkninga er det
viktigste. Skole, sykehjem, barnehage må være i nærmiljøet. Det er det lokale ”styret” som veit hva som er best for innbyggerne.
Med en stor kommune, Narvik eller Harstad, lir vi en utkant og mister lokaldemokratiet.
Tilbudet med videregående skole (gymnas) som var på Elvemo med tilbud til ETS-ungdom må tilbakeføres for at ungdommen skal beholde
tilhørigheten til sin heimkommune.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Egen kommune
Flere arbeidsplasser
Bygge flere kommunale boliger
Ny skole i Osmarka
Felles sykehus for Narvik og Harstad i Evenes
Stor Evenes med Narvik og Harstad
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
Tjenestetilbudet: At vi kan opprettholde tilbudet vi har i dag. Godt tilbud til en stadig eldre befolkning – kulturtilbud til eldre, aktiviteter som kan
få dem ut av en ensom tilværelse.

Samlet ETS

Beholde tjenester som skole, barnehage, sykehjem osv i nærmiljøet om evt. sammenslåing med Harstad / Narvik.
Ikke splitt Evenes i flere !

Aller helst ville vi hatt best som egen kommune, men tiden for det er omme. ETS burde vært sammenslått for lengst. Vi har allerede samarbeid
som ser ut til å fungere bra i ets. med en storkommune (Harstad eller Narvik) er jeg redd alt blir styrt over hode på de små kommunene. Vi
nærmer oss alderen hvor det er aktuelt å tenke på eks. sykehjemsplass, er vi da en storkommune kan vi risikere å bli sendt til Kvæfjord/Ibestad
den ene og den andre til Tysfjord. nei la oss beholde de tre små kommunene og slå dem sammen til ETS kommune. Når det gjelder fylkesgrense
så er det på tide å sette en blyantstrek fra sørvest for røst og føre streken inn Vestfjorden, Ofotfjorden til Rombaksbotn og til svenskegrensa. alt
nord for streken overføres til Troms fylke. Det som er sør for streken kan tilhøre Nordland. Dagens grenser er satt den tid når båten og sjøen var
naturlig kommunikasjons veier, den tiden er over nå.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
For oss som bor i Evenes kommune er det maktpåliggende at vi bygger et nærsenter. Evenskjer ligger så nært at det er mulig å bygge dette til et
lokalt senter, og stedet er av en størrelse som gjør det mulig. Alternativet er at denne typen funksjoner flyttes til Harstad eller Narvik.
Avstanden til både Harstad og Narvik er såpass langt at det ikke skaper en god pendlingsregion uten at vi har et nærsenter i midten som syr
regionen sammen. Ved å satse på ETS som kommune kan vi lage en tydelig strategi for oppbygging av et slik senter. Som utkanter i både
Harstad og Narvik vil vi være en utkant, og erfaringene med blant annet endring av skolestruktur i Harstad vil tilis at vi raskt ender opp med at
basisfunksjoner flyttes til Bjerkvik eller Evenskjer, samtidig som senterfunksjoner flyttes inn til en av byene. Innenfor ETS kommunen vil det
være lettere å skape aksept for å beholde grunnskole og tjenesteytende tilbud desentralisert, samtidig som vi sentraliserer øvrige funksjoner til
Evenskjer som tross alt ligger nært oss. Vi bør være en del av Troms fylkeskommune, og ta innover oss at samferdsel er endret siden 1800-tallet.
Avstanden til Tromsø er dryge tre timer med bil, Harstad er den nærmeste byen, mens avstanden til Bodø er betydelig både i lengde og ved at
den baseres på ferge. Mest sannsynlig vil ETS inn i Troms også trigge et Stor-Narvik som søker seg nordover også inn i Troms. Den eneste
grunnen til å beholde fylkestilhørighet er personlig nettverk i politikk etc. De er lett forgjengelige og vi bygger fort opp gode relasjoner
nordover.
1. Nærhet til administrasjon og tjenesteutøvere 2. Nærhet til politikere og folkevalgte 3. Evenesvelgernes stemmer vil ha større
gjennomslagskraft i en ETS-kommune enn i en storkommune med Narvik/Harstad. En så stor sammenslutning (Narvik/Harstad) vil
svekke lokaldemokratiet og vi vil bli enda mer utkant uten reell innflytelse på vår hverdag og vårt nærmiljø. 4. Jeg føler større tilhørighet
til ETS-området enn til Narvik/Harstad Skulle jeg måtte velge mellom de to byene, ville jeg velge Harstad. Det er den byen jeg bruker når
jeg ikke finner de varer/tjenester jeg trenger i ETS-kommunene.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
Det aller viktigste for min del er at fylkesgrensa, som går igjennom markebygda går bort. For vår families del går grensa ca 100m fra huset. Så vi
på Myrnes ønsker å få flyttet den unaturlige grensa.
Hvis det er slik at de fleste andre i kommunen ønsker et Narvik alt. Så ønsker vi som tilhører markebygda å splitte kommunen slik at vi kan få gå
over til Skånland.
Med ETS-kommune: God for Norge som land å ha en allsidighet i kommuner. Alle de nye kommunene trenger ikke å være knyttet til en større
by. Ja til en sterk bygde-kommune. Hegne om våre rurale interesser/distrikt-interesser.
At man bygger videre på de interkommunale samarbeidene som allerede er i gang.
Vil være det beste også for styrkingen og bevaringen av samisk språk og kultur i området.

Fortsette samarbeidet vi har i dag.
Skole, sykehjem må bestå, i hvert fall et vist antall år. Kunne ha et interkommunalt samarbeid på områder der det er behov.

Kvaliteter: Mulighet for å ha ”oversikt” over egen kommune, fra forvaltningens side ->ikke for stor. Gjelder og for familier/enkeltpersoner.
Ivareta samisk språk og kultur: Ha god kjennskap til samisk tradisjon i kommunen. Litt større kommune fordel for samisk språk. Flere elever med
samisk på skolen.
Unngå deling av MARKEbygd: Evenesmark – Nipen/Kjønna. Her er en enhetlig befolkning, familie/slekt som MÅ få være i en kommune. Vil heller
ha deling av kommunen annet sted hvis NARVIK alternativet vinner frem.
Markomanak barnehage er for alle 3 kommuner ETS. Vil beholde dette samarbeidet. Viktig for foreldre.
Enkelt å bygge videre på etablert kommunesamarbeid i stedet for å starte på nytt. Innbyggere føler seg som ETS beboere!
FORDEL med kommuner som ikke er knyttet til bykjerner. Beholde allsidighet/mangfold.
Vi vil ikke bli presset inn i en bykommune som satser på bysentrum.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
Skole, eldreomsorg, infrastruktur, idrett, kultur, friluftsliv.
Tilhørlighet i eget samfunn/kommune.
Næringslivssamarbeid.
Få til en god forståelse av hva sammenslåing innebærer for lokalsamfunnet slik at vi vet hva vi stemmer på en gang i fremtiden.

ETS: Kompakt kommune. Innbyggerne kjenner stort sett hverandre gjennom lag og foreninger. Kommunene kjenner hverandre.
Hvis dette blir for smått foreslår da å tenke stort med Harstad og Narvik sammenslått og fylkesgrensa flyttet til Efjorden. Da føles det naturlig å
samles rundt HNL Evenes.

Bort med fylkesgrensa som splitte bygda vårres!
Kjønna-Evenesmark må/skal tilhører samme kommune, uansett hvilke kommunesammensetning det blir.

- Fordel for samisk språk og kultur med ETS-Kommune
- Splitte lokalsamfunn i Markebygdene
- Fortsatt er det viktig å kommunisere med folk, tenker på veiledning.
- I tekniske og plansaker er det viktig at saksbehandlere kjenner til lokalsamfunn.
- Vi på Myrnes er i mot fylkesgrensa slik den er nå.

Må ikke miste de tjenestetilbudene vi har i kommunen, som skoler, barnehage, syke/bygdeheim m.m
Det må ikke bli dårligere tjenestetilbud.

Opprettholde vårt videregående skole tilbud i Harstad!
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
- Raus storebror
- Lokalt og sentralt for Evenes.
- Ivareta mye som i dag, men fremme vekst i kommunen.
Jeg syne ETS er en god løsning fordi det vil være godt gjennomførbart når vi likevel har et interkommunalt samarbeid. Vi vil også slippe å lide
som en lillebror m/lite støtte som kan skje om vi slår oss sammen m/Harstad el. Narvik.

At en ikke miste nærhet til skole, barnehager, sykehjem etc.

Nærhet til de nødvendige tjenestetilbudene.

En god faglig omsorg for, særlig de svake i kommunen, slik at de det gjelder ikke skal være nødt til å finne fram hvilke rettigheter de har.
Likeledes en eldreomsorg som gjør at jeg kan gå alderdommen trygt i møte.
Evenes bør tilhøre Troms fylke.

Hvor kan eventuelt hovedsenter?

Syns at avstandene er lange allerede.
Tenker mest på helse, lange turer i drosje for eldre, langt for å levere en blodprøve, generelt for legekontakt.
Er veldig redd for at avstandene øker enda mer havner vi i Narvik.
Ved en storkommune med Narvik er jeg redd for at vi blir en liten prikk på kartet.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
Skole og utdanning! Kortreist utdanning eks studisenteret.no (Noe for ETS kommunen?)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi vil ikke ha en forringelse av lokaldemokratiet
Ny struktur må utløse en kommuneøkonomi som gir bedre kommunale tjenester.
Det bør gjennomføres en rådgivende folkeavstemming.
Vil beholde en form for kommunalt servicesenter i ”den gamle kommunen”
Fortsatt beholde lokale tjenester som skole, sykehjem, barnehager.
Sammenslåinga må føre til et bedre samarbeidsklima enn det vi har hatt til nå, spesielt hvis resultatet blir ETS.

Folkeavstemming også i Evenes
Administrasjon
Greit å starte med ETS
Arbeidsplasser – særlig omsorg bør bevares
Sykehjemsplasser bør opprettholdes
All nye bedrifter må lokaliseres uavhengig av kom-senter i nye ETS.

Næringsutvikling
Gode tilbud til ungdom

Ønsker sykehuset blir lagt til Evenes
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
Oppvekstsenter må bygges
Barnehagen må holdes på dagens nivå
Sykehjem og eldreomsorg må minst beholdes på dagens nivå.
En del av den nye kommunens tjenester må lokaliseres til Evenes rådhus.

Vg.skoler. Avtale – Harstad/Narvik ->Transport, buss begge veier?
Folkeavstemming, må få muligheten til å stemme for ett av fire alternativer, at ikke ett alternativ blir lagt bort.
Demokrati, antall representanter i et evt kommunestyre.
Sykehjem opprettholdes i Evenes kommune
Skole opprettholdes i Evenes

Næring

Ved sammenslåing av f.eks. ETS, så bør man for ”balansens del” bruke samme skisse som på samarbeids/fellesskapsløsninger, i et sammensatt
k.styre i størrelsesforhold E-T-S -> 25-25-50.
En folkeavstemming må være retningsgivende for administrasjon og politikerne.
Vårt mandat er at vi er satt til å fjerne folket – husk det.
Tjenestetilbudet må uansett opprettholdes innen det basale behovet for innbyggerne.
ETS- har et stort, - men dårlig utnyttet potensiale innen næringsutvikling
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
Et godt videregåendeskole tilbud.
Felles arbeidsmarket krever gode og økonomiske overkommelige samferdselstilbud.
Modell for lokaldemokratiet må gi ”vårres område” reell politisk innflytelse.
Nærskole, nærbarnehage, nære omsorgstjenester nære arbeidsplasser VIKTIG
Trur ikke på ” flytte inn hos hverandre” En storebror forblir nettopp det.
Lokalpolitikken speler hva innbyggerne ønsker/vil. I et valgår bør de problemstillingene som man er opptatte av der vurderes opp mot de ulike
scenarioene.
Hva vil en sammenslåing bidra til: Arbeidsplasser/næring, eiendomsskatt, omsorg m.v.

- Oppvekstsenter i Evenes – skole/barnehage
- Sykehjem i Evenes
- Ivaretakelse av Evenes som region
- Grenseavtalen vgs
- Beholde ETS medisinske senter som i dag
- Fritidsaktiviteter, muligheter for trening også på vinterstid. Vi trenger hall/basseng
- Bompengefri vei til uansett kommunesenter.

Ønsker sentralsykehus blir lagt til Evenes

Skole – sykeheim – barnehage – arbeidsplasser – sykehus på Nautå
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: ETS
Skole og sykehjem må bestå slik at det er i dag i Evenes. Oppvekstsenter i Evenes.
Det blir for lange avstander til administrasjon etc ved sammenslåing med Narvik eller Harstad. Demokratiet ivaretas best ved nærhet til de
folkevalgte.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Narvik m.fl.
1) Skole/utdanning. Nærhet til barne- og ungdomsskole. 2) Avstand og kjøretid til arbeidsplasser 3) Avstand og kjøretid til kommunesenter
Tenker at med Hålogalandsbrua så vil Narvik sentrum kanskje med tia "flytte" nærmere oss. Bjerkvik kan komme til å bli et stort og godt senter
for oss som bor i Evenes. og da tror ikke jeg det blir dumt å høre til " den veien". Ellers vil det være viktig med skoler, barnehager og
eldreomsorg i vårt eget nærmiljø. Kanskje bør det opprettes servicekontorer ute " på bygda" - det fins enda innbyggere som ikke er familiære
med bruk av data for å komme i kontakt med serviceinstitusjonene i kommunen.
I den lokale debatten bør det legges ned noen tanker rundt avstandsforholdene som vil endre seg signifikant med åpningen av Hålogalandsbrua
og ny vei mellom Øyjord og Bjerkvik. Ved åpningen av brua vil Evenes flyplass være midt mellom Narvik og Harstad. Ved ny E 6 mellom Bjerkvik
Hålogalandsbrua vil HELE kommunen ligge nærmere Narvik enn Harstad. Hvis det blir slik at Fylkeskommunen består, vil elevene på
videregående bli busset til Narvik etter at Hål.bru står ferdig, dermed vil kontakten med Narvik øke. Mye av argumentasjonen at Harstad er en
bedre by enn Narvik, og at Evenes vil bli bedre ivaretatt der er basert på gammelt nag til Narvik. Hvis Evenes går inn i en
kommunesammenslutning med Harstad vil dette bli en større kommune enn det man ser for seg rundt Narvik, derfor vil representasjonen bli
enda mindre enn ved Narvikalternativet. Det er særdeles lite trolig at man vil kunne få noen bedre storebrorbehandling i Harstad. ETS
alternativet har en alt for dårlig demografisk og arbeidlivsmessig struktur for å kunne bli noe godt alternativ. Hvis dette skulle bli løsningen (også
ved Harstad-Skånland-Tjeldsund-Ibestad-Kvæfjord alternativet) vil man kunne risikere på sikt å miste skolen på Liland og kanskje også
aldershjemmet da dette kan sentraliseres til Evenskjer. Det er lite sannsynlig at det vil bli foreslått å busse unger til Bjerkvik grunnet avstand.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Narvik m.fl.
Fra mitt ståsted er det tre viktige momenter som må tas med i betraktning: 1. Tjenestetilbudet: I størst mulig grad må tjenestetilbudet til
innbyggerne i Evenes bli opprettholdt. Dette gjelder barnehage, skole, eldreomsorg mm. Man må agere på en slik måte at mest mulig av
strukturen blir værende ute i lokalsamfunnene. Dersom man får en nedbygging av tjenestene vil det redusere ny-innflytting, befolkningen vil
eldes og bebyggelsen vil bli brukt som fritidsboliger. En av de viktige positive resultatene av en fremtidig sammenslåing bør være en rask,
forutsigbar og transparent saksbehandling av eksempelvis byggesaker. Ut fra skriverier i lokalpressen er jeg ikke sikker på hvilken finger det er
best å skjære seg i.... 2. Politisk innflytelse: Et nødvendig onde ved denne prosessen er at den relative innflytelsen til innbyggerne i Evenes vil bli
mindre. Hva som enn vil bli det nye sentrum, vil dette i alle alternativer få mest oppmerksomhet. Det er sentraliseringens pris. Derfor er det
viktig å ta hensyn til dette når vi gjør våre valg fremover. Mitt inntrykk er at det er svært liten vilje i det politisk/administrative miljøet i Skånland
til å opprettholde strukturer andre steder på bekostning av Evenskjer. Fra mitt ståsted ageres det på svært lite tillitsskapende måte over tid.
Dersom en sammenslåing med Skånland blir et faktum er det all grunn til å anta at alle offentlige arbeidsplasser som ikke er direkte knyttet til
tjenesteproduksjon på stedet vil bli flytte. Dette kan man forvente vil skje med argumentet om bygge robuste fagmiljøer som begrunnelse. I
tillegg er jeg i tvil om miljøene faktisk vil bli store nok til å oppnå den ønskede effekten. Da tror jeg faktisk det er bedre å fortsette som egen
kommune. Jeg tror dessuten at skoletilbudet i dagens Evenes (og Tjeldsund) vil stå fare for å blir flyttet til Evenskjer ved en sammenslåing i en
ETS-kommune. Det er trolig at Harstad i en nye struktur vil få tillagt så mange kommuner (Bjarkøy allerede - Ibestad, Kvæfjord, Lødingen,
Tjeldsund og Skånland, for å nevne noen). I et slik scenario vil det være mange relativt sterke sentre som vil slåss om oppmerksomheten og
kommunale arbeidsplasser at Evenes-samfunnene ikke vil nå opp i en slik kamp som vil måtte komme. Da synes et alternativ med en ny
kommune som strekker seg fra Kjøpsvik til Evenes å være mer handterbar over tid og gavnlig for Evenesværingen. 3. Mulighet til å beholde
arbeidsplasser i det som i dag er Evenes: For å opprettholde livskraftige samfunn er det viktig at vi har et balansert arbeidsmarked. Offentlige
arbeidsplasser knyttet til f.eks. økonomi og administrasjon er viktige i denne sammenhengen. I den grad det lar seg gjøre bør Evenes kommune
sørge for at flest mulig av disse blir værende. Dette er nødvendigvis nær knyttet til den politiske innflytelsen og jeg tror det vil våre lettere (men
ikke enkelt) å få til i forhandlinger hvor Kjøpsvik, Ballangen, Narvik og Bogen skal tilgodesees, enn om Bjarkøy, Ibestad, Harstad, Borkenes,
Lødingen, Ramsund/Fjelldal, Evenskjer og Bogen skal ha sitt. I emn slik prosess tror jeg lett at Evenes vil bli oppfattet som oppland til Evenskjer.

Samme region - Ofoten Samme fylke Størst utviklingspotensial. Kommer nærmere Narvik sentrum når Hålogalandsbrua blir ferdigbygd Kulturelt
m.m
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Narvik m.fl.
Jobb og bolig

Næringsutvikling på flyplassen

Tjenestetilbud:
- Barnehage
- Skole
- Helsetjenester
- Nærings og samfunnsutvikling
- Offentlige arbeidsplasser

Attraktiv kommune: Etter min oppfatning er Evenes pr.d.d. godt i stand til å være egen kommune. Men i fremtiden?
Raus storebror: Hverken Narvik eller Harstad er i dag i stand til å være raus. Trur ikke ”raushet” bør være noe spørsmål videre.
Hele Evenes bør bli del av en framtidig Ofoten kommune.

ETS-toget er gått.

Minst like stor ”gribbementalitet” på Evenskjer som fra Narvik og Harstad
ETS vil etter hvert bli liten etter hvert som de andre slår seg sammen.
Skånland er Harstadorientert, og vil trolig ta en ETS-kommune inn i Harstad på sikt. Innen den tid er det meste flyttet til Evenskjer, og da er vi
virkelig havnet i ”ødemarka”
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Narvik m.fl.
Jeg er godt fornøyd med kommunen Evenes, den ledes av dyktige og hyggelige folk. Jeg bor på Liland og her har vi alt – sykehjem, skole, butikk,
barnehage + masse dugnadsånd som følge av god tilhørighet. Jeg er redd for å miste tilhørighet og sentralisering av sykehjem, skole og
barnehage – da blir det lite grunnlag for butikk og ”lokal møteplass” Viktig å ta vare på de lokale gode samfunn.

* Kommunalt administrative arbeidsplasser.
* Næringsutvikling: I en kommune med Narvik vil Evenes bli en ytterkant som kan utvikles. Som en kommune med Harstad vil
næringsutviklingen mot flyplassen stanse på Evenskjer.
* Sikre PLO, skole og barnehage.

Når Narvik kommune inn vil få et senter v/ Eve.flyplass
Hvis Harstad kommer inn bli det lite senter rundt flyplassen da disse har store industriområder (Nordvikmyra-Skånlandsmyra)
Hvis ETS kommer inn bli alt dratt til Skånland – Harstad – Kanskje skolen flyttes ut av lokalmiljøet?

- Skånland har vist sin dårlige samarbeidsevne, byene er kanskje ikke bedre, men likevel.
- Tror det blir lettere å beholde noen offentlige funksjoner med en Ofoten kommune. I ETS vil Evenskjer sluke alt. Jeg tenker da først og fremst
sykehjem og skoler. Disse er viktig å beholde.
- Ofoten er delt av en fjord, men vi har hurtigbåten som gjør avstanden nord/sør relativt kort. Denne ruta kan også utvides.
- En ETS-kommune vil fortsatt bli en relativ liten(for liten?) kommune, spesielt hvis de rundt oss slår seg sammen.
- Framneslia legges snart ned, og Evenes blir Narviks flyplass. Tror dette vil gjøre at vi ikke vil havne så langt ut i periferien som det ellers kunne
føles. Følelsen av et knutepunkt forsterkes av Naimaks planer om en sterk oppgradering av veien vestover.

Skole, sykehjem, barnehage skal være igjen i nåværende Evenes.

Viktige forhold å ivareta ved kommunestruktur

Side 18 av 28

Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Narvik m.fl.
Skole må bestå i nåværende Evenes
Sykehjem må bestå i nåværende Evenes
Barnehage må bestå i nåværende Evenes

Dersom det ikke er mulig med sammenslåing av både Harstad og Narvik m/(tilhørende) kommuner, er mitt alternativ sammenslåing av Evenes
mot Narvik m/fl.
Nytt oppvekstsenter må på plass før sammenslåing. Dersom dette utsettes for lenge er det stor sannsynlighet for at skole i Evenes blir nedlagt.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Harstad m.fl.
Naturlig nærhet til troms fylke og dermed Harstad som nærmeste by og kommunesenter.

At vi skal ha tilgang til å pendle til Harstad uansett hvem vi blir slått sammen med.

Skole, arbeidsplasser, godt kollektivt, Sykehjem(eldreboliger)

Punkt 1: Eldreomsorg og helsetjeneste
Punkt 2: Vi må også ha noe kommunevirksomhet her. Og tilbud med arb.
Punkt 3: Vi må ha flere arbeidsplasser i Evenes og flere virksomheter enn det er nå.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
Ser det som en fordel at vi tilhører en by og ikke bare en litt større kommune som ikke har flere tilbud en hva vi har idag. Minimumskrav er at i
samme kommune finnes videregående skole og sykehus. Slik for vi også til en best mulig næringsutvikling i vår region. Det er fylkesgrensen som
er ett problem mot Harstad og Skånland. Spesielt at ungdommer som begynner på videregående ikke har fritt skolevalg. Det skal være mulig å
bo hjemme uansett hvor man skal begynne på videregående skole. Savner viktige kommunale stillinger som barnefysioterapi hvor man får
trening og oppfølging nært skolen. For lang avstand til Skånland, hele skoledagen går bort i reising og behandling. Det bør være en ergoterapeut
i kommunen som kan bistå med hjelpemidler og tilpassing. Det bør være tilbud til barn med spesielle behov som har behov for fritidskontakt,
avlastning, barnebolig og ungdomsbolig. De bør ha ett felleskap med andre barn på deres egen alder og et fritidstilbud tilpasset deres
aktivitetsnivå. Dette tilbudet finnes i svært begrenset omfang i Evenes, det finnes knapt tilsvarende i Ets. De trenger også ett fungerende SFO
tilbud, som har åpent i forhold til foreldres arbeidstid, og ikke følger bare skoleruta. Det er behov for barnehageplasser med utvidet
åpningstider som ikke følger skoleruta fordi foreldre har lang reisevei til jobb/hjem. Det er de færreste som kan være hjemme en hel
sommerferie samt vinterferie og høstferie for å passe sine barn med full jobb. Dette gjør at spesielt kvinner ikke kommer seg ut i 100 % jobb.
Det skal være mulig for de som trenger tilrettelagt arbeidstrening å få velge mellom flere typer jobber som f.eks. Inko i Harstad. Ikke alle ønsker
å sage ved resten av livet. om Rådhuset blir på et nytt kommunesenter forventer jeg at det blir et servicekontor i Bogen, som er behjelpelig med
spørsmål og svar angående kommunale oppgaver. Jeg forventer også at det blir bygget nytt oppvekstsenter med flerbrukshall. Vi skal være en
kommune i vekst! og sentralisering ut mot bygda! Vi må ikke binde oss til en kommune med dårlig økonomi, og det er viktig at vi beholder
Evenes kraftforsyning i kommunens eie. Mye som er viktig det er nå ikke alt man kommer på sånn i farten :)

Tror det er viktig at kommunen har fokus på sine basistjenester. Så lenge innbyggerne er trygg på at skolen, barnehagen, sykehjemmet forblir
lokalt tror jeg ikke det gjør noe om en må på rådhuset i Harstad/Narvik med ex. Byggesøknaden sin.
Styrking av diverse fagmiljøer i de små kommuner.
Fokus på fylkesgrenseproblematikk.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
Vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen, det er viktigst!
Vi må tenke på hva vi har i kommunen i dag, vi kan ikke miste så myer. OG da mener jeg skole, sykehjem, kraftforsyninga, støperiet, bank osv. Vi
må kjempe litt for å få beholde en det, slik at vi ikke må reise flere mil for evt. Skole, kontorer etc. Vi bør også få oss ny ”oppvekstsenter” skoler
før ei evt. Sammenslåing.
Bygge nytt sykehus på Evenes – Det hadde vært bra.
Det bør vel også være en del kommunale tilbud, som ikke forsvinner.
Vi må for all del ikke bli et ”spøkelse” i en utkant. Veldig viktig!!

Gjøre alle stedene i den nye kommunen et attraktivt sted å bo (skole, barnehage, arbeid, bedre veier osv)

Oppgaveløsning – Økonomi

Kulturtilbud, Legetjeneste, syke/alderhjem, Barnehage, i ”utkantene” opprettholdes
Lett tilgjengelige tjenester. At vi ikke blir en ”utkant” hvor f.e veier og bygninger forfaller.

* Skole, barnehage og sykehjem i nærheten.
* Tjenestetilbud opprettholdes(eller forbedres)
* Næringsliv/arbeidsplasser i distriktene, at ikke alt skal ”flyttes” til byen…
* Vekst i området rundt flyplassen
* Legetjeneste i nærheten
* Utdanningstilbud (vgs)

Viktige forhold å ivareta ved kommunestruktur

Side 22 av 28

Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
Skole, barnehage, sykehjem/hjemmetjeneste/ beholde naturlig tjenestetilbud
Sikre varige funksjoner, felles, som gjør at en beholder arbeidsplasser i ”gml. Kommune” eks ala lønnsadm.
Være sikret ”rådgivende” utvalg fra gml kommune i ny storkommune
Forhandligskort = Flyplass= Kan vi stille krav?

* Vi må ha barnehage, skole og gamlehjem/helsesenter i gamle Evenes. Det er jeg mest redd for å miste.
* Næringsutvikling (IKEA!)
* Tjenestetilbud må være på samme nivå eller bedre, utvikling av mobile tjenester.
* Jeg forventer at vi ikke blir helt avbefolket, men at vi fortsetter trenden med positiv vekst. Området rundt flyplassen kan bidra til økt tilflytting.
* Kvaliteter som trengs er gode arbeidsmuligheter og gode ”primærtjenester”.
* Positive momenter med større kommune kan være større mulighet for helhetlig utvikling av områder/tilbud, bedre kompetanse i
tjenestetilbudet.
* Fylkeskommunen må flyttes.
* Nærhet til legetjeneste

- Skoler: plassering – størrelser osv.
- Sykehjem: nærhet, tilhørighet etc.
- At vi føler oss inkludert. Er redd ”de” mister interessen for ”utkanten” etter en sammenslåing.
- Økt vekst rundt flyplassområdet: mer næringsutvikling m.m.
- Nærhet til legetjeneste med vaktordninger
- Er redd utkantene mister barns tilhørighet til plassene med en sammenslåing med ”storby” vi får en forgubbing i distriktene.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
Kvaliteten på samiskundervisningen i grunnskolen og hvordan det er å vokse opp, og ha både norsk og samisk kulturell bakgrunn har vært
avgjørende for meg ved valg av bosted og bostedskommune. Kommunesammenslåingens innvirkning på dette er derfor meget viktig for meg.
Trygge og gode oppvekstvilkår, og god kvalitet i barnehage og grunnskole er basisen for den kompetansen våre barn og unge skal tilegne seg,
Dette er derfor meget viktig. Trygge og gode lokalsamfunn for folk i alle aldre. Dette inkluderer helse- og omsorgstjenester. I rinelig avstand til
bosted, veivedlikehold m.v.
For at ETS-alternativet vurderer jeg det slik at Hinnøysiden av Tjeldsund legges til Harstad. Bilen er viktigste transportmiddel i dag. Det bør
vurderes å inkludere kommuner østover i dette alternativet, muligens også Bjerkvik?
Har ikke tro på at Evenes vil bli god tilgodesett i en storHarstad kommune.
Ofoten kommune – skal vi inn i en storkommune og føle en viss tilhørighet må det være Narvik.
Erfaringene fra Danmark, og distriktskommunene der, jf. P2s sending 26.11.2014, bør vurderes før man lander hvilket alternativ.

- Ar vi beholder barnehage, barne- og ungdomsskole
- Vgs, hvis det blir ETS-kommune
- Beholde sykehjem og omsorgstjeneste i nærmiljøet som nå.
- Sykehus(sentralsykehus) – Evenes flyplass!!!

Hjemmesykepleie og gamlehjem må bestå i nuværende kommune
Vi kan ikke bli like store som Oslo, Stavanger og Bergen å få like dårlig omsorg – Hører på nyhetene og i VG
Kraftforsyningen må bestå i Bogen
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
Den delen av en storkommune som i dag er Evenes må beholde skoletilbud, til og med ungdomsskole, ha dekt barnehagetilbudet og et godt
sykehjem der det er tilbud til de forskjellige behov: demens - opptrening, pleie og omsorg inkl. omsorgsboliger.
Ta vare på flyplassområdet og få til utbygging rundt dette. (Har jo ikke gått så bra hittil)
Viktig med organiseringen av adm. Og hva som skal tillegges hit eller dit. Mener noe må kunne legges til ”utkanten”
Er redd for at vi bruker mye tid og krefter på alternativer som ikke er realistiske: ETS, Egen kommune – Tror avgjørelsen allerede er tatt!!

Økonomisk prognose/utsikter for Evens som selvstendig kommune fremover, utvikling osv.

- At alle tjenestetilbud som er lovpålagt blir ivaretatt på best mulig måte – skole-barnehage-sykehjem, rus/psykiatri osv. har kompetente
medarbeidere.
Beholde og øke næringsutvikling. Tilbud til barn- og unge må økes. Flere arbeidsplasser.

Flere arbeidsplasser i (gamle) Evenes f.eks. nytt stort sykehus på Nautå.
Fortsatt ”trøkk” på flystasjonen.
En kommunestruktur som sannsynliggjør etablering av nye arbeidsplasser off og privat NÆRINGSLIV !!
Er dette mulig med ETS kommune??

- Ønsker avstemming om sammenslåing
- Bygg nytt oppvekstsenter før sammenslåing
- Vil beholde samme, eller bedre de tilbudene som er til befolkningen i dag.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
* Vi må få beholde sykehjemmet
* Vi må ha en ny skole
* Evt. Inntekter/arbeidsplasser fra kraftforsyninga må sikres
* Vi må være representert i ett nytt kommunestyre
* Vi må ha barnehagetilbud i nærheten der vi bor
* Vi er lykkelig som liten, hvorfor skal vi bli så stor. Alle store kommuner har dårlig økonomi.
* For personer i indre del av kommunen er nærheten til Narvik av betydning

At vi beholder sykehjem, flyplassen, barnehagene, skole, og at det bygges blålyshus på Nautå, (sykehus)

Folkeavstemming om sammenslåing

*Skole
*Fritidstilbud til barn og ungdom
*Gode tilbud til eldre. Nok sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjelp i eget hjem.
*Arbeidsplasser
*Vi bør bygge flere boliger i nåværende Evenes. Slik at folk som ønsker å bo her, kan det.

Forventer at de institusjoner vi har i dag forblir i kommunen – eks skole, aldersheim, sykehus, kraftforsyningen, barnehage osv.
At Evenes trenings og mestringssenter blir videreutviklet.
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
Sørge for at det er et godt tilbud til folk i alle aldre, innenfor korte avstander. Eks. sykehjem og det NYE oppvekstsenteret som skal bygges i
Evenes i løpet av et par år!
Et nytt sykehus, bør bygges på Nautå, med kort vei til flyplass, ambulansefly og ambulansetransport bør også lokaliseres der.

- Sikre oppvekstsenter i Evenes
- Sikre innflytelse i fremtidig kommuneledelse
- Evenes kraftforsyning sine midler/ressurser øremerkes ”gamle Evenes”
- Sikre ESB
- Solide avtaler som sikrer fortsatt utvikling av gamle Evenes.
- Fortsatt kommunale administrasjon(teknisk osv), Bogen evt. Liland.

Friluftsliv/undervisning/skoler videregående – det er fordelingen med å søke samarbeid med undervising Harstad – språkundervisning bl.a
samisk og indianerspråk. Går inn for Hålogaland, hvis vi får HARSTAD og NARVIK.
Felles sykehus for Harstad og Narvik på Evenes

Ønsker å gå for en stor regionkommune. Tror det er eneste måten vi unngår å bli en utkant til en stor by er å få de to byene til å samarbeide.
Lage en stor kommune. Tror at det vil gi et betydelig vekstpotensial.
To ting er viktig:
A: Opprettholde gode tjenestetilbud
B: Næringsutvikling
A-en tror jeg best ivaretas med en lokal styring som i dag. Ønsker en skole, ett sykehjem osv.
B: En mulighet for vekst, nye bedrifter nye innbyggere ivaretas best i en stor regionkommune. Jobb for å få Harstad og Narvik til å snakke
sammen, så blir vi med!
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Viktige forhold å ivareta. Preferanse: Ikke bestemt meg for strukturalternativ
Hva er eventuelle fordeler for oss ved å bli innbyggere i en ”geografisk storkommune”? Med vår beliggenhet vil vi være og bli ytterkant.
Dess større kommune, dess mer vil vi være ytterkant! – Med alt det medfører, nedlegging av skole, kommunale veger og sentralisering.
For vår del, er vi særlig interessert i forholdene for psykisk utviklingshemmende.
Det kommunale hjelpeapparatet i Evenes fungerer godt. Vi har, i samarbeid med Tjeldsund og Lødingen et godt fungerende arbeidsopplegg. I
nokså mange år har vi fulgt arbeidet i Narvik på dette feltet og har ikke vært imponert. Harstad kjenner vi ikke så godt il, da det er et annet
fylke. Men vi er dessverre svært usikker på hva som skjer dersom vi skal fungere som en del av Harstad eller Narvik! Når vi sannsynligvis tvinges
sammen med andre kommuner, foretrekker vi ETS. Men vi vil gjerne vite: Hvilke fordeler og ulemper vil ei sammenslåing føre med seg?

Viktige forhold å ivareta ved kommunestruktur

Side 28 av 28

