Gjestebud
for ny kommune
i 2020!
Slik blir du med!
Gjennomfør gjestebudet og send inn
gruppens innspill. Bruk vedlagt skjema eller
benytt skjemaet på hjemmesiden Tjeldsund2020.no.

Gjestebudverten/lag og foreningen e.l. som sender
inn svar på alle tre spørsmålene blir automatisk med
i trekningen av gavekort på 5.000,-.

Tjeldsund 2020
Skånland og Tjeldsund har besluttet å slå seg sammen. Startdatoen for ny kommune
er satt til 01.01.2020

Vi ønsker dine innspill for å bygge ny kommune
– bli med på gjestebud for Tjeldsund 2020!

Hva er et gjestebud?
Samle en gruppe og inviter til gjestebud. Dere kan eksempelvis være ei forening, lag,
vennelag, arbeidsplass osv. i Skånland eller Tjeldsund.
Vi ønsker deres innspill gjennom å svare på noen spørsmål. Innspillene brukes videre for å
utvikle visjon og verdier for den nye kommunen.

Bakgrunnsinformasjon
Kommunestyrene i Skånland og Tjeldsund har vedtatt en intensjonsavtale som signaliserer
hvordan den nye kommunen kan bygges og driftes. Navnet på den nye kommunen skal være
Tjeldsund kommune.

Målsetting for Tjeldsund 2020
•
•

•
•

Den nye kommunen vil utnytte beliggenhet som et strategisk fortrinn og skal være det
foretrukne alternativet som bo-, arbeids- og serviceområde mellom byene Narvik og Harstad.
Skånland og Tjeldsund 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.
Det skal også satses på digitale tjenester og e-kommunikasjon.
Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for all aktivitet.

Flere målsettinger og hele intensjonsavtalen finner du på hjemmesiden «Tjeldsund2020.no»:
https://tjeldsund2020.no/wp-content/uploads/2018/01/Intensjonsavtale-nye-Tjeldsund-slik-den-blevedtatt-av-kommunestyrene-210617.pdf

Visjon og verdier for ny kommune
For å bygge en ny kommune er visjon og verdier viktige elementer. Alle innspill som sendes inn vil
ligge til grunn for arbeidet med å utvikle visjon og verdier for Tjeldsund 2020.

Gjennomføring av gjestebud
Vi ønsker å få svar på tre spørsmål

1. Hva har vi som er bra i dag?
2. Hvilke verdier er viktig for bygging av ny kommune?
3. Hvordan ser det ut i nye Tjeldsund og hva er vi kjent for i 2025?
• Presenter bakgrunnsinformasjonen.
• Dere velger selv hvor og hvordan dere ønsker å gjennomføre gjestebudet.

Eksempel på gjennomføring:
Du trenger lapper og penner.
✓ Del ut flere lapper til alle deltakerne i gruppen
✓ Still spørsmålet
✓ Hver av deltakerne i gruppen skriver ned sine svar
✓ Les opp etter tur og legg lappene på bordet
Eksempler på turrekkefølger:
- start med den som sist hadde bursdag og deretter mot venstre
- start med den som er yngst og deretter mot venstre
- start med den som har navn som kommer først i alfabetet og deretter mot venstre
✓ Velg i fellesskap ut tre alternativer og skriv inn i vedlagt svarbrev

Veien videre!
Takk for hjelpen!
Du kan følge veien videre på hjemmesiden
Tjeldsund2020.
Har du spørsmål kan du kontakte:
Sentralbordet i Tjeldsund kommune 76 91 91 00
Sentralbordet i Skånland kommune 77 08 95 00

Her kommer våre innspill!
Sendes på e-post til gjestebud@tjeldsund.kommune.no (du kan ta bilde med telefonen og
legge ved e-posten) eller send til Tjeldsund kommune, Gjestebud, Tjeldøyveien 800,
9444 Hol i Tjeldsund. Skjemaet kan også fylles ut digitalt på Tjeldsund2020.no.

Navn på gruppe/lag/forening:_________________________________ Antall deltakere:__________________
Kontaktperson/gjestebudsvert:________________________________ telefon:________________________
E-postadresse:____________________________________________

Hva har vi som er bra i dag og som du synes er viktig å satse videre på (3 innspill):
1.

2.

3.

Viktige verdier for bygging av ny kommune (3 innspill):
1.

2.

3.

Hva er det den nye kommunen har blitt så anerkjent for i 2025 (3 innspill):

1.

2.

3.

