
 

 

Visjon / Slagord for Ibestad kommune 

I forbindelse med utlysning av konkurranse for å fremskaffe Ibestad kommune en god 

visjon/slagord er det kommet inn 22 forslag. 

Tusen takk til alle bidragsyterne! 

Vi ønsker at dere alle skal være med og finne frem til det beste forslaget. En visjon har ingen 

verdi dersom folk ikke stiller seg bak. Derfor ber vi alle om å stemme på det forslaget som de 

mener er best. Vi ønsker engasjement og diskusjon, derfor lar vi debatten gå på facebook og 

på kommunens hjemmeside.  

Administrasjonen vil så gå videre med de 5 forslagene som får flest stemmer. Til slutt blir det 

politikerne som bestemmer hvilket forslag de mener er best for Ibestad kommune. 

Det er viktig å ha med seg det faktum at det er bedre ikke å ha en visjon, enn å ha en dårlig 

visjon. Mange kommuner har valgt visjoner som i ettertid har vist seg å virke mot sin hensikt. 

En visjon blir nødvendigvis et ordspill, å velge en visjon som kan vris på og dermed 

latterliggjøre kommunen, blir en trist affære.  

Rådmannen mener derfor at en visjon/slagord skal tilfredsstille visse krav: 

1. Legitimere kommunens virksomhet i et samfunnsperspektiv – må si noe om å løse de 

oppgavene en kommune skal løse. 

2. Representere et ambisjonsnivå – må si noe om hva vi ønsker å oppnå. 

3. Virke stimulerende og skape motivasjon og engasjement. 

I tillegg må vi huske på at en visjon/slagord bør være enkel, den skal stå på alle dokumenter 

kommunen sender ut. 

La oss sammen velge en visjon/slagord for Ibestad kommune som representerer de 

grunnleggende egenskapene dette kystsamfunnet er bygget på. 

Nedenfor følger alle mottatte forslag i alfabetisk rekkefølge.  

 

 

 

 

 



 

 

Nr. Forslag til visjon/slagord for Ibestad kommune: 

1 Barn og eldre, fiske og fangst, i Ibestad kommune får alle en sjans.  

 Begrunnelse: Ingen  

2 Bedre og bedre og for de fleste 

 
Begrunnelse: Når vi sier/tenker noe ofte nok, blir det slik (bedre og bedre). I 
tillegg vil kommunen være et godt alternativ å flytte til for de fleste. 

3 Hvor alt er mulig. 

 Begrunnelse: Ingen  

4 I Ibestad kommune bygger vi bro, her står vi sammen, det må du tro. 

 Begrunnelse: Ingen 

5 I lag får vi d t.  (I lag får vi det til) 

 
Begrunnelse: Bruker dialekt for å vise landsdelen vi er fra. I lag henviser til øyene 
og befolkningen. Å få d t, handler om det kreative og at vi har et mål vi skal nå. 

6 I vårres kommune står vi sammen, uansett på kors`n sia du bor av dammen. 

 Begrunnelse: Ingen 

7 Med store visjoner. 

 Begrunnelse: Ingen 

8 Ordfører, rådmann eller mann i gata, i kommunen vår er alle elska, ingen hata. 

 Begrunnelse: Ingen 

9 Positivt tenkt, positivt blir. 

 Begrunnelse: Ingen 

10 Respekt, omsorg, humor og glede, skal alltid i vår kommune være til stede. 

 Begrunnelse: Ingen 

11 Sammen går vi fremover. 

 

Begrunnelse: Sammen henviser til øyene og befolkningen. At VI går sammen 
motiverer. Går, kan være både bevegelse og å være kreativ/se nye løsninger. 
Fremover viser til det som kommer, det VI vil jobbe for og mot. 

12 Sammen holder vi oss friske og oppe, oss er det ingen som kan stoppe. 

 Begrunnelse: Ingen 

13 Sammen inn i fremtiden. 

 Begrunnelse: Ingen 

14 Samhold og stolthet. 

 
Begrunnelse: Hele kommunen må føle samhold og ha stolthet over det vi har og 
er. 

15 Til tjeneste for hverandre. 

 

Begrunnelse: Forslagstiller mener visjonen imøtekommer de tre funksjonene en 
visjon skal ha. Den sier noe om å løse oppgavene en kommune har, om å få en 
bedre kommune, om å leve og bo i Ibestad kommune for alle alderstrinn. Tanken 
bak visjonen er å samles om et felles verdigrunnlag som igjen danner grunnlaget 
for mål og strategier.  

16 Vi bryr oss. 

 Begrunnelse: Forslaget til visjon imøtekommer de tre funksjonene en visjon skal 



ha. I tillegg kan en bygge inn positive egenskaper i visjonen; jeg bryr meg, du bryr 
deg = vi bryr oss. Forslagstiller mener visjonen innehar de grunnleggende 
egenskapene dette kystsamfunnet bygges på; hardt arbeid, respekt, empati og 
vilje. 

17 Vi løfter i flokk. 

 Begrunnelse: Ingen 

18 Vi ser bare muligheter. 

 Begrunnelse: Ingen 

19 Vi ser etter folket sin drøm, ikke etter drømmefolket. 

 Begrunnelse: Ingen 

20 Vill, vakker og våt. 

 Begrunnelse: Ingen 

21 Vågsfjords perler, 2 øyer 1 kommune. 

 
Begrunnelse: 2 øyer og 1 kommune, dette er brukt som smykke i 
Ibestaddrakten. 

22 Øya mi e øya di, og vi vil stå på for folket i evig tid. 

 Begrunnelse: Ingen 
 

 

Med vennlig hilsen, 

Roe Jenset 

Rådmann 

 

 

 

 


