
Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja 

og Rolla.  Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunnel.  Vi har også 

fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  I tillegg har vi 

fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø. 

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, 

samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i 

småskolen.   

Vi har også et rikt kulturliv med mange lag og foreninger og et aktivt idrettsmiljø med stor 

bredde. Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for 

unike fjell- og friluftsaktiviteter.  I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja. I løpet 

av 12 års levetid har arrangementet klart å bli  nord-norges største folkesportarrangement, 

blant annet kjent fra TV-serien ”Folk” på NRK.  Tour De Andørja har i senere tid skapt nye 

store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no  

 

 

Prosjektleder eiendomsskatt 
 

Ibestad og Salangen kommune skal innføre eiendomsskatt fra 2012 og skal ansette en felles 
prosjektleder. Ibestad kommune skal være vertskommune for prosjektet.  
 
Kontorsted: Ibestad eller etter avtale 
Tiltredelse: Snarest 
Lønn og arbeidsvilkår: Etter avtale 
Prosjektperiode: Ca 15 måneder 
Prosjektstyring: Prosjektleder rapporterer til administrativt prosjektstyre 
 
Prosjektlederen skal lede arbeidet med innføring av eiendomsskatt som skal være 
gjennomført innen 01.07.2012. Arbeidet skal gjennomføres i faser – oppdatering av 
Matrikkelen – utarbeidelse av takseringsregler – taksering – etterbehandling.  
 
Vi vil gjerne ansette en prosjektleder som har erfaring fra eiendomsskattearbeid, men får vi 
ikke det så vil erfaring fra prosjektledelse og gjennomføringsevne være viktig. Utdannelse 
kan være teknisk, juridisk eller økonomisk – helst på høyskolenivå. Det er også viktig at 
prosjektlederen har en viss arbeidserfaring gjerne med ledelse av andre. Personlige 
egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse.   
 
Nærmere opplysninger om stillingen får en ved henvendelse til: 
Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune, telefon 77 09 91 00 eller mobil 952 64032 

Søknad med CV sendes: 
Ibestad kommune, 9450 HAMNVIK  
eller postmottak@ibestad.kommune.no 

 
Søknadsfrist: 17.06.2011 

http://www.letour.no/
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