
                                            Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt pa 

                                           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  

 

Ledig fastlegestilling i Ibestad kommune 
 

Ibestad kommune har ledig en 100 % kommunal fastlegestilling med tiltredelse snarest. 

Ibestad kommune er med i legesamarbeidet Astafjordlegen, som er et samarbeid med legekontorene i to 
andre kommuner.  Astafjordlegen er under etablering og med forbehold om politiske vedtak i kommunene 
iverksettes Astafjordlegen fra og med 1. februar 2019.  Tilsettingen vil være i Astafjordlegen med arbeidssted 
Ibestad kommune.   
 
Stillingen inngår i interkommunal legevaktsamarbeid sammen med 4 andre kommuner, med krav om 
deltakelse fra Ibestad ca. hver 18. dag.  Legevakta ligger på Setermoen og fungerer også som støttefunksjon, 
samt faglig oppdatering og sosialt forum for leger i Ibestad kommune. 
 
Ibestad kommune er svært fleksibel i forhold til ønsker og behov for den som får tilbud om stillingen og vi er 
villig til å strekke oss langt for rett person. 
 
Stillingen gir spennende og faglige utfordringer og det gis mulighet til å delta i utformingen av legetjenesten.   

Dersom du er nyutdannet lege, dersom du har planer om å ta spesialistutdanning, elle r dersom du allerede 

har spesialistutdanning er du velkommen til å søke. 

Søker må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.  

Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. 

Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  
Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.  

For spørsmål om stillingen kan du kontakte: 

Ibestad kommune v/ leder HSO Anita Dahl Solbakken tlf: 90 96 69 23  

eller ass. rådmann/personalsjef Roald Pedersen tlf: 90 62 62 72 

Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00. 

Søknadsfrist 6. januar 2019 
 

http://www.letour.no/
http://www.jobbnorge.no/

