
 

Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus 

Dato: 25.02.2016 

Tidspunkt: 13:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  

postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Det gjøres oppmerksom på at det vil gjennomføres Folkevalgtopplæring onsdag 24. 

februar og torsdag 25. februar før lunsj. Det vil bli sendt ut egen innkalling til 

Folkevalgtopplæringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. februar 2016  

 
 

Frank M. Ingilæ 

Ordfører 
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PS�1/2016�Godkjenning�av�innkalling

PS�2/2016�Godkjenning�av�saksliste

PS�3/2016�Godkjenning�av�protokoll�fra�17.12.2015



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/3075-0 

Saksbehandler:  Trond Are Anti 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 8/2016 16.02.2016 

Kommunestyret 4/2016 25.02.2016 

 

Saksprotokoll saksnr. 8/20156S i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 16.02.2016  

Behandling 

Leder Elisabeth Erke (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Hovedutvalget for 

omsorg, oppvekst og kultur sin innstilling: 

 

Tana kommunestyret innvilger Diddi mánáidgárdi kr. 1 958 401 i drifts- og kapitaltilskudd for 

år 2016 og Giellavealgu mánáidgárdi innvilges kr. 2 647 229 i drifts- og kapitaltilskudd for år 

2016. Grunnlag for beregningen er vedtatt tilskuddssats for ikke kommunale barnehager 2016 

og antall barn etter oppholdstid fra årsmelding 2015 med telledato 15.12.2015. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Tana kommunestyret innvilger Diddi mánáidgárdi kr. 1 958 401 i drifts- og kapitaltilskudd for 

år 2016 og Giellavealgu mánáidgárdi innvilges kr. 2 647 229 i drifts- og kapitaltilskudd for år 

2016. Grunnlag for beregningen er vedtatt tilskuddssats for ikke kommunale barnehager 2016 

og antall barn etter oppholdstid fra årsmelding 2015 med telledato 15.12.2015. 

 

 

 

Fastsette tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2016 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommunestyret innvilger Diddi mánáidgárdi kr. 1 958 401 i drifts- og kapitaltilskudd for 

år 2016 og Giellavealgu mánáidgárdi innvilges kr. 2 647 229 i drifts- og kapitaltilskudd for år 
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2016. Grunnlag for beregningen er vedtatt tilskuddssats for ikke kommunale barnehager 2016 

og antall barn etter oppholdstid fra årsmelding 2015 med telledato 15.12.2015. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Grunnlag for utregning av tilskuddet er vedtatt sats for kommunale tilskuddet til ikke-

kommunale barnehager. Følgende ble vedtatt i hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 

(HOOK) PS 14/2015 og kommunestyret PS 98/2015:  

 

For 2016 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:  

 

1. Driftstilskudd  

Tilskuddet settes til 100 % av driftskostnadene for en kommunal plass.  

Dette gir følgende tilskuddssatser:  

a) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 210 694  

b) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr 103 120  

 

2. Kapitaltilskudd  

Kommunen utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Satsene er under utarbeidelse, og blir publisert på 

Kunnskapsdepartementets nettsider når de klare. Tilskuddet beregnes etter nasjonale satser for 

2016 pr. heltidsplass. Nasjonale satsen for 2015 pr. heltidsplass var kr. 9 500.  

 

3. Utbetaling  

Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal. 

 

Tilskuddet til Diddi- og Giellavealgu mánáidgárdi beregnes på grunnlag av vedtatte 

tilskuddssatser. Satsen for kapitaltilskudd var ikke fastsatt da tilskuddssatsene ble vedtatt i 

HOOK PS 14/2015 og kommunestyret PS 98/2015. Følgende tilskuddssatser er for 

kapitaltilskudd etter byggeår.: 

 
Begge barnehagene er bygd før 2007. Det vil si tilskuddssatsen for begge barnehagene er 8 800 

kr./plass. 
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Grunnlag for utregning av tilskudd er antall barn etter oppholdstime fra årsmelding 2015 med 

telledato 15.12.2015. Barnetallet etter oppholdstimer for Giellavealgu mánáidgárdi er: 

 
 

 

Barnetallet etter oppholdstimer for Diddi mánáidgárdi er: 
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Utregning av tilskudd til Giellavealgu mánáidgárdi for 2016 er: 

 
 

Giellavealgu mánáidgárdi har til sammen 2,64 små barna plasser og 18,47 store barn plasser. 

Dette gir 2 461 451,24 kr. driftstilskudd for 2016 og 185 777,78 kr. kapitaltilskudd for 2016. 

Totalt 2 647 229,02 kr. i drift- og kapitaltilskudd for 2016. 

 

Utregning av tilskudd til Diddi mánáidgárdi for 2016 er: 
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Diddi mánáidgárdi har til sammen 4,82 små barna plasser og 8 store barn plasser. Dette gir 

1 845 565,29 kr. driftstilskudd for 2016 og 112 835,56 kr. kapitaltilskudd for 2016. Totalt 

1 958 400,84 kr. drift- og kapitaltilskudd for 2016. 

 

 

Vurdering 

 

I tillegg til drift- og kapitaltilskudd, så utbetaler Tana kommune for tapt inntekt til de ikke 

kommunale barnehagene for søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling på grunnlag av inntekt 

og gratis kjernetid for foreldrebetaling. Dersom de ikke kommunale barnehagene har 

enkeltvedtak på spesialundervisning med spesialpedagog og/eller assistent, så dekker 

kommunen de lønnsutgiftene. Per dags dato har ingen barn i ikke kommunale barnehager 

enkeltvedtak på spesialundervisning. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 

Arkivsaksnr: 2016/364-0 

Saksbehandler:  Jørn Aslaksen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 14/2016 11.02.2016 

Kommunestyret 5/2016 25.02.2016 

 

Kommunal garanti - Nytt fyringsanlegg i Tana kirke - Opptak av lån kr. 

499.000,- 

 

Vedlegg 

1 Søknad om kommunal garanti - Opptak av lån kr. 499.000,- til nytt fyringsanlegg i Tana 

kirke 

2 Utskrift av møtebok 

 

Saksprotokoll saksnr. 14/2016 i Formannskapet - 11.02.2016  

Behandling 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag som vedtak i saken: 

 

Tana kommune stiller kommunal garanti overfor Polmak og Tana kirkelig fellesråd for opptak 

av lån på inntil kr 499 000 for utbedring av fyringsanlegg i Tana kirke. Garantien skal ha en 

varighet på inntil 25 år. 

 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak (innstilling til kommunestyret) 

 

 

Tana kommune stiller kommunal garanti overfor Polmak og Tana kirkelig fellesråd for opptak 

av lån på inntil kr 499 000 for utbedring av fyringsanlegg i Tana kirke. Garantien skal ha en 

varighet på inntil 25 år. 
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Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune stiller kommunal garanti overfor Polmak og Tana kirkelig fellesråd for opptak 

av lån på inntil kr 499 000 for utbedring av fyringsanlegg i Tana kirke. Garantien skal ha en 

varighet på inntil 25 år. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Polmak og Tana kirkelig fellesråd søker om kommunal garanti for et lån på 499 000 som skal 

delfinansiere nytt fyringsanlegg i Tana kirke. Samlet kostnad er 544 250, hvorav 45 250 skal 

finansieres ved bruk av bundet fond. 

 

Hjemmelen for kommunal garanti finnes i kommunelovens §51 og i forskrift om kommunale 

garantier. Dersom garantibeløpet er over 500 000 skal garantien godkjennes av departementet. 

Garantiens varighet skal angis. Kirkelovens §15 angir kommunens økonomiske ansvar for drift 

og vedlikehold av kirker. 

 

Lånet vil komme inn under ordningen om rentekompensasjon som Husbanken forvalter. 

 

Fellesrådet tenker å selv finansiere renter og avdrag, slik at de ikke søker om økning i den 

kommunale rammen for finansiering av fellesrådets aktiviteter. 

Vurdering 

Fyringsanlegget i Tana kirke er ødelagt, og må uansett skiftes ut, og det er kommunens ansvar å 

finansiere dette. All tid fellesrådet selv skal ta opp og finansiere lånet, mener rådmannen at det 

er uproblematisk at kommunen stiller denne garantien. Vår rolle blir i tillegg til selve garantien å 

medvirke til søknad om rentekompensasjon. 
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Buolbmåt ja Deanu girkolaS"oktasa§råååi
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

Dato 29.01.2016
Ark. 251
Reg.nr. 04/2016

Tana kommune
9845 Tana

SØKNADOM KOMMUNALGARANTI- OPPTAK AV LÅNKR 499.000TIL NYTT
FYRINGSANLEGGI TANAKIRKE

Vedlagt følger møtebok fra møte 27.01.2016 i Polmak og Tana kirkelig fellesråd, F-sak
01/2016 Opptak av lån til nytt fyringsanlegg i Tana kirke —kommunal garanti. Det søkes om
kommunal garanti for opptak av lån kr 499.000.

Fyrkjelen som ble installert i Tana kirke 1964 er reparert flere ganger, senest for 4 år siden. I
fjor sprakk fyrkjelen. Sveising av anlegget var ikke mulig på grunn av rustskader. Inntil nytt
varmeanlegg er installert, er det leid inn strømvifter som sikrer varme i bygget. Flere
alternative løsninger for nytt varmeanlegg er vurdert.

Polmak og Tana kirkelig fellesråd har i F-sak 01/2016 på møte 27.01.2016 valgt å investere i
elektrokjele som er klargjort for fremtidig oppkobling av varmepumper dersom dette blir
økonomisk realiserbart. Kostnadene kr 544.250 fmansieres ved bruk av bunden fond
kr 45.250 og opptak av lån med kommunal garanti kr 499.000.

Med vennlig hilsen

ce-eitit)
Kirstin Biti Joha se
kirkeverge

Kopi: Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Postboks 790, 9258 Tromsø

Polmak og Tana kirkelig fellesråd
Kirkeverge Kirstin Biti Johansen

Ringveien 5, 9845 Tana
Tlf: 78 92 99 10, fax: 78 92 99 11

Mobiltelefon 46623601
Org.nr. 877001792
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Buolbmåt ja Deanu girkola'S oktasaråddi
Polmak og Tana kirkelig fellesråd

MØTEBOK

Polmak og Tana kirkelig fellesråds møte 27.01.2016 på menighetshuset. Av 8
medlemmer var 6 medlemmer tilstede.

Reg.nr. 03/2016
Ark.nr. 251
Fsak 01/2016 OPPTAK AV LÅN TIL NYTT FYRINGSANLEGG I

TANA KIRKE —KOMMUNAL GARANTI

Forslag til vedtak:

I samsvar med saksopplysninger vedtar Polmak og Tana menighetsråd/kirkelig
fellesråd installasjon av elektrokjele i Tana kirke, samla kostnader kr 544.250.

Finansieres ved bruk av bunden fond kr 45.250 og lån.

Opptak av lån med kommunal garanti kr 499.000. Søknad om kommunal garanti for
låneopptaket sendes til Tana kommune.

Lånets avdragstid settes til 25 år.

Menighetsrådets-/kirkelig fellesråds leder Lars Smeland og nestleder Ellen Ingvild
Heiberg gis fullmakt til å innhente- og å godkjenne lånevilkår for øvrig.

Godkjente lånevilkår med avdrag og renter innarbeides i kirkelig fellesråds budsjett
2016 ved førstkommende budsjettregulering.

Vedtaket om opptak av lån sendes Nord-Hålogaland bispedømme til godkjenning.

Vedtak:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sendes Tana kommune 9845 Tana til behandlin . Saksfremle føl er vedla .

9845 Tana 27.01.2016
_

LucwwC)
irstin Bitt Joh e

kirkeverge

1
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Saksfremlegg:
Polmak og Tana menighetsråd/kirkelig fellesråd fikk i Msak/Fsak 18/2015 orientering om
stenging av oljefyrkjelen i Tana kirke. Fyrkjelen som ble installert i 1964 er reparert flere
ganger. For 4 år siden fikk vi lekkasje som ble utbedret, men i fjor sprakk fyrkjelen. Sveising
av anlegget var ikke mulig på grunn av rustskader. Fyrkjelen ble derfor stengt Inntil nytt
fyringsanlegg blir installert er det leid inn en strømvifte som sikrer vedlikeholdsvarme og en
dieseldrevet varmluftsblåser sikrer oppvarming av bygget før gudstjenester og kirkelige
handlinger. Samla leiepris per måned kr 5.400,- finansieres ved redusert forbruk av
fyringsolje i perioden.

Mulige løsninger for nytt fyringsanlegg er dratet med flere, bl.a. rådgivere fra VINN Narvik
og KAs avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning. For å redusere investerings
kostandene foreslås at kirkas eksisterende varmluftsanlegg, med vifte og varmebatteri med
egen styring, skal tilknyttes ny installasjon. Eksisterende elektrotavle skal rives og erstattes
med ny. For å øke inntakskapasiteten har Varanger Kraft lagt ny jordkabel fra nettstasjon til
kirka.

Beregninger viser at kombinasjon av elektrokjele og varmepumpe gir mest besparelser i
fremtidig strømforbruk:

Alt. I Strømforbruk med bare elektrokjele beregnes til 156.000 kwh pr. år
Alt II Strømforbuk kombinas'on elektrok'ele/varme um e 85.000 kwh r. år
Bes arelser r år med Alt II kombinas'on elektrok'ele/varme um e 71.000 kwh r. år

Beregning av strømkostnader fra Varanger Kraft pr år:
Alt. I Elektrokjele kr 0,70 x 156.000 kwh = kr 109.200
Alt. II Elektrok'ele /varme um e kr 0 70 x 85.000 kwh = kr 59.500
Årli bes arelse Alt II kombinas'on elektrok'ele/varme um e = kr 49.700

Tilbudsinnb delse:
I samarbeid med kommunens prosjektleder bygg ble tilbudsinnbydelse sendt til tre firma
27.11.2015 : Nordvent AS, Kirkenes, Bravida ( Nordklima ), Vadsø og Karstensens
kuldeteknikk, Båtsfjord.

I brevet ble det bedt om tilbud på nytt varmeanlegg Tana kirke. Dagens oljekjele skal plugges
og erstattes med ny elektrokjel, alternativt elektrokjel og luft/vannvarmepumper. Eksisterende
varmluftsanlegg tilknyttes ny installasjon. Eksisterende el.tavle rives og erstattes med ny
tavle. Tilbudsfrist ble satt til torsdag 7. januar 2016 kl 12:00. Tilbudsåpning ble foretatt på
menighetshuset torsdag 7. januar 2016 kl 13:00. Det kom inn følgende rett- tidig avgitte
tilbud:

1. Nordvent AS, Hans Væggers vei 10, 9900 Kirkenes.
Alternativ I kr 389.000 eks. mva.
Alternativ II kr 823.000 eks. mva.

Investeringskostnader:

Alt. I Elektrok'ele
Leverandør Tiltak Kr
Varanger Kraft AS Anleggsbidrag - framføring av strøm for utvidet

2
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58.000

486.250

544.250

Kr

58.000

1.028.750

1.086.750

Sum investeringskostnad Alt. 1. Elektrokjele

Alt. II Elektrok.ele o varme um er
Leverandør Tiltak
Varanger Kraft AS Anleggsbidrag - framføring av strøm for utvidet

inntakskapasitet til kirka
NORDVENT AS Komplett installasjon med elektrokjele og varmepumper

Ny el-tavle.

Sum investeringskostnad Alt. 2. Elektrokjele og varmepumper

inntakskapasitet til kirka
NORDVENT AS El-kjele med to ventiler for fremtidig oppkobling til

varmepumper. Ny el-tavle.

Finansiering Alt I Elektrokjele:
Bruk av bunden fond kr 45.250
0 tak av lån med kommunal aranti kr 499.000
Sum finansierin kr 544.250

Finansiering Alt II Elektrokjele og varmepumper:
Bruk av bunden fond
Enova tilskudd —innvilget til Tana kommune i 2015
0 tak av lån med kommunal aranti
Sum finansierin

kr 45.250
kr 61.900
kr 979.600
kr 1.086.750

Kirkevergen vil tilrå valg av alternativ I grunnet akseptabel pris og rask installasjon av nytt
fyringsanlegg. Alternativ II er vurdert til å være prismessig for høyt og er derfor ikke
realiserbart. Vi er midt i den kaldeste perioden av vinteren og har problemer med å holde
varmen i kirka på et forsvarlig nivå sett i forhold til vann og instrumenter. Kirketjeneren har i
flere perioder gått «fyringsvakt» for å sikre drift av innleide varmeanlegg og varme til bygget.
Elektrokjelen blir klargjort for fremtidig oppkobling av varmepumper dersom dette er
økonomisk realiserbart.

Uansett hvilke alternativ som velges må det iverksettes tiltak for å redusere fyringsutgiftene i
Tana kirke. I dette inngår vurdering av nødvendige tiltak i rapport etter termofotografering av
bygget. Finansiering av låneavdragene foretas med tilsvarende reduksjon i kirkas
driftsutgifter.

Husbankens rentekompensasjon
I følge Husbankens retningslinjer for rentekompensasjon er oppgradering av
oppvarmingssystem —elektriske anlegg - et godkjent tiltak. Det kan søkes om
rentekompensasjon med henvising til investeringskostnadene. Søknad til Husbanken sendes
med kommunens påtegning etter at kommunens vedtak om kommunal garanti for låneopptak
foreligger.

Konklusjon
Det tilrås installasjon av elektrokjele i Tana kirke. Kostnadene kr 544.250 finansieres ved
bruk av bunden fond kr 45.250 og opptak av lån med kommunal garanti kr 499.000. Lånets

3
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avdragstid fastsettes til 25 år. Søknad om kommunal garanti for låneopptaket sendes til Tana
kommune. Menighetsrådets-/kirkelig fellesråds leder Lars Smeland og nestleder Ellen Ingvild
Heiberg gis fullmakt til å innhente- og å godkjenne lånevilkår for øvrig. Godkjente lånevilkår
med avdrag og renter innarbeides i kirkelig fellesråds budsjett 2016 ved førstkommende
budsjettregulering. Vedtaket om opptak av lån sendes Nord-Hålogaland bispedømme til
godkjenning.

4
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 000 

Arkivsaksnr: 2014/2288-0 

Saksbehandler:  Frans Eriksen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 11/2016 11.02.2016 

Kommunestyret 6/2016 25.02.2016 

 

Fremtidig kommunestruktur 

Saksprotokoll saksnr. 11/2016 i Formannskapet - 11.02.2016  

Behandling 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

 

 
Tana kommune mener at kommunestrukturen er det viktigste instrumentet for å sikre 

innbyggerne gode velferdstjenester. Kommunestrukturen i dag sikrer nærhet til beslutninger og 

svært stor deltagelse i lokaldemokratiet som har ansvaret for å sette stortingets ønsker ut i livet. 

Dagens kommunestruktur bidrar til å sikre at man får en god geografisk fordeling av velferd i 

landet. Generalistkommuneprinsippet som stortinget gjentatte ganger har støttet opp om bidrar 

til å motvirke forskjeller i tjenestetilbudet uavhengig av hvor man bor i landet. 

 

Endring i kommunestruktur må baseres på frivillighet og Tana kommune kan ikke «tvinge» seg 

på kommuner som ikke ønsker sammenslåing. De aller fleste kommunene i Finnmark blir 

definert som «ufrivillig små» i høringen om inntektssystemet som regjeringen har lagt frem 

nylig. Geografi/avstand og samferdselsmuligheter rundt Tana kommune gjør at det er svært få 

kommuner som det kunne vært aktuelt å søke sammenslåing med. 

 

Nesseby som er den mest aktuelle kommunen for sammenslåing, ønsker ikke sammenslåing 

med Tana kommune. Stortinget har vedtatt at sammenslåinger skal være frivillige. Tana 

kommune er ikke fornøyd med måten regjeringen har gjennomført kommunereformen. Helt 

vesentlige faktorer som inntektssystem, hvilke oppgaver som man ser for seg kommunene skal 

ha, forhold til kommuner som er i samisk språkforvaltning og innvirkning på det regionale nivå 

er uklare, det er svært korte frister. Noe som gjør det vanskelig å gjøre gode lokal vurderinger 

om kommunereformen. 

 

Tana kommune har sammen med kommunene rundt oss engasjert firmaet BDO for å utrede 

muligheter for kommunesammenslåing. I dette arbeidet kommer det frem at det er fortsatt et 

potensiale for ytterligere samarbeid innen forskjellige tjenester med nabokommuner i Øst-

Finnmark. Spesielt innen områder hvor tjenester er veldig spesialisert og rekruttering av ansatte 
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er krevende er det aktuelt å etablere mer samarbeid over kommunegrensene 

 

Tana kommune avslutter arbeidet med kommunesammenslåing og går videre med å 

utvikle flere samarbeid med aktuelle nabokommuner. Arbeidsgruppa involveres i dette 

arbeidet.  

 

 

Hartvik Hansen (Àrja) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 

Tana kommune som er i sentrum i Øst-Finnmark kan og tenke seg å utrede mulig sammenslåing 

Av dagens 4 kommuner Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana. 

 

Tana kommune kan tenke seg en mulig sammenslåing med Karasjok og Nesseby som en ny 

storkommune. 

 

 

Votering 

 

Det ble foretatt slik votering: 

 

Rådmannens forslag til vedtak falt med 2 mot 3 stemmer. 

Tilleggsforslaget fra Àrja falt med 2 mot 3 stemmer. 

Ordførerens forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

Vedtak 

 

Tana kommune mener at kommunestrukturen er det viktigste instrumentet for å sikre 

innbyggerne gode velferdstjenester. Kommunestrukturen i dag sikrer nærhet til beslutninger og 

svært stor deltagelse i lokaldemokratiet som har ansvaret for å sette stortingets ønsker ut i livet. 

Dagens kommunestruktur bidrar til å sikre at man får en god geografisk fordeling av velferd i 

landet. Generalistkommuneprinsippet som stortinget gjentatte ganger har støttet opp om bidrar 

til å motvirke forskjeller i tjenestetilbudet uavhengig av hvor man bor i landet. 

 

Endring i kommunestruktur må baseres på frivillighet og Tana kommune kan ikke «tvinge» seg 

på kommuner som ikke ønsker sammenslåing. De aller fleste kommunene i Finnmark blir 

definert som «ufrivillig små» i høringen om inntektssystemet som regjeringen har lagt frem 

nylig. Geografi/avstand og samferdselsmuligheter rundt Tana kommune gjør at det er svært få 

kommuner som det kunne vært aktuelt å søke sammenslåing med. 

 

Nesseby som er den mest aktuelle kommunen for sammenslåing, ønsker ikke sammenslåing 

med Tana kommune. Stortinget har vedtatt at sammenslåinger skal være frivillige. Tana 

kommune er ikke fornøyd med måten regjeringen har gjennomført kommunereformen. Helt 

vesentlige faktorer som inntektssystem, hvilke oppgaver som man ser for seg kommunene skal 

ha, forhold til kommuner som er i samisk språkforvaltning og innvirkning på det regionale nivå 

er uklare, det er svært korte frister. Noe som gjør det vanskelig å gjøre gode lokal vurderinger 

om kommunereformen. 

 

Tana kommune har sammen med kommunene rundt oss engasjert firmaet BDO for å utrede 

muligheter for kommunesammenslåing. I dette arbeidet kommer det frem at det er fortsatt et 

potensiale for ytterligere samarbeid innen forskjellige tjenester med nabokommuner i Øst-

Finnmark. Spesielt innen områder hvor tjenester er veldig spesialisert og rekruttering av ansatte 
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er krevende er det aktuelt å etablere mer samarbeid over kommunegrensene 

 

Tana kommune avslutter arbeidet med kommunesammenslåing og går videre med å 

utvikle flere samarbeid med aktuelle nabokommuner. Arbeidsgruppa involveres i dette 

arbeidet.  

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Tana kommune ser positivt på mulighetene som kommunesammenslåing kan gi. Gjennom 

sammenslåing kan tjenestetilbud opprettholdes og forbedres. Det kan også gi grunnlag for 

styrking av fagmiljøer og kvalitet bedre tjenester til befolkningen.  

 

Avstander, beliggenhet i Øst-Finnmark, kulturelle faktorer samt forvaltningsområde for samisk 

språk medfører at kommunen ønsker å innlede samtale med Nesseby kommune om muligheter 

og konsekvenser av sammenslåing. 

 

Forholdet til sameloven, herunder forvaltningsområdet for samisk språk gjør at kommunen i 

denne omgang bare konsentrerer seg om samtaler med Nesseby inntil konsekvenser av 

sammenslåinger med kommuner utenfor forvaltningsområdet for samisk språk er 

tilfredsstillende utredet.  

 

Arbeidsgruppen oppnevnt av kommunestyret 9. oktober får myndighet til å foreslå, vurdere og 

drøfte alternativer og fremforhandle en intensjonsavtale med sikte på kommunesammenslåing. I 

dette arbeidet kan inkluderes forslag til tiltak som kan oppveie eventuelle ulemper en 

kommunesammenslåing kan gi. En fremforhandlet intensjonsavtale skal behandles av 

kommunestyret.  

 

Kommunestyret går inn for at det gjennomføres en innbyggerundersøkelse våren 2016 i tråd 

med tidsplanen for reformarbeidet. Eventuelle kostnader til innbyggerundersøkelsen utover kr 

100.000,- dekkes inn gjennom budsjettregulering senere i år. 
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Saksopplysninger 

Regjeringen la den 14. mai fram kommuneproposisjonen for 2015. Der presenterer regjeringen 

et opplegg for en kommunereform der formålet er å etablere større kommuner som er bedre i 

stand til å takle samfunnsutviklingen og samfunnsutfordringene. Kommunal- og 

moderniseringsministeren har oppfordret norske kommuner til å igangsette prosesser for å drøfte 

hvordan de skal innrette seg for å møte fremtidige utfordringer.  

 

Kommunestyret vedtok 9. oktober 2014 i sak 49/14 følgende:. 
 

Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av fem politikere som skal arbeide med fremtidig 

kommunereform. Arbeidsgruppen skal komme med et forslag til prosess lokalt. Viktige momenter 

som arbeidsgruppen må ta hensyn til er Regjeringens målsetting med reformen samt rettighetene i 

det samiske forvaltningsområdet og geografiske avstander. Arbeidsgruppen skal komme med et 

forslag til prosess lokalt.  

 

Viktige momenter som arbeidsgruppen må ta hensyn til er Regjeringens målsetting med reformen 

samt rettighetene i det samiske forvaltningsområdet og geografiske avstander. 

De fem politikerne skal representere de fem største partiene i kommunestyret i Tana. 

 

Representanter til arbeidsgruppa: 

 Frank M. Ingilæ 

 Einar Johansen 

 Ingar Eikeland 

 Hartvik Hansen 

 Tone Kollstrøm 

 

Regionrådet anmodes i å gjennomføre en regional konferanse om kommunereform der 

statssekretæren inviteres. 
 

 

I forbindelse med kommunereformen har de syv kommunene i Øst-Finnmark gått sammen å 

utrede, drøfte og innhente innbyggernes synspunkt i forhold til ny kommunestruktur i Øst-

Finnmark. Vertskommune for prosjektet er Vadsø kommune. Prosjektet har fire faser: 

 

1. Planlegging og forankring av prosjektet 

2. Utredning av dagens situasjon med kjente utviklingstrekk 

3. Sonderinger og drøftinger 

4. Innhenting av innbyggernes meninger 

 

Fase 1 og 2 er gjennomført. Konsulentselskapet BDO avla sin sluttrapport i begynnelsen av 

januar 2016. Innholdet konsentrerer seg om kommunene som tjenesteprodusenter, 

myndighetsutøver, samfunns- og næringsutviklinger samt som lokalpolitisk arena. I tillegg 

analyseres den økonomiske situasjonen i kommunene. 

 

 
Faktagrunnlag fra konsulentselskapet BDO 

 

A. Tjenesteyting 

Utredningen om tjenesteyting tar for seg barnehage, grunnskole, pleie- og omsorg, barnevern, 

sosialtjenesten samt ser på mulig fremtidig behov for tjenester ut fra prognoser for 

befolkningsutvikling. 
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Barnehage 

Kommunen har noe høyere utgifter sammenlignet med Vadsø og Sør-Varanger, men lavere enn 

gjennomsnittet for landet. Kommunen har størst andel private barnehager i Øst-Finnmark. Noe 

høyere utgiftene enn Sør-Varanger kan skyldes to små kommunale barnehager samt ledig 

kapasitet i den samisk språklige barnehagen.  

 

Grunnskole 

Tana kommune har størst behov for tjenester i regionen og høyere utgiftsnivå enn 

landsgjennomsnittet. Kommunen kjennetegnes av spredt skolestruktur med forholdsvis mange 

skole i forhold til antall barn. To skoler underviser på samisk. 

 

Pleie og omsorg 

Disse tjenestene er de mest ressurskrevende for kommunene. Tana kommune har nest høyest 

enhetskostnader til institusjonstjenester. Det kan forklares med høyt behov, herunder brukere 

med omfattende bistandsbehov. Lange avstander og høy dekningsgrad gir også høyere kostnader 

til hjemmetjenester. 

 

Barnevern 

Kommunen har lavere kostnader enn gjennomsnittet for landet. Konsulentselskapet forklarer det 

med at det kan skyldes lavere aktivitet og lav andel personer med tiltak. 

 

Sosialtjenesten 

Tana kommune har relativt lavt behov for tjenester ut fra kriterier, men høyere utgifter enn 

gjennomsnittet for landet. Det kan skyldes høy dekningsgrad og høy andel mottakere som har 

sosialhjelp som hovedinntektskilde.  

 

Demografisk utvikling og fremtidig behov for tjenester 

For Tana ventes det en nedgang i antall barn mellom 6-12 år fram mot 2040 samt i 

aldersgruppen 20-66 år. Samtidig forventes det en økning i antall innbyggere over 66 år.  

 

Oppsummering tjenesteyting 

Til tross for flere har gjennomført større strukturendringer har regionen utfordringer knyttet til 

tjenesteproduksjon. Kommunene i rapporten har store utfordringer knyttet til høyt kostnadsnivå 

innenfor flere av primærtjenestene. Interkommunalt samarbeid om primærtjenestene foregår i 

mindre skala enn andre regioner. Innenfor barnehage- og skoletjenester er det klart at det er 

kostnadskrevende å være en del av det samiske forvaltningsområdet. Smådriftsulemper gjør 

sosial- og barnevernstjenesten utfordrende for de fleste kommunene i Øst-Finnmark. I tillegg er 

de geografiske avstandene store både internt og mellom kommunene.  

 

I fremtiden må kommunene justere tjenestetilbudet etter demografisk utvikling. Økning i antall 

innbyggere over 67 år vil øke behovet for tjenester i årene som kommer og kan fordre store 

investeringer i boligmasse. 

 

 

B. Myndighetsutøvelse 

Begrepene «rettsikkerhet», «habilitet» og «forsvarlig og effektiv saksbehandling» er diskutert i 

detalj i en av regjeringens ekspertutvalgrapport. En utfordring for små kommuner er små 

fagmiljøer. Små miljøer er sårbare for uforutsette hendelser som sykdom i perioder med stor 

saksmengde samt kan ha større utfordringer med hensyn til habilitet.  

 

Av rapporten fremgår det at kommunene i Øst-Finnmark har utfordringer knyttet til små 

fagmiljø. Særlig gjelder det de minste kommunene. Det er utfordringer knyttet til rekruttering av 
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spisskompetanse innenfor samfunns- og arealplanlegging samt ingeniørfag. Det er relativt få 

eksempler på samarbeid om myndighetsutøvelse i regionen, men Tana selger landbruksfaglige- 

og byggesakstjenester til andre kommuner i Øst-Finnmark. 

 

 

C. Samisk perspektiv 

Samenes rettigheter til å sikre og videreutvikle sitt språk og kultur er lovfestet og nedfelt i ILO-

konvensjonene. I St. mld. nr 14 vektlegges det at samiske språkbrukere ikke skal komme 

dårligere ut av eventuelle kommunesammenslåinger. Sametinget mener det ikke er tilstrekkelig 

og ønsker at kommunereformen bidrar til å styrke samisk språk og kultur i kommunene.  

 

Det er fortsatt uklart hva som vil skje dersom en kommune utenfor forvaltningsområdet for 

samisk språk slår seg sammen med en kommune utenfor forvaltningsområdet. Regjeringen har 

satt ned et utvalg som skal se på lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. 

Denne utredningen skal leveres 15. februar 2016.   

 

 

D. Samfunnsutvikling 

Kommunenes rolle som planleggere og samfunnsutviklere er i stadig endring. Forutsetningene 

for å ivareta denne rollen varierer mellom kommunene. Større kommuner med god 

ressurstilgang og folketallsvekst opplever andre utfordringer enn små kommuner med 

befolkningsnedgang og stor tilgang på arealer. En endring i kommunestruktur kan få 

konsekvenser for utvikling i bosettingsmønster over tid. Å få til positiv samfunns- og 

næringsutvikling krever ressurser, innsats og kompetanse. Samfunns- og næringsutvikling kan 

også gjøres i samarbeid med andre kommuner eller gjennom selskaper. 

 

 

E. Lokaldemokrati 

Kommunesammenslåinger påvirker lokaldemokratiet og kan skape større avstand mellom 

folkevalgte og velgere. I mindre kommuner er gjerne valgdeltakelsen høyere og mulighetene til 

å påvirke beslutninger større. Større kommuner legger gjerne opp til flere 

medvirkningsprosesser mellom valg og har gjerne flere politiske partier å velge mellom. Studier 

av den danske kommunereformen viser at kommunesammenslåing har hatt negativ effekt på 

innbyggernes forståelse av lokalpolitikk og tillit til lokale politikere. 

 

Vaboutvalget diskuterer kommunestørrelse i forhold til temaene «oppgaver og samarbeid», 

«nærhet» og «profesjonalisering». Utvalget mener at interkommunalt samarbeid kan være en 

demokratisk utfordring. Geografisk distanse er relevant i forholdet mellom politikere og 

innbyggere, der større avstander kan påvirke forholdet negativt. Større kommuner har mer 

ressurser til profesjonalisering og potensielt mindre problemer med habilitet.  

 

For å dempe mulige negative effekter av sammenslåing, trekkes det fram at lokalutvalg kan 

være et demokratisk tiltak for å bøte på dette. 

 

 

F. Økonomi 

Kommunenes økonomiske rammebetingelser styrer i stor grad omfanget på det kommunale 

tjenestetilbudet. Endringer i kommunenes rammeoverføring i forbindelse med 

kommunereformen er ute på høring med høringsfrist 1. mars 2016.   

 

I høringsforslaget fra KMD presenteres blant annet: 
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 forslag til nye kostnadsnøkler for kommunene, inkludert en ny modell der det skilles 

mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper 

 forslag til endringer i de regionalpolitiske tilskuddene 

 en beskrivelse av skatteelementene i inntektssystemet 

 

I kostnadsnøklene for kommunene lanseres det et nytt strukturkriterium. Det skal skille mellom 

frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Frivillig eller ufrivillig smådriftsulempe måles ut i fra 

reiseavstand for den enkelte innbygger for å møte en kommunestørrelse på 5.000 innbyggere. 

Dette strukturkriteriet endrer basistilskuddet til en kommune. Reduksjoner som kommuner får i 

basistilskudd vil gi økning for andre kommuner slik at total basistilskudd blir uendret. 

 

I regjeringens høringsforslag foreslås det at de regionalpolitiske tilskuddene 

småkommunetilskudd, Nord-Norge tilskuddet og distriktstilskudd Sør-Norge samles i to 

tilskudd: Nord-Norge tilskudd og Sør-Norge tilskudd. Småkommuner vil få et tillegg i 

tilskuddene i forhold til en indeks som skal måle distriktsutfordringer. Regjeringen vil justere de 

regionalpolitiske tilskuddene slik at mer av Nord-Norge/Sør-Norge tilskuddet blir fordelt ut i fra 

innbyggerantall. Regjeringen har ikke fremmet forslag til nye tilskuddssatser, men KS antar at 

tilskuddssatsene kan få størst betydning for kommuner under 3.200 innbyggere. 

 

Mulige virkninger av nytt inntektssystem 

I følge KS vil forslag til endringer i kostnadsnøkkelen gi Tana kr 833 mindre pr innbygger i 

basistilskudd utenom strukturkriteriet. Det utgjør ca. 2,4 millioner for 2.900 innbyggere.  

Gjennom strukturkriteriet vil Tana kommune få fullt basistilskudd pga. lange avstander. 

Effekten av strukturkriteriet utgjør 538,- pr. innbygger, dvs. ca 1,56 millioner kroner for Tana 

kommune. Samlet sett vil kommunen få ca. 870.000 mindre i basistilskudd som følge av ny 

kostnadsnøkkel. 

 

Siden regjeringen ikke har fremmet nye tilskuddssatser for de regionalpolitiske virkemidlene har 

ikke KS kunne beregne effektene av dette for kommunene. 

 

KS-info om nytt inntektssystem: 

http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/effekter-av-forslag-til-nytt-

inntektssystem/  

 

 

Statusbilder 

I forbindelse med arbeidet med kommunereformen, har Fylkeskommunen utarbeidet statusbilder 

av kommunene i Finnmark i april 2015. Statusbildet for Tana kommune finnes gjennom denne 

lenken: 

https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kommunal-styring/Kommunereformen/Statusbilder-

arbeidshefter-for-kommunene-i-Finnmark/ 

 

 

 

Regjeringens økonomiske virkemidler i reformperioden 

Sammenslåtte kommuner får et engangstilskudd etter innbyggertall. En sammenslåing Tana 

kommune og en nabokommune gir et engangstilskudd på 20 millioner kroner. Reformtilskuddet 

øker med 10 millioner for hver kommune kommunen slår seg sammen med, så fremt samlet 

innbyggerantall ikke overstiger 20.000 innbyggere. Da øker reformtilskuddet. 

 

Sammenslåtte kommuner får beholde inndelingstilskuddet i 15 år, med en etterfølgende 

nedtrappingsperiode på 5 år. Inndelingstilskuddet skal kompensere sammenslåtte kommuner for 
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eventuell reduksjon i rammetilskuddet (eks. bortfall av/reduksjon i småkommunetilskuddet). En 

forutsetning er at sammenslåing skjer innenfor regjeringens reformperiode.  

 

Nærmere beskrivelse av disse økonomiske virkemidlene finnes i saksutredning til 

kommunestyret 9. oktober 2014. 

 

Innbyggerinvolvering 

Fylkesmannen minner i epost av 2. februar 2016 at KMD har avsatt kr 100.000,- til hver 

kommune for å gjennomføre innbyggerinvolvering. Som krav for utbetaling av tilskuddet er 

bla.: 

- At kommunene har laget et faktagrunnlag som innbyggerne kan ta stilling til. 

- At kommunestyret har behandlet dette grunnlaget og gjort et retningsvalg som de ønsker 

å få synspunkter på. 

- Kommunestyret gjør vedtak innen 2016. 

 

https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kommunal-styring/Kommunereformen/Nytt-verktoy-

til-a-hore-innbyggerne-er-utarbeidet/ 

 

 

Prosessen videre med kommunereformen 

 

I følge prosjektplanen er fremdriftsplanen følgende: 

 

 
 

Denne framdriftsplanen samsvarer med Løp 2 i nasjonal prosess med nasjonal vedtak i 2017 og 

virkning fra 1. januar 2020 (se saksutredningen til kommunestyret 9. oktober 2014). 

 

Kommunenes arbeid med kommunereformen er nå inne i en sonderings- og drøftingsfase hvor 

kommunene skal avklare og drøfte ulike alternativer for sammenslåinger.  

 

Prosjektets styringsgruppe skal møtes 8.-9. februar 2016 i Kirkenes. Før dette møtet bør 

kommunene ha identifisert noen mulige alternativer eller ønskede retninger for eventuell 

kommunesammenslåing. Sonderings- og drøftingsarbeidet binder ikke kommunestyret, men 
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legger føringer for den drøftingsplikten kommunene er gitt i forbindelse med 

kommunereformen. 

 

 

Rapporten fra konsulentselskapet BDO følger vedlagt saksutredningen. 

 

 

Regjeringens informasjon om kommunereformen:  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/ 

 

Fylkesmannens side om kommunereformen 

https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Kommunal-styring/Kommunereformen/ 

 

Distriktssenteret om kommunereformen 

http://distriktssenteret.no/kommunereformen/ 

 

 

 

Vurdering 

Både Statusbildende og Faktagrunnlaget til BDO viser at Tana kommune har noen utfordringer 

framover innenfor tjenesteyting. Det gjelder spesielt prognosene knyttet til flere antall eldre og 

eventuelt reduksjon i arbeidsstyrken. Økonomisk så har kommunen ikke et stort handlingsrom 

og de økonomiske resultatene har ligget rundt 0. Lånegjelden er økt. Innenfor områder som 

myndighetsutøvelse og nærings-/samfunnsutvikling er det sentrale utfordringer at kommunen 

har kompetanse og kapasitet. Disse utfordringene kan løses gjennom samarbeid med andre 

kommuner, evt. gjennom kommunesammenslåing.  

 

Interkommunalt samarbeid er den fordel at den kan løse relativt enkle behov uten at de berører 

resten av organisasjonen. Kommunesammenslåing er langt mer dyptgripende enn 

interkommunalt samarbeid og berører politikere og organisasjon på alle nivåer. Sammenslåing 

gir helt andre muligheter til å endre tjenester og flytte ressurser til der behovet er størst eller 

mest politisk ønskelig. Sammenslåing av kommuner har mange fallgruver. Erfaringer og 

evalueringer fra andre sammenslåingsprosesser er til hjelp dersom kommunen vil følge dette 

sporet.  

 

Kommunereformarbeidet stiller imidlertid kommunen overfor to hovedalternativer: 1) Fortsette 

som før («O-alternativet») eller 2) Slå seg sammen med en eller flere kommuner. 

 

 

1. Fortsette som i dag (O-alternativet) 

På sett og vis er det å fortsette i samme spor som i dag, herunder videreføre og utvikle 

samarbeid med andre kommuner i Øst-Finnmark. Selv om det er å holde seg til det kjente, så 

medfører dette alternativet en viss usikkerhet knyttet både til kommuneoverskridende samarbeid 

og økonomi for kommunen. 

 

Dersom noen av kommunene som Tana kommune samarbeider med slår seg sammen med andre 

nabokommuner, kan det medføre at også Tana kommune blir stilt overfor helt en ny situasjon 

mht. interkommunalt samarbeid. Et slikt tilfelle kan være der Nesseby, Vadsø og Vardø slår seg 

sammen, evt. der også Båtsfjord og Berlevåg inngår i en stor kommune. Tana kommune vil da 

bli en liten kommune i Øst-Finnmark som må forholde seg til en stor nabokommune, med 

potensielt stort fagmiljø og større forhandlingsmakt. Det kan være en trussel mot eget fagmiljø, 
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men det kan også gi nye muligheter til samarbeid/kjøpe tjenester fra en større kommune. Skulle 

befolkningsprognosene med nedgang i yrkesaktiv alder slå til, kan Tana kommune få en av de 

største rekrutteringsutfordringene av kommunene i Øst-Finnmark. 

 

Kommunens økonomi kan bli betydelig endret som følge av kommunereformen. De foreslåtte 

endringene i basistilskuddet ser ut til påvirke kommunen negativt. På den annen side, så er en 

stor del av kommunens rammeoverføringer basert på kriterier og demografiske faktorer som 

skal gjenspeile innbyggernes behov for tjenester. Kriteriebasert rammeoverføring med base i 

innbyggernes behov, tilsier mindre endringer mht. kommunesammenslåing eller ikke.  

 

Derimot kan det bli større endringer og større konsekvenser av endringer knyttet til de 

regionalpolitiske tilskuddene, herunder Nord-Norge tilskuddet og småkommunetilskuddet. 

Regjeringen har bebudet endringer i de regionalpolitiske tilskuddene, men nye tilskuddssatser er 

ikke kjent. De økonomiske konsekvensene er derfor ikke kjent. Regjeringen har imidlertid 

signalisert at de ønsker større og mer robuste kommuner. Det er derfor grunn til å tro at 

endringer i tilskuddssatser kan få negativ betydning for små kommuner som ikke slår seg 

sammen til en større kommune.   

 

 

2. Slå seg sammen med en eller flere kommuner 

På nettstedet www.nykommune.no er det et verktøy for å kunne se konsekvenser av 

sammenslåinger av ulike kommuner. Dette verktøyet gir interessant informasjon om en rekke 

forhold knyttet til befolkning og tjenester. Verktøyet gir i seg selv ikke svar på hvilken partner 

Tana kommune eventuelt bør søke å slå seg sammen med uten at nærmere angitte kriterier, for 

eksempel ut fra økonomiske betraktninger, næringsliv eller geografi. I det videre arbeid med 

kommunereformen er det viktig at kommunestyre angir en retning for videre arbeid. 

Administrasjonen trekker her frem noen momenter knyttet til geografi. 

 

Geografi.  

Et kriterie som en kan arbeide etter er geografi. I dette inngår bla. avstand til kommunesenter, 

geografisk lokalisering i forhold til andre kommuner og eventuelle spesielle landskapsmessige 

ulemper eller fordeler.  

 

Enkelte mener at avstander betyr lite. Tjenester må uansett leveres der folk bor. Enkelte tjenester 

tilbys via Internettet og dermed uavhengig av avstand. Det hevdes derfor at avstand er noe som 

er mer knyttet til lokaldemokrati og mindre knyttet til kommunens tjenesteyting, 

myndighetsutøvelse eller samfunns- og næringsutvikling. Godtar man disse argumentene, betyr 

det at rådhuset og fremtidig kommunesenter like godt kan ligge i for eksempel Alta eller 

Tromsø.  

  

I noen sammenhenger er det antydet at en slik avstand ikke bør overstige en reisetid på 60 min 

for å unngå avstandsulemper (jfr Kommuneproposisjonen 2015 og Christiansensutvalget 1992) 

for å unngå avstandsulemper. For å vise avstander har administrasjonen laget to figurer med 

avstandssirkler som viser avstander til henholdsvis Tana bru (figur 1) og Varangerbotn (figur 2). 

Dette er avstander i tid ved bilkjøring.  
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Figur 1. Avstander fra Tana bru i minutter. Kilde: maps.google.com  

 

Ringene viser omtrentlige avstander til Tana bru. Den grønne sirkelen utgjør en avstand i 

reisetid på 5 min, den blå 30 minutter, lilla 45 min og den rød 60 minutter.  

 

Dette kartet viser at Tana kommune har lange avstander der yttergrensene er lengre enn 60 

minutter til kommunesenteret. De fleste i Tana bor likevel innenfor en avstand på 45 minutter til 

kommunesenteret. En ser også at det er ca 45 minutters biltur fra Vestre-Jakobselv og til Tana 

bru og at omtrent hele Nesseby befinner seg innenfor en avstand på 45 minutter til Tana bru. 
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Figur 2: Avstander fra Varangerbotn. Kilde: maps.google.com  

 

Ringene viser omtrentlige avstander til Tana bru. Den grønne sirkelen utgjør en avstand i 

reisetid på 5 min, den blå 30 minutter, lilla 45 min og den rød 60 minutter.  

 

Med sentrum i Varangerbotn vil befolkningen i Tana få om lag 15 minutter lengre vei til 

kommunesenteret. De fleste i Tana vil imidlertid bo innenfor en avstand på 60 minutter til 

Varangerbotn. 

 

Ut fra geografiske avstander er det nærliggende å inngå samtale med Nesseby om 

kommunesammenslåing. Begge kommuner befinner også innenfor forvaltningsområdet for 

samisk språk. Kulturelt og næringsmessig er det også en del fellestrekk knyttet til fjordfiske og 

utmarksbruk. I den videre prosessen med kommunereformen anbefales det at det først innledes 

samtale med Nesseby kommune med sikte på kommunesammenslåing. 
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1. Innledning 

Stortinget ga i forbindelse med behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen for 2015 sin tilslut-

ning til at det gjennomføres en kommunereform. Reformen har til målsetting å styrke lokaldemo-

kratiet og sette kommunene i bedre stand til å møte dagens og fremtidens velferdsoppgaver. Dette 

skal blant annet skje gjennom å etablere en ny kommunestruktur med færre og mer robuste kom-

muner. Dette prosjektet har tatt utgangspunkt i regjeringens mål for reformen og analysert dagens 

status vedrørende syv kommuner i Øst-Finnmark, med det formål å utarbeide et felles faktagrunn-

lag.  

 
 
 
 
Oslo, 31.12. 2015 
 
BDO AS 
 
 
 
Morten Thuve 
Oppdragsansvarlig partner 
 
 
 
 
Sven-Erik Antonsen                Øistein Harsem 
Prosjektleder                            Utreder  
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2. Mandat og metode 

2.1. Prosjektets mandat

I forbindelse med arbeidet med kommunereformen skal det gjennom syv kommuner i Øst-Finnmark 

(Sør-Varanger kommune, Vadsø kommune, Tana kommune, Båtsfjord kommune og Berlevåg kommu-

ne, Nesseby kommune og Vardø kommune) gjennomføres en prosess med hensikt å utrede, sonde-

re/drøfte og innhente innbyggernes synspunkt i forhold til en ny kommunestruktur i Øst-Finnmark. 

Vadsø kommune fungerer som vertskommune for prosjektet.  

Prosjektet har fire tydelig definerte faser:  

a) Planlegging og forankring av prosjektet 

b) Utredning av dagens situasjon med kjente utviklingstrekk 

c) Sondering og drøftinger  

d) Innhenting av innbyggernes meninger 

Denne delen av prosjektet vil ta for seg utredningen av dagens status i kommunene med fokus på 

følgende:  

• Kommunene som tjenesteprodusenter 

• Kommunene som myndighetsutøver 

• Kommunene som samfunns- og næringsutvikler 

• Kommunene som lokalpolitisk arena  

I tillegg vil det foretas analyser av den økonomiske situasjonen blant kommunene i regionen.  

 

2.2. Metode

Vi har benyttet oss av et kvalitativt studiedesign med innslag av kvantitative analyser. Dette inne-

bærer at kommunene i Øst-Finnmark i all hovedsak vil bli analysert ved hjelp av ulike data hvor vi 

kombinerer bruk av tall og tekstforståelse for å analysere prosjektets hoveddeler. Denne metodiske 

innfallsvinkelen gjør at vi kan beskrive og analysere komplekse fenomener som vanskelig lar seg 

generalisere. Rapporten kombinerer litteraturstudier, dokumentanalyser, samt økonomiske og sta-

tistiske analyser. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med representanter fra kommunenes admi-

nistrasjon.  

Målsetningen med valget av metode har vært å maksimere validiteten i utredningen. Det vil si at vi 

søker å gjøre analysene så presise og gyldige som mulig. Begrensningen med metodene vi har valgt 

er derimot at funnene ikke lar seg generalisere utover den populasjonen vi har undersøkt. Men et-

tersom vårt mandat utelukkende omhandlet kommunereformen i Øst-Finnmark mener vi metodene 

vi har valgt er hensiktsmessige for å få en fullstendig beskrivelse og forståelse av situasjonen i Øst-

Finnmark. 

 

 

 

 

 

 

 

-�32�-



Rapport Øst-Finnmark Faktagrunnlag 

Side 5 av 62 
 

3. Tjenesteyting – dagens status 

I denne delen av rapporten vil vi foreta en gjennomgang av noen utvalgte tjenesteområder i kom-

munene. Dette omfatter barnehagedrift, grunnskole, helse- og sosialtjenester samt barnevern på 

basis av KOSTRA-tall, dokumenter fra kommunene, samtaler med rådmenn og enkelte andre nøkkel-

personer. Vi vil i all hovedsak benytte oss av tall fra 2014. Dette er fordi grunnlagstallene fra de 

foregående er mangelfulle for flere kommuner i regionen. I tillegg er det viktig å påpeke at bruken 

av KOSTRA-tall varierer for de ulike tjenesteområdene. Noen tjenester som barnehage og grunnsko-

le er lettere å kvantifisere sammenlignet med eksempelvis sosialtjenesten og barnevernstjenesten. 

For de sistnevnte tjenesteområdene vil vi derfor legge mer vekt på kvalitative forhold som er basert 

på intervjuer og dokumentanalyser. 

    

3.1. Barnehagestruktur i Øst-Finnmark

Ettersom befolkningsgrunnlaget i de ulike kommunene varierer er det også naturlig at antall barne-

hager varierer fra 1 i Nesseby til 12 i Sør-Varanger.   

Kommune Kommunale 
barnehager 

Private Barneha-
ger 

Totalt antall bar-
nehager 

Gjennomsnittlig 
antall barn per 
barnehage kor-
rigert for alder 

Berlevåg 1 0 1 41 

Båtsfjord 2 0 2 46 

Nesseby 1 0 1 74 

Sør-Varanger 12 3 15 50 

Tana 4 2 6 25 

Vadsø 7 0 7 60 

Vardø 1 1 2 53 

Tabell 1: Oversikt over antall kommunale og private barnehager og gjennomsnittlig antall barn per barnehage. Kilde: 

Ettersom det gjennomsnittlige antall barn per barnehage varierer mellom de ulike kommunene så 

kan vi forvente at utgiftene målt i per innbygger mellom 1-5 år også varierer. Dette skyldes blant 

annet stordriftsfordelene knyttet til drift av den enkelte barnehage. Vi kan således forvente oss at 

kommuner som Berlevåg og Tana har de høyeste utgiftene til dette tjenesteområdet.  

3.1.1. Behovs- og KOSTRA-analyser av barnehagene 

Før vi analysere og forklarer kostnadsforskjeller mellom kommunene innenfor dette tjenesteområ-

det har vi sett på behovet for barnehagetjenester for alle kommunene. I figuren under ser vi at alle 

kommuner i regionen har et lavere forventet behov for barnehagetjenester sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Dette skyldes i all hovedsak at kommunene i Øst-Finnmark har en lavere andel 

barn mellom 2-5 år sammenlignet med andre kommuner i landet. For dette spesifikke tjenesteom-

rådet er det antall innbyggere mellom 2-5 år det viktigste delkriteriet.   
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Figur1: Beregnetbehovsindeksfor alle kommuneneinnenfor barnehagesektoren,KildeGrøntHefte KMD

Det lave behovet for tjenester er såledesen forklaring på hvorfor flertallet av kommunene i regio-
nen har et lavere utgiftsnivå per innbygger i aldersgruppen 1-5 år sammenlignet med landsgjennom-
snittet. Til tross for dette har kommunene Berlevåg og Nessebyet betydelig høyere utgiftsnivå
sammenlignet med gjennomsnittet for landet.

Figur2: Netto driftsutgifter per innbygger1-5 år i kroner, barnehager,konsern, KildeKOSTRA

Ved hjelp av KOSTRA-statistikk har vi forsøkt å kunne forklare hovedårsaken mellom kommunene.
Ifølge en nylig publisert rapport fra Utdanningsdirektoratet forklares forskjeller i ressursbruken til
barnehagetjenester med blant annet dette:

• Avtalt oppholdstid
• Forskjeller i andel små og store barn (hvor andelen små barn er kostnadsdrivende)
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• Kommuner med spredt befolkning bruker mer per barn i barnehage 

• Kommuner med mange barn som får spesial- pedagogisk hjelp har høyere utgifter 

• Kommuner med høy andel barn i private barnehager har lavere utgifter 

Ut fra disse forklaringsvariablene vil vi se på hva som kan forklare utgiftsforskjellene mellom kom-

munene.  

Kommune Andel små 
barn 

Andel barn med 
oppholdstid 33 
timer eller mer 
per uke i kom-
munal barnehage 

Andel barn som 
får ekstra ressur-
ser til styrket 
tilbud til førsko-
lebarn 

Andel ansatte 
med barne-
hage-lærer-
utdanning 

Andel barn i kommu-
nale barnehager i 
forhold til alle barn i 
barnehage 

Berlevåg 36 % 100 % 25 % 36 % 100 % 

Båtsfjord 43 % 95 % 30 % 32 % 100 % 

Nesseby 31 % 92 % 10 % 23 % 100 % 

Sør-Varanger 41 % 100 % 16 % 29 % 88 % 

Tana 25 % 90 % 5 % 23 % 62 % 

Vadsø 32 % 98 % 23 % 30 % 100 % 

Vardø 28 % 93 % 1 % 17 % 81 % 

Tabell 2: Oversikt over nøkkelindikatorer for Barnehagesektoren for 2014, Kilde KOSTRA

Tabellen viser at flertallet av kommunene i regionen har en høy andel barn med oppholdstid på over 

33 timer. Vedrørende de resterende variablene så er det stor variasjon mellom de ulike kommune-

ne. Dette vil vi kommentere i det neste avsnittet. 

3.1.2. Analyse av de ulike kommunene 

Som figur 2 viser så har Berlevåg de høyeste utgiftene målt i per innbygger mellom 1-5 år for dette 

tjenesteområdet. Dette skyldes i all hovedsak at kommunen har svært god kapasitet innenfor dette 

tjenesteområdet. Kommunen har sentralisert barnehagedriften og har per dags dato kun en barne-

hage i kommunen som har 45 plasser. Antall barn med barnehageplass har derimot variert. Dette 

har medført at kommunen i perioder har ledig kapasitet på dette området.  

Den kommunen som har de nest høyeste utgiftene til barnehagesektoren er Nesseby. Kommunen har 

sentralisert tjenestilbudet i bygg som også deles med grunnskole. De høye utgiftene kommunen har 

til dette tjenesteområdet kan i hovedsak forklares med at kommunen tilbyr gratis barnehage. Kom-

munen er i tillegg innenfor det samiske forvaltningsområdet. I følge kommunen medfører dette eks-

tra ressursbruk til bygg, personale, kompetanseheving, it og drift. 

De resterende kommunene har alle utgifter som er under gjennomsnittet for landet. Regionens 

største kommuner Sør-Varanger og Vadsø har blant de laveste utgiftene knyttet til dette området. 

Sør-Varanger har sentralisert store deler at barnehage tjenestene i sentrum av kommunen noe som 

også har bidratt til å redusere kostnadene per barn.  

Vadsø kommune de laveste utgiftene målt per innbygger i aldersgruppen. Dette skyldes blant annet 

at kommunen har gjennomført strukturendringer i form av sammenslåing av mindre barnehager. 

Kommunen har per dags dato kun en liten barnehage. I både et regionsperspektiv og om man sam-

menligner Vadsø med gjennomsnittet for landet så tyder det meste på at tjenesten drives forholds-

vis effektivt.  

Tana kommune har noe høyere utgifter sammenlignet med regionens to største kommuner, men har 

allikevel lavere kostnader sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Kommunen har den største 

andelen private barnehager i regionen. At Tana kommunen har høyere utgifter sammenlignet med 
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Sør-Varanger kan skyldes at man har to små kommunale barnehager. I tillegg har kommunen ledig 

kapasitet i den samisk språklige barnehagen. Kommunen er en del av det samiske forvaltningsområ-

det, noe som bidrar til å forklare hvorfor man har høyere utgifter sammenlignet med Sør-Varanger.  

Båtsfjord kommune har et lavere behov for tjenester enn gjennomsnittet for landet. Kommunen har 

også et lavere utgiftsnivå sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Kommunen opplyser at de 

har svært god dekning innenfor dette tjenesteområdet, og at tjenesten er dyr grunnet en uhen-

siktsmessig struktur. Man vurderer derfor å slå sammen de to kommunale barnehagene til en stor 

barnehage for å kunne redusere kostnadene knyttet til blant annet administrasjon og ledelse. Kom-

munen har i tillegg en høy andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke. Et element som 

kan være kostnadskrevende for kommunen er den relativt høye andelen med barn som får ekstra-

ressurser. Dette skyldes blant annet høy innvandring, og ekstraressurser er derfor knyttet blant an-

net til språkopplæring. Fylkesmannen påpeker også at barnehagene synes å drive effektivt, men at 

man har et relativt lite fagmiljø.  

Vardø kommune har ifølge tall fra KOSTRA en privat og en kommunal barnehage. Behovet for denne 

type tjenester er beregnet til å være under gjennomsnittet for landet. Kommunen har således et 

noe lavere utgiftsnivå sammenlignet med gjennomsnittet for landet (uten Oslo) og de andre kom-

munene i Øst-Finnmark. Årsakene til de relativt lave kostnadene skyldes at kommunen skårer rela-

tivt lavt på alle forklaringsvariabler som vi har inkludert i figuren over. Kommunen har en liten an-

del små barn, lav andel barn som oppholder seg i barnehagene mer enn 33 timer per uke og en lav 

andel barn som får ekstra ressurser. I tillegg er det viktig å påpeke at kommunen har gjennomført 

viktige strukturendringer innenfor dette tjenesteområdet. Man har blant annet omgjort en eldre 

skole til en barnehage, hvor både den kommunale og private barnehagen er samlokaliser. En sentra-

lisering av tilbudet kan således også ha bidratt til de relativt lave kostnadene kommunen har til 

dette tjenesteområdet.  

 

3.2. Grunnskole 

3.2.1. Skolestruktur i Øst-Finnmark 

Innenfor dette tjenesteområdet er det relativt sett store forskjeller mellom kommunene i regionen 

vedrørende antall skoler, elever og ansatte1. Forskjellene mellom kommunene som er presentert i 

tabellen under kan i all hovedsak forklares ut i fra forskjeller i innbyggertall. I tillegg så ser vi at 

forskjeller også kan forklares på bakgrunn av ulik skolestruktur.  Herunder skiller blant annet Tana 

seg ut med relativt sett mange skoler per innbygger og med et følgelig gjennomsnittlig lavt antall 

elever per grunnskole.  

Kommune Kommunale 
grunnskoler 

Antall elever i 
kommunale 
grunnskoler  

 Elevtall per 
kommunale 
grunnskole 

Avtalte årsverk 
grunnskole, kon-

sern 

Berlevåg 1 100  100 25,6 

Båtsfjord 2 268  134 46,3 

Nesseby 1 78  78 21,8 

Sør-Varanger 11 1184  108 250,0 

Tana 5 276  55 78,0 

Vadsø 3 814  163 151,8 

Vardø 1 184  184 44,1 

Tabell 3: Oversikt over kommunale grunnskoler. Kilde: 

                                                           
1 Avtalte årsverk er hentet fra KOSTRA og baserer seg på tall fra AA-registeret. Disse tallene forutsetter derfor at kommunenes inndeling av 
virksomheter i Enhetsregisteret er oppdaterte og at kommunene har kvalitetssikret opplysninger om arbeidsforhold i AA-registeret. 
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3.3. Behovs- og KOSTRA-analyse av grunnskolen

Overordnet så vil ogsåskolestørrelse være en viktig forklaring på kostnadsforskjeller mellom kom-
munene. Figuren nedenfor viser ogsåat de minste kommunene som Berlevåg, Nessebyog Tana har
relativt sett høyere kostnader per innbygger mellom 6-15 år sammenlignet med de største kommu-
nene Sør-Varanger og Vadsø.Vi ser derimot at en liten kommune som Båtsfjord har lavere kostnader
knyttet til grunnskoletjenester sammenlignet med Sør-Varanger. I tillegg ser vi at det er relativt
sett liten forskjell i kostnader per innbygger mellom 6-15 år mellom Tana og Sør-Varanger. Ettersom
den førstnevnte kommunen har et betydelig lavere gjennomsnittlig elevtall per grunnskole innebæ-
rer dette at skolestørrelse alene ikke er en tilfredsstillende forklaringsvariabel på kostnadsforskjel-
ler mellom kommunene i Øst-Finnmark.

Figur3: Netto driftsutgifter til grunnskolesektor(202,215,222,223),per innbygger6-15 år, konsern,KildeKOSTRA

For å videre kunne forklare kostnadene knyttet til denne sektoren har vi først sett på behovet for
tjenester beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgi ftsutjevningsmodellen til Kommunal-
og regionaldepartementet 2. Dette er synliggjort i den neste figuren.

2 Behovsindeksenbeståravulikedelkriterier.Herunderfinner vi basiskriteriet,innvandreremellom6-15år,
soneognabokriterier samtantall innbyggeremellom6-15år.Densistnevntekriteriet utgjørvekteshøyestog
er såledesdet viktigstedelkriteriet innenfordette tjenesteområdet.
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Figur4: Beregnetbehovsindeksfor alle kommuneneinnenforGrunnskolesektoren,KildeGrøntHefte KMD

Ut i fra figuren over ser vi at alle kommunene, med unntak av Nessebyog Vadsø,har et større behov
for t jenester sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette er således en forklaring på hvorfor
kommunene i regionen ligger over landsgjennomsnittet. Derimot er det lite samsvarmellom nivå på
utgifter og behovet for tjenester. Det vil si at Tana, kommunen med største behovene for tjenester
i regionen, ikke har det høyeste utgiftene målt i per innbygger mellom 6-15 år.

For derfor å ytterliggere kunne forklare årsakene til kostnadsforskjeller mellom de ulike kommune-
ne har vi tatt utgangspunkt i følgende forklari ngsvariabler:

• Gjennomsnittlig gruppestørrelse per undervisningstrinn
• Andel elever i spesialundervisning
• Kompetanse blant lærerne (som er førende for lønnsnivået blant lærerne)

Kommune Gjennomsnittlig
gruppestørrel-

se, 1. -4.årstrinn

Gjennomsnittlig
gruppest ørrel-

se, 5.-7.årstrinn

Gjennomsnittlig
gruppestørrel-

se, 8. -
10.årstrinn

Andel elever i grunn-
skolen som får spe-

sialundervisning

Andel lærere med
universitets -

/høgskoleutdanning
og pedagogisk ut-

danning

Berlevåg 7,8 8,1 7,4 7 % 100 %

Båtsfjord 9,5 13,0 9,1 18 % 75 %

Nesseby 8,2 7,5 5,3 12 % 100 %

Sør-Varanger 9,3 7,9 8,9 10 % 85 %

Tana 8,0 7,2 7,9 12 % 79 %

Vadsø 7,7 9,2 12,2 6 % 79 %

Vardø 9,8 10,3 10,3 13 % 84 %

Tabell4: Oversiktover nøkkelindikatorerfor Grunnskolenfor 2014, kilde KOSTRA
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I denne tabellen har vi delt gjennomsnittlig gruppestørrelse inn i 3 kategorier. For å kunne analyse-

re forskjellene mellom kommunene, er det viktig å merke seg at lærernes undervisningsplikt og 

elevenes uketimetall varierer mellom småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnsko-

len. Variasjonen i disse er slik at lærernes undervisningsplikt går ned jo eldre elever; dvs. at det 

kreves flere lærerressurser per elev.  Videre går elevenes uketimetall opp jo eldre elever. For da å 

kunne undervise én gruppe elever i en uke, kreves det dermed flere årsverk lærerressurser i ung-

domsskolen enn i mellomtrinnet, og enda flere enn i småskoletrinnet.  

3.3.1. Analyser av de enkelte kommunene 

Vi ser at Berlevåg har den laveste gjennomsnittlige gruppestørrelsen blant de yngste elevene. Kom-

munen har også en forholdsvis lav gjennomsnittlig gruppestørrelse i de andre årstrinnene. Disse 

faktorene sett i sammenheng med at Berlevåg har innrapportert den høyeste utdannede lærersta-

ben (sammen med Nesseby) kan forklare de relativt sett høye kostnadene til dette tjenesteområdet.  

Mange av de samme faktorene er med på å forklare hvorfor Nesseby har et høyere utgiftsnivå enn 

det behovet skulle tilsi. Kommunen har en liten skole med en lav gjennomsnittlig gruppestørrelse på 

alle alderstrinn. Kommunen har også den høyeste andelen lærere med universitet og høyskoleut-

dannelse. Nesseby har også egne samiske klasser, og dette påfører større kostnader i drift. I tillegg 

medfører dette at den gjennomsnittlige gruppestørrelsene blir mindre. 

Sør-Varanger har et noe høyere kostnadsnivå enn det behovet for tjenester skulle tilsi. Kommunen 

har derimot en desentralisert skolestruktur som består av flere skoler med relativt få elever. Årsa-

kene til denne skolestrukturen er blant annet store geografiske avstander. Dette forklarer således 

de relativt høye kostnadene knyttet til dette tjenesteområdet. Vi ser også fra KOSTRA-statistikk at 

kommunen har en lav gruppestørrelse blant elever mellom 5.-7. årstrinn.  

Tana kommunen har det høyeste behovet for tjenester i regionen. Dette medfører således at kom-

munen har et høyere utgiftsnivå sammenlignet med landsgjennomsnittet. Kommunen har også en 

spredt skolestruktur med forholdsvis mange skoler per barn. I tillegg har kommunen to skoler som 

underviser på samisk som også er et forhold som er med på å øke kostnadene. Disse faktorene for-

klarer således kommunenes høye utgiftsnivå innenfor dette tjenesteområdet.  

Vadsø kommune har det nest høyeste behovet for tjenester i regionen, men også de laveste utgifte-

ne målt i per innbygger mellom 6-15 år. Årsakene til at kommunen driver dette tjenesteområdet 

relativt effektivt skyldes flere faktorer. Den viktigste årsaken er at man har investert i nye større 

skoler i sentrum av kommunen. Dette har medført at man har redusert behovet for undervisnings-

personell med om lag 30 årsverk. Kommunen har den høyeste andelen elever per skole i regionen. 

Som følge av en strukturendring har også kommunen relativt store gjennomsnittlige gruppestørrelser 

på ungdomstrinnet. En annen årsak til de relativt sett lave utgiftene kan være en lav andel spesial-

undervisning. Kommunen opplyser også at per dags dato har alle ansatte godkjent utdanning. Talle-

ne presentert i den siste kolonnen i tabell 4 er dermed ikke representative for dagen situasjon.  

Båtsfjord kommune har et behov for grunnskoletjenester som er over gjennomsnittet for landet. 

Sammenlignet med de andre kommunene i regionen har de et noe lavere utgiftsnivå til dette tjenes-

teområdet. Kommunen bruker derimot mer enn gjennomsnittet for landet. At kommunen ligger over 

gjennomsnittet for landet kan skyldes at man har en høy andel elevers som mottar spesialundervis-

ning. Dette skyldes blant annet høy innvandring, og ekstraressurser som er knyttet til språkopplæ-

ring blant annet. Kommunen vurderer også om man skal slå sammen skolene for å kunne dra nytte 

av potensielle stordriftsfordeler. Om man derimot sammenligner med andre kommuner så har kom-

munen et over gjennomsnittlig antall elever per grunnskole.  

Vardø har de tredje høyeste utgiftene til dette tjenesteområdet, målt i kroner per innbygger mel-

lom 6-15 år, sammenlignet med de andre kommunene i regionen. Kommunen har også et vesentlig 
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høyere utgiftsnivå sammenlignet med landet. Dette utgiftsnivået kan ikke forklares med behovsana-

lysen som viser at kommunen har det laveste behovet for grunnskoletjenester av alle kommunene i 

regionen. Ved første øyekast så kan de store avvikene mellom utgifter og behov forklares med blant 

annet en høy andel elever som mottar spesialundervisning. I tillegg påpeker kommunen at de har 

høye kostnader knyttet til utenbyselver. I 2014 utgjorde disse kostnadene nær 2 200 000 mill. kr. 

Også innenfor dette tjenesteområdet har kommunen nytt fordel av en strukturendring i form av 

sentralisering grunnskoletilbudet. Kommunen viser til at man nå blant annet har 100 % kvalifiserte 

lærere. Tallene presentert i den siste kolonnen i tabell 4 er dermed ikke representative for dagen 

situasjon. 

 

3.4. Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenester er samlet sett et av de tjenesteområdene som er mest ressurskrevende 

for kommunene.  

For å videre analysere dette tjenesteområdet har vi valgt å se separat på hjemmetjenester og tje-

nester knyttet til institusjon. Dette er fordi årsaker til utgiftsforskjeller som antall brukere eller 

brukertyngde ikke fanges opp i de overordnede nøkkeltallene som er presentert i KOSTRA. 

3.4.1. Behovsanalyser 

Innenfor dette området, sammenlignet med grunnskole og barnehage, så består behovsindeksen av 

svært mange delkriterier. Herunder finner vi antall innbyggere over 67 år (delt inn i 3 kategorier) 

som de delkriteriene som er vektet høyest. I tillegg består viktige delkriterier av mål på generell 

dødelighet i befolkningen, antall psykisk utviklingshemmede og antall ikke gifte over 67 år. 

Som oversikten viser så har alle kommunene i regionen, men unntak av Vadsø et høyere eller tilsva-

rende behov for pleie- og omsorgstjenester som gjennomsnittet for landet. Berlevåg, Tana og Nes-

seby er verdt å merke seg ettersom de ligger over 40 prosent over landsgjennomsnittet. Vi kan såle-

des forvente at disse tre kommunene har et betraktelig høyere utgiftsnivå knyttet til pleie- og om-

sorgstjenester. Ettersom behovsindeksen innenfor pleie og omsorg består av svært mange delkrite-

rier, hvor enkelte er rettet mot uvalgte tjenester, vil vi ved behov kommentere de enkelte delkrite-

riene i sammenheng med analyser av institusjonstjenester og hjemmetjenester.     
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Figur5: Beregnetbehovsindeksfor alle kommuneneinnenfor pleie og omsorg, KildeGrøntHefte KMD

3.4.2. KOSTRA-analyser av institusjonstjenester
Innenfor institusjonstjenester er det flere måter å beregne kostnader på. Vi har tatt utgangspunkt i
korrigerte brutto driftsutgifter per institusjonsplass som utgangspunkt for å sammenligne produkt ivi-
teten ved tjenesten (se figuren under). Variabelen inkluderer avskrivninger ved egen tjenestepro-
duksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp per plass registrert ved utgangen av året
i institusjoner med kommunal drift.

Oversikten viser at alle kommunene i regionen har en høyere enhetskostnad sammenlignet med
gjennomsnittet for landet.

Figur6: Korrigertebrutto driftsutgifter, institusjon,pr. kommunalplass,konsern,KildeKOSTRA
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For å kunne forklare kostnadsforskjellene mellom de ulike kommunene har vi tatt utgangspunkt i 

dekningsgrader og indikatorer som blant annet synliggjør brukertyngden. Det sistnevnte er viktig 

ettersom kostnadene knyttet til ulike institusjonsplasser varierer på bakgrunn av behovet for be-

manning. Eksempelvis vil en plass i skjermet avdeling være mer kostnadskrevende sammenlignet 

med en somatisk sykehjemsplass.  

 
Kommune Andel beboere i 

institusjon i forhold 
til antall innbygger 

over 80 år 

 Andel plasser i skjermet 
enhet for personer med 

demens 

Andel institusjonsbeboere som 
har omfattende bistandsbehov 

Berlevåg 17 % 29 % 73 % 

Båtsfjord 25 % 41 % 83 % 

Nesseby 29 % 21 % 88 % 

Sør-Varanger 20 % 21 % 83 % 

Tana 14 % 0 % 78 % 

Vadsø 10 % 0 % 45 % 

Vardø 22 % 23 % 83 % 

Landet uten Oslo 19 % 24 % 74 % 

Tabell 5: Oversikt over nøkkelindikatorer for institusjonstjenester innenfor pleie og omsorg for 2014, kilde KOSTRA 

3.4.3. Analyser av de enkelte kommunene innenfor institusjonstjenester 

Vi ser av oversikten over at Nesseby, kommunen med de høyeste enhetskostnadene, også har den 

høyeste dekningsgraden. I kommunen er nær 30 % av innbyggerne over 80 år beboere på institusjon. 

Kommunen har i tillegg relativt sett tunge brukere, med over 88 % prosent av institusjonsbeboere 

definert som å ha omfattende bistandsbehov.  Vi har i tillegg fått opplyst at kommunen har en høy 

andel ansatte med fagutdanning, noe som er viktig for å ha god kvalitet på tjenestene, men som 

også er kostnadsdrivende. Det er også viktig å påpeke at de høye utgiftene til dette tjenesteområ-

det samsvarer med behovet for tjenester. Nesseby ligger særlig høyt innenfor delkriteriene antall 

innbygger over 80 år samt ikke gifte over 67 år.  

Tana kommune har de nest høyeste enhetskostnadene til institusjonstjenester i Øst-Finnmark. Det 

kan i første omgang forklares med et høyt behov for pleie- og omsorgstjenester. I følge kommunen 

er feilregistrering i KOSTRA en forklaring på hvorfor kommunen ligger høyt på institusjonstjenester 

og tilsvarende lavere på hjemmetjenester3.  

Om vi derimot ser nærmere på delkriteriene, så viser det at kommunen har en høy andel psykisk 

utviklingshemmede og en høy andel innbyggere mellom 67-79 år. Disse delkriteriene er mer rettet 

mot behovet for hjemmetjenester. Tana kommune har heller ikke en høy dekningsgrad innenfor 

dette tjenesteområdet. Disse faktorene skulle ikke tilsi at kommunen skulle ha et langt over gjen-

nomsnittlig utgiftsnivå til institusjonstjenester. En forklaring på høye kostnader er derimot en høy 

andel brukere med omfattende bistandsbehov. Kommunen forteller at en forklaring på høye utgifter 

                                                           
3 I følge kommunen skyldes feilregistrering i KOSTRA for 2014 omorganisering og nedleggelse av institusjoner (253) og overgang til hjemmeba-

serte tjenester (254) fra 1.4.2014. Kommunen forteller at det er registrert for mye av lønnsutgifter etter 1.4.5 til funksjon 253. Dette medfø-

rer ifølge kommunen et feil bilde av kostnader per bruker for institusjonstjenester for 2014. I følge kommunens egne beregning er det rette 

tallet for enhetskostnader (brutto driftsutgifter per institusjonsplass) på 1,3 million kroner.  
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til pleie- og omsorgstjenester generelt er en høy andel eldre. Kommunen har sentralisert tjeneste-

tilbudet gjennom bygging av et omsorgssenter. Kommunen har i tillegg 3 omsorgsboliger med døgn-

bemanning.  

Berlevåg er blant kommunene som har det høyeste behovet for pleie- og omsorgstjenester. Kommu-

nen har derimot de laveste utgiftene til institusjonstjenester i regionen. Dette kan følgelig skyldes 

at man har samlokalisert tjenestene med hjemmetjenestene. I tillegg til at man har lik andel insti-

tusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov som gjennomsnittet for landet. Kommunen skårer 

derimot høyt på delriteriene som tar for seg innbyggere over 80 år. Kommunen skårer også høyt på 

delkriteriene som måler dødelighet og antall personer over 67 år som ikke er gift. Kommunen har i 

tillegg en relativ høy andel personer i skjermet enhet for demens. Disse faktorene samlet sett kan 

forklare hvorfor kommunen ligger over gjennomsnittet for landet.  

Sør-Varanger har et utgiftsnivå over gjennomsnittet for landet og et behov for tjenester som er 

rundt gjennomsnittet for landet. Kommunen har to sykehjem og relativt mange omsorgsboliger. 

Kommunen forteller at man har et mål om at de eldre skal bo lengst mulig hjemme. Høye utgifter 

kan forklares med blant annet en høy andel institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov og 

relativ høy dekningsgrad innenfor dette tjenesteområdet.  

For Vadsø kommune så ser vi at behovet for pleie- og omsorgstjenester er lavere enn gjennomsnit-

tet for landets kommuner. Om vi ser på behovskriterier som er rettet mot institusjonstjenester, som 

blant annet antall innbygger over 80 år så har kommunen en vesentlig lavere andel av denne befolk-

ningsgruppen sammenlignet landet. Kommunen skårer derimot noe høyere kriteriet som tar for seg 

dødelighet blant kommunens innbyggere. På utgiftssiden så ligger derimot Vadsø kommer over gjen-

nomsnittet for landet. Årsaken til dette er vanskelig å forklare gjennom behovsanalyser og KOSTRA-

tall ettersom kommunen er registrert med en lav dekningsgrad og relativt få ressurskrevende bruke-

re. Vi får opplyst at kommunen tilbyr tjenester til personer med demens, men at disse beboerne 

ikke er knyttet til en definert skjermet avdeling. Dette kan således være en forklaring på hvorfor 

kommunen har relativt sett høyere kostnader til dette tjenesteområdet. I tillegg har vi fått opplyst 

at kommunen er rause med tjenester og tilbyr kommunenes innbyggere et omfattende tjenestetil-

bud.  

Båtsfjord kommune har et behov for pleie- og omsorgstjenester som er på nivå med gjennomsnittet 

for landet. Kommunen har derimot et noe høyere utgiftsnivå sammenlignet med gjennomsnittet for 

landet. Dette skyldes blant annet en høy dekningsgrad og en høy andel ressurskrevende brukere. 

Kommunen har også en høy andel personer i skjermet demens avdeling. Kommunen opplyser at kva-

liteten på tjenesten er god og at man har vært rause i tildelingen av tjenester.  

Vardø kommune, som behovsanalysen viser, har et høyere behov for pleie- og omsorgstjenester enn 

gjennomsnittet for landet. Kun Berlevåg og Tana har et høyere behov for pleie- og omsorgstjenester 

blant kommunene i regionen. Behovet for tjenester er blant annet drevet av en høy andel eldre. 

Kommunen skårer høyt på delkriteriene som måler antall innbyggere over 80 år. Kommunen har 

derimot et noe høyere utgiftsnivå sammenlignet med gjennomsnittet for landet uten Oslo. Dette 

kan til dels forklares med en høy andel institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov. 

Kommunen forteller også at man har jobbet aktivt med å redusere andelen som bor på institusjon. 

En annen forklaring på de noe høye kostnadene er at kommunen har vernet botilbud for 4-5 bruke-

re. Disse defineres som institusjonstjenester.  
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3.4.4. KOSTRA-analyse av hjemmetj enester
Innenfor hjemmetjenestene har vi tatt utgangspunkt i korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker
av hjemmetjenester som utgangspunkt for å sammenligne produktiviteten ved tjenesten (se figuren
under). Variabelen inkluderer avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for videreforde-
ling av utgifter/internkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal
drift. En utfordring knyttet til denne funksjonen er blant annet at brukergruppen kan være svært
ulik med tanke på omfang og brukertyngde.

Oversikten viser at flere av kommunene i regionen har en høyere enhetskostnad sammenlignet med
gjennomsnittet for landet.

Figur7: Korrigertebrutto driftsutgifter pr. mottaker avhjemmetjenester(i kroner), konsern,KildeKOSTRA

For å kunne kontrollere for omfanget av særlig ressurskrevendebrukere (eksempelvis psykisk utvik-
lingshemmede) har vi inkludert en variabel som måler antall bruker under 66 år som mottar tjenes-
ter fra kommunen. Dissetallene vil naturlig ogsåkunne inneholde andre brukergrupper enn psykisk
utviklingshemmede, men det brukes ofte som et utgangspunkt for å vurdere omfanget av disse bru-
kerne.

For ytterliggere å kunne forklare utgiftsvariasjoner mellom kommunene, har vi inkludert en variabel
som måler dekningsgrad i de ulike kommunene (hvor stor andel av befolkningen som mottar tjene-
nester) og et mål på brukertyngde. Det vil si hvor mange mottakere av tjenesten over 67 år som har
omfattende bistandsbehov.
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Kommune Mottakere av hjemmetje-
nester 0-66 år per. innb. 

0-66 år 

Andel hjem-
metj.mottakere 67 år og 

over med omfattende  
bistandsbehov 

Mottakere av hjemmetje-
nester 80 år og over per 

innb. i aldersgruppen. 

Berlevåg 2,70 % 0 % 44 % 

Båtsfjord 2,10 % 0 % 41 % 

Nesseby 1,60 % 0 % 46 % 

Tana 3,20 % 28 % 46 % 

Sør-Varanger 2,30 % 21 % 44 % 

Vadsø 2,30 % 23 % 45 % 

Vardø 3,20 % 13 % 35 % 

Landet uten Oslo 2,00 % 13 % 33 % 

Tabell 6: Oversikt over nøkkelindikatorer for hjemmetjenester innenfor pleie og omsorg for 2014, kilde KOSTRA 

3.4.5. Analyser av de enkelte kommunene innenfor hjemmetjenester 

Berlevåg har de laveste utgiftene knyttet til dette tjenesteområdet. Kommunen ligger også langt 

under gjennomsnittet for landet. Dette kan forklares med at kommunen har svært få ressurskreven-

de brukere. Kommunen har også fortalt at man ikke har noen psykisk utviklingshemmede som mot-

tar tjenester fra kommunen. I tillegg skårer kommunen lavt på delriterier som måler reiseavstand, 

som er avgjørende for en tjeneste som avhengig av transport til brukerne. Kommunen skårer der-

imot høyere enn landsgjennomsnittet for antall innbyggere mellom 67-79 år. Et annet forhold som 

kan bidra til de relativt lave kostnadene innenfor dette tjenesteområdet er det faktum at man har 

sentralisert tjenesten inn under et omsorgsbygg. 

Nesseby kommune har som Berlevåg lavere utgifter til dette tjenesteområdet sammenlignet med 

gjennomsnittet for landet. Dette er til tross for at behovet for tjenester er høyt, også om man ser 

på delkriterier som er rettet mot hjemmetjenestene. Kommunen har en høy andel innbyggere mel-

lom 67-79 år. Kommunen er også preget av store reiseavstander internt i kommunen og skårer høyt 

på kriteriene som måler dødelighet og andelen innbyggere over 67 år som ikke er gift. En årsak til at 

kommunen har lave utgifter til hjemmetjenester kan være en lav andel psykisk utviklingshemmede.  

Sør-Varanger har et utgiftsnivå for hjemmetjenester som tilsvarer gjennomsnittet for landet. Beho-

vet for tjenester innenfor de ulike delkriteriene er på nivå med gjennomsnittet for landet med unn-

tak av spesielt reiseavstanden innad i kommunen. Ettersom kommunen er geografisk stor så innebæ-

rer dette at hjemmetjenesten vil kunne bruke mye tid på å reise til brukerne. Denne forklaringsva-

riabelen har også blitt bekreftet av representanter fra kommunens administrasjon. Disse har fortalt 

at man kommunen bruker mye ressurser i distriktene som inkluderer relativt mye kjøring innenfor 

hjemmetjenestene. Kommunen har i tillegg en høy andel brukere med omfattende bistandsbehov 

sammenlignet med gjennomsnittet for landet.  

Tana kommune har de nest høyeste utgiftene til dette tjenesteområdet av alle kommunene i regio-

nen. Kommunen skårer høyt på behov, også for kriteriene som er rettet mot dette tjenesteområdet.  

Kommunen har lange reiseavstander og en høy dekningsgrad. Representanter fra kommunens admi-

nistrasjon forteller at hjemmetjenesten også inkluderer flere omsorgsboliger. De påpeker også at de 

ansatte bruker mye tid på kjøring som er konsekvens av store geografiske avstander innad i kommu-
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nen. Vi vil i tillegg opplyse om at det er feilføring i KOSTRA for 2014, ifølge kommunen, som inne-

bærer at tallene også for hjemmetjenesten kan inneholde feil4.  

Som nevnt tidligere har Vadsø kommune et lavere behov for pleie- og omsorgstjenester sammenlig-

net med gjennomsnittet for landet. Kommunen har derimot de høyeste utgiftene til hjemmetjenes-

ter i regionen. Om vi ser nærmere på behovsprofilen for Vadsø kommune så ser vi at kommunen 

skårer høyere på delkriteriet som måler andel innbyggere mellom 67-79 år. KOSTRA-variabler pre-

sentert i tabellen ovenfor kan også være med på å forklare hvorfor kommunen har høye utgifter til 

dette tjenesteområdet. Kommunen har en høy andel mottakere med omfattende bistandsbehov og 

en høy dekningsgrad innenfor dette tjenesteområdet. En annen vesentlig forklaring på de høye 

kostnadene er det faktum at kommunen har 34 omsorgsboliger som defineres som hjemmetjenester. 

Beboere på omsorgshjemmet mottar tjenester som er definert som hjemmetjenester, men i realite-

ten så får de ett omsorgstilbud på like linje med brukere som bor i institusjon ifølge kommunen.  

Båtsfjord har også innenfor dette tjenesteområdet et noe høyt utgiftsnivå. Dette kan til dels forkla-

res ved å se på delkriteriene innenfor behovsprofilen til kommunen. Kommunen har en noe høy an-

del personer mellom 67-79 år. Kommunen har også en høy andel mottakere målt som andel av be-

folkningen. Vi har fått opplyst at kommunen har ca. 100 personer som er mottakere av pleie- og 

omsorgstjenester. En annen forklaring på de høye utgiftene til hjemmetjenester er knyttet til for-

holdvis mange PU-brukere. Kommunen opplyser at man per dags dato har åtte brukere som bor i 

kommunal bolig, og at beboerne er ressurskrevende.  

Vardø kommune har de laveste utgiftene av alle kommunene i regionen knyttet til dette tjeneste-

området. Kommunen har også et betydelig lavere utgiftsnivå sammenlignet med gjennomsnittet for 

landet. Om vi ser på forklaringsvariablene i tabellen over så kan ikke disse, i tilstrekkelig grad, for-

klare hvorfor kommunen har et lavt utgiftsnivå. Kommunen har en dekningsgrad og brukertyngde 

(rapportert i KOSTRA) som er på nivå med gjennomsnittet for landet. Et forhold som kan forklare de 

lave utgiftene er det faktum at kommunen har organisert pleie- og omsorgstjenester inn under en 

virksomhetsleder. Dette redusere kostnadene til administrasjon noe. I tillegg er det små geografiske 

avstander i kommunen. Dette reduserer blant annet behovet for kjøring i hjemmesykepleien og 

hjemmehjelpstjenesten.  

 

3.5. Barnevern 

3.5.1. Behovs- og KOSTRA-analyser 

Kostnadsnøkkelen for barnevern består av flere kriterier. Herunder finner vi blant annet antall inn-

byggere i aldersgruppen 0-22 år, antall barn i aldersgruppen 0-15 år med enslig forsørger og antall i 

lavinntekt-gruppen. Av disse er det kriteriene knyttet til alderssammensetningen vektet tyngst, med 

andre ord det som forklarer mest av variasjonen i utgiftsbehovet på landsbasis. Vi ser av oversikten 

under at fire av kommunene i regionen har et høyere behov for tjenester sammenlignet med landet. 

Med unntak av Vadsø, som skårer høyt på andel innbyggere mellom 0-22 år, så er forklaringen på 

behovet at kommunene en høyere andel av barn med barn med enslige forsørgere.  

                                                           
4 I følge kommunen skyldes feilregistrering i KOSTRA for 2014 omorganisering og nedleggelse av institusjoner (253) og overgang til hjemmeba-

serte tjenester (254) fra 1.4.2014. Kommunen forteller at det er registrert for mye av lønnsutgifter etter 1.4.5 til funksjon 253. Dette medfø-
rer ifølge kommunen et feil bilde av kostnader per bruker for institusjonstjenester for 2014. I følge kommunens egne beregning er det rette 
tallet for enhetskostnader (brutto driftsutgifter per institusjonsplass) på 1,3 million kroner. 
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Figur8: Beregnetbehovsindeksfor alle kommuneneinnenfor barnevernstjenesten, KildeGrøntHefte KMD

Om vi deretter ser på de overordnede netto driftsutgifter for barnevernstjenesten per innbygger
mellom 0-17 år ser vi at alle kommunene, med unntak av Tana, har et høyere utgiftsnivå sammen-
lignet med landet.

Figur9: Netto driftsutgifter per innbygger0-17 år, barnevernstjenesten,konsern, KildeKOSTRA
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I KOSTRAer dette tjenesteområdet delt inn i tre funksjoner. Dissefunksjonene omfatter henholdsvis
administrasjon og saksbehandling(244), kostnader til barnevernstiltak for barn som ikke er plassert
av barnevernet (251), og kostnader til tiltak som gjennomføres utenfor barnets opprinnelige familie
(252). Av disse er det kostnader til t iltak utenfor barnets opprinnelig familie som er kostnadsdriven-
de for gjennomsnittet av norske kommuner. I tabellen under har vi vist den prosentvise fordelingen
mellom de ulike KOSTRA-funksjonene vedrørende netto driftsutgifter.

Figur10: Prosentvisefordelingenmellom KOSTRAfunksjonerinnenfor barnevernstjenestervedrørendenetto driftsutgif-
ter, kilde KOSTRA

Oversikten viser et interessant funn, flere av kommunene i regionen, særlig de små kommunene,
brukere mest ressurser på kostnader knyttet til drift og administrasjon av barnevernet. De store
kommunene i regionen, bruker derimot største delen av de netto driftsutgiftene på gjennomføring
av tiltak utenfor opprinnelig familie.

I resten av dette delkapittelet vil vi i all hovedsak fokusere på å forklare hvorfor det er ulikheter
mellom de store og små kommunene i regionen vedrørende utgifter til barnevernet. I utgangspunk-
tet vil en forklaring på hvorfor de små kommunene bruker forholdsvis mye på administrasjon og
styring være knyttet til smådriftsulemper. For å kunne kontrollere for størrelsesforskjeller mellom
kommunene har vi tatt utgangspunkt i netto driftsutgiftene til drift og administrasjon samt tiltak
som gjennomføres utenfor hjemmet målt i per innbygger mellom 0-17 år.
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Figur11: Netto driftsutgifter per innbyggermellom0-17 år for KOSTRA-funksjoner244, 251og 252

Figuren viser at alle kommunene i regionen har høyere utgifter til administrasjon og drift sammen-
lignet med gjennomsnittet for landet. Alle kommunen, med unntak av Tana, har ogsåhøyere utgif-
ter til tiltak som gjennomføres utenfor hjemmet. Flertallet av kommunene i regionen har lavere
utgifter knyttet til tiltak som gjennomføres innenfor opprinnelig familie og som følgelig ikke er plas-
sert av barnevernet . For å videre kunne analysere årsaken til dette har vi tatt utgangspunkt i forkla-
ringsvariabler som måler aktivitet og produktivitet. Det vil si antall barn, og kostnadene per barn
med tiltak innenfor og utenfo r familien.

Oversikten under viser at flere av kommunene har dekningsgrad sammenlignet med gjennomsnittet
for landet. For noen kommuner derimot så er det registrert få eller ingen barn.
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Figur12: Oversiktoverandelenbarnsomer plassertmedoguten tiltak fra barnevernet,kilde KOSTRA

Ettersom det er flere kommuner som ikke har registrert antall barn med eller uten tiltak fra barne-
vernet vil det naturlig være vanskelig å overordnet kunne analysere produktivitet for alle kommu-
nene innenfor alle tre nøkkelindikatorene i KOSTRA.

Figur13: Kostnaderper barnvedrørendeKOSTRA-funksjoner255,251og 252,kilde KOSTRA
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Vi har i denne analysen brukt begrepet brutto driftsutgifter per barn for å måle produktiviteten til 

kommunene fordelt på ulike KOSTRA funksjoner. Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inklu-

dert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp 

mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt pr. bruker for det aktuelle tjenesteområdet. 

Alle kommunene, med unntak av Berlevåg og Nesseby hvor vi ikke har tall, har lavere brutto drifts-

utgifter per barn som er plassert av barnevernet sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Fler-

tallet av kommunene ligger på nivå med, eller litt under gjennomsnittet for landet.  Vedrørende 

kostnader knyttet til administrasjon og drift (244) ligger de fleste av kommunene på gjennomsnittet 

for landet med unntak av Berlevåg som ligger svært høyt. Gjennom samtale med kommunen er det 

avklart at dette skyldes måten regnskapet blir ført på. Berlevåg fremstår i statistikken med samtlige 

utgifter og inntekter som påløper i samarbeidet. 

3.5.2. Analyser av de enkelte kommunene 

Berlevåg har de høyeste registrerte netto driftsutgiftene til dette tjenesteområdet per innbygger 

mellom 0-17 år, men dette er som forklart over ikke korrekt. Kommunen har felles barnevern med 

Båtsfjord, og det er i følge samarbeidsavtalen mellom kommunene Berlevåg som er vertskommune 

for samarbeidet. Avtalen innebærer at den enkelte kommune fortsatt har ansvaret for barnevern-

tjenesten, men delegerer til vertskommunen å utføre oppgavene. Selve administrasjonen av barne-

vernstjenesten finner sted i Båtsfjord, og ifølge Båtsfjord kommune så har kommunen 70 % av utgif-

tene knyttet til administrasjon, og Berlevåg har 30 prosent av administrasjonskostnadene. Båtsfjord 

kommune har høye utgifter til tiltak utenfor opprinnelig familie, men lave kostnader knyttet til 

administrasjon av selve tjenesten. Kommunen har et noe høyere behov for tjenester sammenlignet 

med gjennomsnittet for landets kommuner. I følge KOSTRA-tall kan det synes om at de fleste saker 

som er registrert under funksjonen som tar for seg barn som er plasser av barnevernet (252) er ført 

av Båtsfjord kommune. Representanter fra Berlevåg kommunes administrasjon påpeker også at tje-

nesten har relativt få registrerte saker, men at hver enkelt sak er kostbar. Dette forklares blant 

annet med lange reiseavstander.  

Nesseby har noe høyere kostnader til dette tjenesteområdet sammenlignet med gjennomsnittet for 

landet. I et regionsperspektiv er derimot utgiftene relativt sett lave. Ettersom det er relativt store 

mangler vedrørende aktivitet og kostnader knyttet til barn med og uten tiltak er det vanskelig å 

vurdere hva disse relativt høye kostnadene kan skyldes ved hjelp av KOSTRA-tall. Kommunen opply-

ser om feilrapportering av funksjon 244 og 251. Kommunen påpeker videre at det per dags dato er 

1,5 årsverk som arbeider innenfor dette tjenesteområdet og at det er manglende rapportering på 

funksjon 251. Det er tiltaksarbeid til barn i familier, men det er ikke gjort deling på funksjon på 

ansatte. Dette kan forklare noe av avvikene. Samtidig er Nesseby en liten kommune, og naturlige 

variasjoner vil få regnskapsmessige konsekvenser. Eksempelvis vil omsorgsovertakelser gi store ut-

slag i regnskapet. 

For Tana kommune er bildet noe annerledes. Kommunen har et registrert behov som er over gjen-

nomsnittet for landet, men har det laveste utgiftsnivået i regionen. Kommunen er den eneste i re-

gionen som ligger under gjennomsnittet for landet. Årsakene til de relativt lave kostnadene kan 

skyldes mindre aktivitet sammenlignet med eksempelvis gjennomsnittet for landet. Kommunen har 

en lavere andel personer som er registrert med eller uten tiltak sammenlignet med regionen og 

gjennomsnittet for landet. Kommunen har også lavere kostnader per barn som plasseres av barne-

vernet utenfor opprinnelig familie. Kommunen forteller selv at de har 3,5 årsverk knyttet til dette 

tjenesteområdet og at man forsøker å få til et samarbeid med Nesseby kommune.  

Om man sammenligner behovet for tjenester opp mot de samlede utgiftene målt i kroner per inn-

bygger mellom 0-17 år ligger Sør-Varanger på et nivå med gjennomsnittet for landet. Kommunen har 

likt behov som gjennomsnittet for alle norske kommuner og har et litt høyere utgiftsnivå. Vedrøren-
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de det sistnevnte er forskjellene relativt marginale. De noe høyere kostnadene til dette tjeneste-

området, sammenlignet med gjennomsnittet for landet, kan forklares med noe høyere aktivitet, 

men ettersom kostnadene per tiltak er lavere enn gjennomsnittet for landet forklarer ikke dette 

forskjellen i utgifter. Forskjellen kan i all hovedsak forklares med at kommunen har en aktiv boset-

tingspolitikk vedrørende flyktninger. Kommunen forteller at det er store utfordringer knyttet til å 

komme tidlig inn med hjelp i hjemmet. Disse faktorene kan således forklare de litt over gjennom-

snittlige kostnadene til dette tjenesteområdet. Kommunen forteller i tillegg at man har utfordringer 

knyttet til rekrutering av personell. 

Vadsø kommune har det høyeste behovet for tjenester av alle kommunene i regionen. Behovet for 

barnevernstjenester ligger således også 20 prosent over gjennomsnittet for norske kommuner. Dette 

kan således være med på å forklare at kommunen har netto driftsutgifter som er blant de høyeste i 

regionen og som er langt over gjennomsnittet for landet. En nærmere analyse av behovsprofilen til 

kommunen viser at man har en høy andel innbyggere mellom 16-22 år og en høy andel barn med 

enslig forsørger. Det sistnevnte delkriteriet er det enkeltkriteriet som er vektet tyngst for dette 

tjenesteområdet. Årsaken til at kommunen ligger høyt på utgiftssiden kan delvis forklares med 

KOSTRA-tall og delvis forklares gjennom informasjon fra samtaler med kommunens administrasjon. 

Om vi ser på KOSTRA-tall ser vi at kommunen ikke har høye enhetskostnader, det vil si høye kostna-

der per tiltak som gjennomføre utenfor opprinnelig familie. Vadsø kommune har derimot en svært 

høy andel innbyggere mellom 0-17 år som mottar tjenester. Med andre ord er aktiviteten innenfor 

dette tjenesteområdet en hovedforklaring på de relativt sett høye utgiftene til dette tjenesteområ-

det. Den høye aktiviteten er ifølge kommunen knyttet til at kommunen har svært mange flyktninger 

bosatt. Nær halvparten av alle tiltak utenfor hjemme er knyttet til flyktningbarn. Dette forklarer 

derfor de høye utgiftene til dette tjenesteområdet. Kommunen opplyser også at de har hatt interne 

utfordringer i selve organiseringen av tjenesten. Man har tidligere blant annet slitt med et stort 

sykefravær blant de ansatte.  

Vardø kommune har et beregnet behov for barnevernstjenester som er noe over gjennomsnittet for 

landet. Kommunen har derimot høye utgifter til dette området sammenlignet med gjennomsnittet 

for landet. De høye utgiftene per innbygger kan skyldes at man har en høy andel barn som er plas-

sert av barnevernet med tiltak. Disse tiltakene som finner sted utenfor opprinnelig familie er kost-

nadskrevende og vil således bidra til et høyt utgiftsnivå.  

 

3.6. Sosialtjenesten 

3.6.1. Behovs- og KOSTRA-analyser 

Kostnadsnøkkelen for sosialtjenesten består av flere kriterier. Herunder finner vi blant annet antall 

innbyggere i aldersgruppen 16-22 år og 23-66 år. I tillegg er opphopningsindeksen og urbanitetskrite-

riet viktige delkriterier innenfor dette tjenesteområdet. Opphopningsindeksen består av antall skil-

te, arbeidsledige og fattige5. Urbanitetskriteriet fanger opp storbyutfordringer og er innbyggertallet 

opphøyd i 1,2. Vi ser av oversikten under at to av kommunene i regionen har et høyere behov for 

tjenester sammenlignet med landet.  

 

                                                           
5 Fattige er her definert som personer med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten i regionen 
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Figur14: Beregnetbehovsindeksfor alle kommuneneinnenfor sosialtjenesten, KildeGrøntHefte KMD

Om vi deretter ser på utgiftene til dette tjenesteområdet ser vi at det ikke er direkte en sammen-
heng mellom behovet for tjenester og netto driftsutgifter per innbygger mellom 20-66 år for alle
kommunene i regionen. Nessebyog Vadsøsom begge har et lavere behov for tjenester sammenlig-
net med landsgjennomsnittet har høyere utgifter sammenlignet med gjennomsnittet for befolk-
ningen. De resterende kommunene i regionen ligger på nivå med gjennomsnittet for landet.

Figur15: Netto driftsutgifter til sosialtjenestenpr. innbygger20-66 år, konsern, KildeKOSTRA
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For å kunne forklare utgiftsnivået til dette tjenesteområdet har vi tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall 

som forklarer aktivitet i form av dekningsgrader og stønadslengden. I tillegg har vi tatt utgangspunkt 

i mål på brukertyngde, det vil si hvor stor andel av mottakere av sosialhjelp som har dette som sin 

primære inntektskilde.  

Kommune Andelen sosialhjelps-

mottakere i forhold til 

innbyggere i alderen 

20-66 år 

Gjennomsnittlig 

stønadslengde 

mottakere 25-

66 år 

Andel mottakere 

med sosialhjelp 

som hovedinn-

tektskilde 

Berlevåg 5,5 3,6 60,0 

Båtsfjord 5,8 3,6 47,6 

Nesseby 5,6 3,2 32,3 

Sør-Varanger 4,5 3,6 46,0 

Tana 7,2 3,0 50,8 

Vadsø 9,0 6,2 54,1 

Vardø 8,1 4,8 61,5 

EAKUO Landet uten Oslo 4,1  45,5 

Tabell 7: Oversikt over nøkkelindikatorer for sosialtjenesten for 2014, kilde KOSTRA 

Tabellen ovenfor viser at de fleste kommunene i regionen har en høyere andel sosialhjelpsmottake-

re sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Andelen som mottar sosialhjelp som primær inn-

tektskilde er også for alle kommunene, med unntak av Nesseby, høyere enn gjennomsnittet for lan-

det.  

3.6.2. Analyser av de enkelte kommunene 

Vadsø kommune har et lavere behov for sosialtjenester sammenlignet med gjennomsnittet for lan-

det. Dette skyldes i all hovedsak at kommunen skårer lavt på urbanitetskriteriet som står for 35 

prosent av variasjonen innenfor dett tjenesteområdet. Ellers så skårer kommunen høyt på delkrite-

riet som måler flyktninger uten integreringstilskudd. Til tross for et beregnet lavt behov for tjenes-

ter så har kommunen de nest høyeste utgiftene målt i nettodriftsutgifter per innbygger mellom 20-

66 år. De høye relative utgiftene kan forklares gjennom blant annet KOSTRA-tall (tabellen ovenfor) 

som viser at kommunen har høy andel mottakere av sosialhjelp, og en høy andel mottakere med 

sosialhjelp som primærinntektskilde. Omfanget av høy andel mottakere kan sees i sammenheng med 

høy andel flyktninger. En annen forklaring på de høye utgiftene er at mange av mottakerne er lang-

tidsbrukere. I tillegg har vi blitt informert at kommunen har historisk utbetalt høyere tilskudd en 

statens minimumssatser. Dette har nå kommunen gått bort i fra, men ettersom KOSTRA-analysene 

baserer seg på 2014 tall så er denne tidligere ordningen en forklaring på de relativt høye utgiftene.  

Nesseby er den kommunen som har det største spriket mellom behovet for tjenester og utgifter per 

innbygger. Kommunen har det laveste behovet som skyldes at man skårer under landsgjennomsnit-

tet på alle delkriterien. KOSTRA-tall viser at en høy andel brukere kan være en av forklaringene på 

hvorfor kommunen har relativt sett høye utgifter til dette tjenesteområdet. En stor del av dette 

skyldes feilrapportering ifølge kommune, som forteller at en del av dette skulle vært rapportert på 

funksjon 254. Om vi ser på kommunehelseprofilen for Nesseby så skårer man noe høyere på indika-

torer som arbeidsledighet, variasjonen er derimot ikke tilstrekkelig til å forklare kostnadsforskjelle-
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ne innenfor dette tjenesteområdet. Nesseby har et interkommunalt samarbeid med Tana på dette 

området, som blant annet innebærer felles ledelse.  

Om vi deretter ser på utgifter og behovet for tjenester for Tana kommune så er bildet annerledes. 

Kommunen har et relativt lavt behov for tjenester, som blant annet skyldes at man skårer lavt på 

urbanitetskriteriet og opphopningsindeksen sammenlignet med landet. Kommunen har derimot noe 

høyere utgifter til dette tjenesteområdet sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Forskjelle-

ne er derimot ikke veldig store. Årsakene til de noe høye utgiftene kan skyldes en høy dekningsgrad 

og en høy andel mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Folkehelseprofilen peker 

også på at andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Kommunen 

har i tillegg en betraktelig høyere andel arbeidsledige mellom 15-29 år sammenlignet med lands-

gjennomsnittet.  

For Berlevåg kommune så er det mer samsvar mellom behovet for tjenester og netto driftsutgifter 

per innbygger mellom 20-66 år. Kommunen har noe lavere utgifter sammenlignet med gjennomsnit-

tet for landet og har i tillegg et vesentlige lavere behov for tjenester. Dette skyldes i all hovedsak 

at kommunen skårer lavere på urbanitetskriteriet. Kommunen skårer derimot høyt på opphopnings-

indeksen som måler antall skilte, arbeidsledige og fattige. Kommunen har en høyere arbeidsledighet 

blant de unge sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Kommunen har i tillegg en høyere an-

del sosialmottakere i forhold til antall innbyggere mellom 20-66 år, og videre en høy andel mottake-

re med sosialhjelp som hovedinntektskilde.  

Sør-Varanger har noe høyere utgifter sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Kommunen har 

derimot et betydelig lavere behov for tjenester, som blant annet skyldes at man skårer lavt på del-

kriteriet flyktninger uten integreringstilskudd, opphopningsindeksen og urbanitetskriteriet. De rela-

tivt sett høye utgiftene til dette tjenesteområdet kan forklares med en noe høyere andel mottakere 

av befolkningen mellom 20-66 år sammenlignet med gjennomsnittet for landet og et marginal høye-

re nivå på andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Kommunehelseprofilen viser 

også at kommunen har en høyere andel uføretrygdede og barn med enslige forsørgere sammenlignet 

med gjennomsnittet for landet. Kommunen forteller i tillegg at man har hatt utfordringer knyttet til 

unge menn som faller utenfor samfunnet.  

Båtsfjord kommune har et over gjennomsnitt behov for sosialtjenester sammenlignet med gjennom-

snittet for norske kommuner. Behovet er i all hovedsak drevet av at man skårer høyt på delkriteriet 

opphopningsindeksen, som måler antall skilte, arbeidsledige og fattige. Kommunen har derimot det 

laveste utgiftsnivået i regionen, og lavere enn gjennomsnittet for landet. Om vi ser på forklaringsva-

riabler som måler andelen mottakere og mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde så kan 

ikke dette alene forklare hvorfor man ligger under gjennomsnittet for landet. Kommunen skårer på 

disse forklaringsvariablene tilsvarende likt, eller noe høyere sammenlignet med gjennomsnittet for 

landet. 

For Vardø kommune er det mere samsvar med behovsprofilen og utgifter til dette tjenesteområdet. 

Kommunen har det høyeste behovet for sosialtjenester av kommunene i regionen. Behovet er i all 

hovedsak drevet av at man skårer høyt på delkriteriet opphopningsindeksen. Det høye behovet, 

sammen med en noe høy andel mottakere av sosialtjenesten og en høy andel mottakere med sosial-

hjelp som hovedinntektskilde, kan forklare hvorfor kommunen ligger noe over gjennomsnittet for 

landet. 
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3.7. Demografisk utvikling og fremtidens behov for tjenester

Befolkningsutviklingen er viktig for at lokalsamfunn, kommuner, regioner eller fylke r skal utvikle seg
videre. SSBpubliserer hvert år oppdaterte befolkningsframskrivinger. Framskrivingene lages i flere
ulike alternativer, der det legges inn ulike forutsetninger for de fire komponentene som bestemmer
folketallsutviklingen.

• Barnetall per kvinne, det vil si frukt -barhet
• Levealder (dødelighet)
• Innenlandske flyttinger
• Nettoinnvandring (innvandring minus utvandring)

Middelalternativet (MMMM)er det som SSBkaller hovedalternativet, og det som er benyttet i denne
analysen. MMMMviser at det er lagt til grunn middels utvikling innenfor alle de fire komponentene.

For regionen som helhet er det forventet en moderat befolkningsvekst. Fra 2015 til 2040 vil regio-
nen ifølge middelalternativet til SSBforvente å vokse med om lag 3 %.

I de neste grafene har vi oppsummert befolkningsutviklingen for all e kommunene for utvalgte al-
dersgrupper.

3.7.1. Stabilt utvikling blant de yngre befolkningsgruppene
For aldersgruppen 1-5 år ser vi at regionen som en helhet vil trolig ha et stabilt nivå frem mot 2040.
Sør-Varanger vil ha den største utviklingen i antall barn og kan således forventes å få noe høyere
behov for barnehageplasser. Et noe økt behov for barnehageplasservil ogsåtrolig Vadsøfå i årene
frem mot 2040. For de andre kommunene så vil utviklingen i antall barn være liten fra 2015 til 2040.

Figur16: Utviklingeni aldersgruppen1-5 år fra 2015til 2040,kilde SSB

For de neste to aldersgruppene fra 6-12 og 13-15 vil være en svært liten vekst i regionen. Alle
kommunene med unntak av Tana vil trolig ligge på dagensnivå. Tana derim ot er forventet å ha en
nedgangi antall barn mellom 6 og 12 år. Dette tilsier at for regionen som en helhet vil det trolig
ikke være behov for økte investeringer knyttet til barneskoletjenester.
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Figur17: Utviklingeni aldersgruppen6-12 år fra 2015til 2040,kilde SSB

Figur18: Utviklingeni aldersgruppen13-15årfra 2015til 2040,kilde SSB

3.7.2. Stabil befolkningsutvikling blant personer i arbeidsfør alder
Den neste aldersgruppen mellom 20-66 år er i all hovedsakden gruppen som utgjør kommunenes
arbeidsstokk. Ogsåfor denne gruppen så vil de aller fleste kommunene ligge på et nivå i 2040 som
er tilsvarend e dagensnivå. Unntaket er Tana og Vardø som er forventet å få en befolkningsnedgang
innenfor denne gruppen.
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Figur 19: Utviklingen i aldersgruppen 20-66 fra 2015 til 2040, kilde SSB 

3.7.3. En stor økning blant de eldre 

Prognosene fra SSBs middelalternativ viser at det vil skje en markant økning i antall eldre i Øst-

Finnmark. Ut fra statistikken ser det ut til at denne utviklingen vil skje som en tre-trinns utvikling. 

Den første store endringen har allerede begynt, og det er en forholdsvis stor endring i veksten av 

eldre i aldersgruppen 67-79 år. Dette er en gruppe som historisk sett har hatt et forholdvis lavt be-

hov for kommunale tjenester. Den neste store endringen ser ut til å skje rundt 2020. Da skjer det et 

skifte i utviklingstakten på antall eldre i gruppen 80-89 år. Dette er en gruppe som har større behov 

for kommunale omsorgstjenester, og vil kunne gi kommunene utfordringer med tanke på å dekke 

det økte behovet. Den siste endringen som ser ut til å inntreffe er en vekst i aldersgruppen over 90 

år. Befolkningsprognosen synliggjør at denne trolig skjer rundt 2030.  

Samlet sett vil økningen i antall innbyggere over 67 år gi kommunene i Øst-Finnmark utfordringer 

med tanke på å dekke opp for det økte behovet for kommunale tjenester som vil komme, og mest 

sannsynlig må det foretas store investeringer i ulik boligmasse (tilrettelagte leiligheter, omsorgsbo-

liger og sykehjem) i årene som kommer. 

Om vi deretter ser på tallene per kommune så ser vi at det er variasjon mellom kommunene som 

det er viktig å påpeke. For aldersgruppen 67-79 år er det de to største kommunene Vadsø og Sør-

Varanger som vil ha den største prosentvise økningen. For de resterende kommunene vil veksten 

være mer moderat. Det er også viktig å påpeke at for Nesseby kommune så viser prognosene er liten 

nedgang for denne aldersgruppen.  
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Figur20: Utviklingeni aldersgruppen67-79 år fra 2015til 2040,kilde SSB

For gruppen mellom 80-89 år så vil alle kommunene ha en forventet økning. Båtsfjord, Vadsøog Sør-
Varanger vil ha den største prosentvise økningen. For Nessebyog Berlevåg viser prognoseneer svært
liten endring for denne befolkningsgruppen.

Figur21: Utviklingeni aldersgruppen80-89 år fra 2015til 2040,kilde SSB
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Figur22: Utviklingeni aldersgruppen90 år eller eldre fra 2015til 2040,kilde SSB

For den siste gruppen, personer over 90 år så vil alle kommunene ha prosentvis stor økning frem
mot 2040. Igjen er det de største kommunene som vil ha den største økningen målt i antall, men
ogsåmindre kommuner som Tana vil ha en prosentvis stor økning. Berlevåg og Nessebyer de kom-
munene som vil ha den prosentvise laveste økningen i antall eldre fra 2015 til 2040.

3.8. Våre bemerkninger knyttet til status vedrørende dagens tjenesteproduksjon og fremti-
dens behov for tjenester

Dagenskommuner i regionen har store utfordringer knyttet til et høyt kostnadsnivå innenfor flere av
kommunensprimære tjenesteområder. Høye utgifter kan være et uttrykk for kvalitativt gode tje-
nester. Dette er ogsåinnenfor enkelte tjenesteområder påpekt av Fylkesmannen i Finnmark. Flere
av kommunene har ogsåi de siste årene gjennomført store strukturendringer innenfor flere tjenes-
teområder. Herunder kan vi nevne bygging av omsorgssenter, som blant annet inkluderer hjemme-
tjenester og institusjonstjenester. I tillegg har flere av kommunene gjennomført strukturendringer
innenfor barnehagetjenester og grunnskoletjenester, som har resultert i nedleggelse av mindre bar-
nehager til fordel for bygging av nye større sentrumsnære barnehager og grunnskoler. Dette har
medført at flere kommuner har realisert potensielle stordriftsfordeler som følge av at man har in-
vestert i nye større bygg. Dette påpekes ogsåav Fylkesmannenovenfor noen kommuner at tjeneste-
produksjonen tilsynelatende drives relativt effektivt. Et annet element som skiller Øst-Finnmark fra
andre regioner er det tilsynelatende lite omfanget av interkommunale samarbeid innenfor kommu-
nenes kjerneoppgaver.

Til tross for strukturendringene som er gjort i flere av kommunene har regionen utfordringer knyttet
til tjenesteproduksjon. Innenfor barnehagetjenester og grunnskoletjenester så er det helt klart at
det å være en del av det samiske forvaltningsområdet er kostnadskrevende. I tillegg så tilbyr fort-
satt flere av kommunene tjenester utenfor befolkningstette områder. Et annet element som er
verdt å påpeke er det store geografiske avstandene mellom kommunene og internt i de ulike kom-
munene. Dette gjør at eksempelvis tid til kjøring innenfor hjemmesykepleie og praktisk bistand blir
forholdsvis høyt.
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De generelle høye utgiftene til tjenesteområder som grunnskole og institusjon skyldes for noen 

kommuner et høyt behov for tjenester, men kanskje viktigst en uhensiktsmessig struktur ut fra et 

kostnadsperspektiv. Innenfor grunnskoletjenester har flesteparten av kommunene i regionen et rela-

tivt lav antall elever per skole og som følger en lav gjennomsnittlig gruppestørrelse per lærer.  

Sosialtjenesten og barnevernstjenestene er noe som er utfordrende for flertallet av kommunene i 

regionen i et kostnadsøyemed. Kostnadene drives til dels av smådriftsulemper, men også av et rela-

tivt høyt behov for tjenester. Det høye behovet for tjenester drives av en relativ høy andel motta-

kere på sosialhjelp, en noe høy andel fattige, skilte og arbeidsledige.  

I et fremtidsrettet perspektiv så vil kommunene måtte kunne justere tjenestetilbudet særlig til de 

eldre. Økningen i antall innbyggere over 67 år gi kommunene i Øst-Finnmark utfordringer med tanke 

på å dekke opp for det økte behovet for kommunale tjenester som vil komme, og mest sannsynlig 

må det foretas store investeringer i ulik boligmasse (tilrettelagte leiligheter, omsorgsboliger og sy-

kehjem) i årene som kommer. 
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4. Myndighetsutøving
4.1 . Beskrivelse av området

I diskusjonen av kommunenes rolle som myndighetsut-
øver er det naturlig å ta utgangspunkt i følgende t re
begreper:

• Rettsikkerhet
• Habilitet
• Forsvarlig og effektiv saksbehandling

Disse begrepene er diskutert i detalj i ekspertutval-
gets rapport og vi vil således ikke drøfte begrepene
inngående. Vi vil derimot kort redegjøre for hvordan
ekspertutvalget drøfter disse begrepene i sammen-
heng med kommunestørrelse. Vi vil her vise noen ut-
valgte tall fra KOSTRAsom omhandler kommunenes
rolle som myndighetsutøver.

I følge ekspertutvalget bør «forholdet mellom rettssikkerhet og kommunestørrelse ta utgangspunkt i
kravene til kommunenes kompetanse, kapasitet, effektivitet og habile saksbehandlere ved behand-
ling av enkeltavgjørelser» (Ekspertutvalget, 2014, s. 74).

Det er derimot begrenset med empiri knyttet til forskjellen mellom små og store kommuner vedrø-
rende myndighetsutøvelse. Ekspertutvalget fremhever i denne forbindelse noen studier som har tatt
for seg barnevernstjenestene. I følge Ekspertutvalget viser disse studiene at kommuner med under
5000 innbyggere oftere har utfordringer knyttet til rekrut tering av ansatte med relevant barne-
vernspedagogiskutdanning. Det som derimot også fremheves er at det interne samarbeidet om ut-
satte grupper fungerer relativt godt i små kommuner.

Små kommuner har derimot utfordringer knyttet til habilitet. En NIBR-rapport fra 2001 fant at det
hyppigere fremkommer utfordringer og problemer knyttet til administrasjonens og politikernes in-
habilitet i små kommuner (definert som kommuner med under 2000 innbyggere) sammenlignet med
store (NIBR,2001). Den samme undersøkelsenviste på den andre siden at mindre kommuner er mer
gjennomsiktige, noe som igjen kan motvirke forskjellsbehandling.

Vi vil i denne delen av analysen vurdere kommunenesevne til å ivareta rollen som myndighetsutøver
og vil blant annet fokusere på:

• Størrelse på fagmiljøer
• Kapasitet
• Saksbehandlingstid

4.2. Dagensstatus

Ser man på forskjellen mellom store og små kommuner vedrørende effektiv og forsvarlig saksbe-
handling er det heller ikke noe entydig svar å finne i litteraturen. Det man vet er at mangelfull fag-
ekspertise kan svekke rettsikkerheten dersom eksempelvis beslutninger ikke treffes på et tilstrekke-
lig faglig grunnlag. Et annet aspekt som er viktig å påpeke omhandler kapasitet til å håndtere saker.
KOSTRA-tall som tar for seg antall ansatte i barnevernstjenesten viser en tydelig sammenhengmel-
lom kommunestørrelse og antall stillinger i Øst-Finnmark. Regionensstørste kommune har over 10
ansatte, mens regionens minste kommune har færre enn to ansatte.
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Figur23: Antall stillinger i barneverneti 2014,kilde KOSTRA

Utfordringene knyttet til å ha for små fagmiljøer innenfor dette tjenesteområdet er ogsåfremhevet
av kommunene. Man peker på at man er sårbare i perioder med stor saksmengde og ved eventuell
sykdom.

Fra statusbildet , utarbeidet av Fylkesmannen i Finnmark, til de ulike kommunene i regionen ser vi
ogsåat mangel på kapasitet problematiseres og at dette knyttes opp mot størrelse på fagmilj øer.
Om små fagmiljøer skriver Fylkesmannen i Finnmark: «Et lite fagmiljø kan føre til ustabilitet, og det
kan være fare for at en kommer for tett på brukerne (habilitetsproblematikk). Småfagmiljø kan
være sårbare ved uforutsette hendelser som sykdom og turnover. På den annen side kan små fagmil-
jø være oversiktlige, det kan være lettere å få til tverrfaglig samarbeid og samarbeid vil lettere
kunne tvinge seg fram 6».

Vedrørende Fylkesmannensproblematisering av for små fagmiljøer så er ikke alle kommunene i re-
gionen enig i denne vurderingen. Noen hevder at kapasiteten i kommunen er relativ god. Kommune-
ne påpeker ogsåat man samarbeider innenfor myndighetsområder som eksempelvis innenfor areal-
planlegging. Vedrørende habilitet så får vi opplyst fra de mindre kommunene i regionen at man ikke
opplever de store utfordringene knytt et ti l inhabiltetsproblematikk.

For de større kommunene, som Fylkesmannen vurderer å ha mellomstore fagmiljøe r skriver Fylkes-
mannen på generelt grunnlag: En mellomstor barneverntjeneste som kan ha potensiale både på
kapasitets- og kompetansesiden. «Kommunenhar utfordringer med fristoversittelser, manglende
tiltaks og omsorgsplanog manglende oppfølging av fosterhjem 7». Fra samtaler med disse kommune-
ne så bekreftes det at man har hatt utfordringer til dette tjenesteområdet, men at dette ikke nød-
vendigvis skyldes for små fagmiljøer, men heller stor aktivitet som eksempelvis skyldes en stor an-
del asylmottakere.

6 Sitater hentet fra Fylkesmannensstatusbildefor demindrekommunenei regionen
7 Sitater hentet fra Fylkesmannensstatusbildefor destørrekommunene
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En studie fra NIBR(2001) om småkommunersevne til å ivareta generalistprinsippet, fant at mange
mindre kommuner har mindre saks-behandlingsressurser,og at disse kommunene derfor kan ha ut-
fordringer knyttet til å ivareta frister.

Figur24: Andelundersøkelsermedbehandlingstidover 3 måneder2014, kilde KOSTRA

Denne utfordringen kan ogsåvære relevant for enkelte små kommuner i regionen. I figuren over har
vi sett på andelen undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder innenfor barnevernstjenesten.
Her ser vi derimot at regionens to største kommuner hadde store utfordringene med å oppfylle fris-
ten på 3 måneders saksbehandling. I følge tall fra KOSTRAbrukte Sør-Varanger kommune mer enn 3
måneder på over 40 %av alle saker de behandlet innenfor barnevernstjenesten i 2014.

Et annet tjenesteområde hvor kommunene er avhengig av å ha god kapasitet på saksbehandling er
innenfor tekniske tjenester. Her igjen ser vi at de mindre kommunene i regionen er betydelig mer
avhengig av enkeltper sonerskompetanse og kapasitet.

-�64�-



Rapport Øst-Finnmark Faktagrunnlag

Side 37 av 62

Figur25: Antall avtalte årsverki teknisketjenester2014,KildeKOSTRA

Vi vil understreke at dette ikke nødvendigvis innebærer at de tjenestene som leveres per dagsdato
har lav kvalitet , men at man er mer sårbare i mindre kommuner for eventuell sykefravær eller
andre uforutsette hendelser som stor saksbehandlingsmengde.

Flere av kommunene opplyser om store utfordringer innenfor dette tjenesteområdet, og særlig er
dette gjeldende for de minste kommunene i regionen. Disseforteller at, i tillegg til mangel på rele-
vant kompetanse, så er man svært sårbare for uforutsette hendelser. Kommunene forteller ogsåat
man har hatt utfordringer knyttet til å rekruttere personer med spisskompetanseinnen eksempelvis
samfunnsplanlegging, ingeniørfag og arealplanlegging. For å kunne håndtere dette har noen kom-
muner valgt å inngå i inter kommunale samarbeid på området. Eksempelvishar Berlevåg kommune
et interkommunalt samarbeid med Tana, hvor man kjøper tjenester innen landbruksforvaltning. Per
i dag kjøper ogsåVadsøkommune landbruksfaglige tjenester fra Tana kommune. Andre kommuner
som eksempelvis Vadsøhar valgt å benytte seg av ekstern kompetanse knyttet til noen av disse om-
rådene. Kommunen selv er opptatt av å ha tilstrekkelig bestillerkompetanse slik at man gjennomfø-
re kjøp fra eksterne aktører på en mest mulig hensiktsmessigmåte. Nessebystår oppført i KOSTRA-
statistikken med 0 årsverk knyttet til tekniske tjenester. Dette skyldes en feilrapportering, og det er
opplyst fra Nessebykommune at de har 3,5 årsverk knyttet til dette tjenesteområdet.

4.3. Våre bemerkninger knyttet til kommun enes rolle som myndighetsutøver

I vår gjennomgang av dagensstatus innenfor myndighetsutøvelse har vi sett at flere kommuner i
regionen har utfordringer knyttet til små fagmiljøer og begrenset kapasitet i egen organisasjon.
Flere mindre kommuner i Norge som har utfordringer knyttet til kapasitet internt i egen organisa-
sjon har løst dette ved å etablere interkommunale samarbeid innenfor eksempelvis barnevernstje-
nesten og tekniske tjenester. BDOhar gjort en kartlegging av eksisterende samarbeid og eierskap
gjennom søk i kommunenes regnskap og ved bruk av andre søkemotorer som Proff Forvalt. Dette er
oppsummert i et vedlegg som er tatt med til slutt i rapporten. Overordnet vil vi bemerke at det ser
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ut til at det er få eksempler på interkommunale samarbeid innenfor myndighetsoppgaver i regionen, 

med unntak av det som allerede er nevnt.  

Fylkesmannen har for enkelte kommuner påpekt at det finnes habilitetsutfordringer knyttet til for 

små fagmiljøer, men kommunene mener at de løser slike utfordringer på en tilfredsstillende måte. 

Saksbehandlingen innenfor eksempelvis barnevernet og tekniske tjenester virker tilsynelatende å 

fungere, men flere kommuner påpeker at man har hatt utfordringer innenfor disse områdene.  
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5. Kommunereformen – samisk perspektiv 

Kommunereformen berører mange samfunnsområder, og flere av disse vil ha direkte innvirkning på 

forvaltningsområder som berører samiske interesser. Samenes rettigheter til å sikre og videreutvikle 

sitt språk og kultur både er grunnlovsfestet8, og nedfelt i ILO-konvensjonene9, og det vil være viktig 

å være oppmerksom på disse i prosessen. I St.Meld nr. 14 vektlegges det da også at samiske språk-

brukere ikke skal komme dårligere ut som følge av en eventuell endring i kommuneinndelingen10. 

Sametinget har i sin behandling av kommunereformen poengtert at det ikke er tilstrekkelig å si at 

samiske rettigheter ikke må svekkes ved en reform, men at kommunereformen bør bidra til å styrke 

samisk språk og kultur i kommunene11. Sametinget er bekymret for hvilken innvirkning kommunere-

formen vil ha på samers rettigheter, særlig i det samiske språkforvaltningsområdet, men også i 

kommuner for øvrig hvor det er bosatt samer. Kommunesammenslåing vil også kunne føre til at 

samene i enkelte tilfeller vil utgjøre en lavere andel av den nye kommunens befolkning. Dette kan 

føre til mindre gjennomslag for samiske saker og den samiske befolkningen vil kunne få mindre inn-

flytelse. Videre uttrykkes det bekymring rundt opplæringstilbudet i og på samisk, samt hvordan 

kommunereformen vil berøre helse- og sosialtilbudet til den samiske befolkning og næringsutvik-

lingen i samiske områder. Samiske arealsaker vil også kunne bli påvirket.  

Eventuell innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk eller ikke 

Det er fortsatt uklart hva som vil skje dersom et område som i dag er en del av forvaltningsområdet 

for samisk språk blir innlemmet i en ny kommune sammen med kommuner som ikke er en del av 

forvaltningsområder. Gitt at det regjeringsnedsatte utvalget som skal se på lovverk, tiltak og ord-

ninger for de samiske språkene i Norge ikke leverer sin utredning før i februar i 201612 er det vans-

kelig å si noe om hva som legges i det at «samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut» som 

det er uttalt i stortingsmeldingen. Fra regjeringens side har det kommer signaler om at det er de 

nye kommunene som selv skal avgjøre om den nye kommunen skal være en del av forvaltningsområ-

det eller ikke. Sametinget har på sin side gjort det klart at de forventer at forvaltningsområdet for 

samisk språk ikke skal innskrenkes. Med dette menes at eventuelle nye kommuner som inkluderer 

kommuner som tidligere var innlemmet i forvaltningsområdet i fremtiden skal regnes som nye kom-

muner i forvaltningsområdet for samisk språk. 

5.1.1. Ivaretagelse av det samiske perspektivet i tjenestetilbudet generelt 

Som nevnt tidligere står det klart i stortingsmeldingen at samiske språkbrukere ikke skal påvirkes 

negativt av kommunereformen. Dette er uavhengig av hvor i landet man måtte være bosatt, men 

gjør seg nok særlig gjeldende i nord der andelen samer er høyere. I Sametingets vedtak om det sa-

miske perspektivet i kommunereformen uttrykkes det klare forventninger til ivaretagelse av dette 

og den samiske befolknings rettigheter i forbindelse med kommunereformen – både for samer bosatt 

i kommuner innlemmet i det samiske forvaltningsområdet, og i kommuner utenfor. Nedenfor har vi 

gjengitt de delene av vedtaket som omfatter kommunenes tjenestetilbud. 

 

 

 

                                                           
8 Grunnloven  LOV-1814-05-17, § 108 
9 ILO-konvensjon nr 169 Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater 
10 Kommunal- og moderningseringsdepartementet. (2015). Kommunereformen – nye oppgaver til større kom-
muner. (St.meld. nr. 14 2014-2015), s. 7.  
11 Sametinget, Suohkanreforbma - sámi bealit / Kommunereformen - samisk perspektiv, SR 127/14, (2014).  
12 https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/org/styrer-rad-og-utvalg/Offentlig-utvalg-som-skal-utrede-
lovverk-tiltak-og-ordninger-for-de-samiske-sprakene-i-Norge/id2008871/  
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Primærhelsetjenesten og barnevern 

Samiske pasienter har rett til en helse- og omsorgstjeneste som tar utgangspunkt i samisk språk og 

kultur. Samiske pasienter har rettigheter regulert i internasjonale konvensjoner og nasjonale lovgiv-

ning. Sametingets erfaring er at i arbeidet med helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning 

må rettigheter og ansvaret for tilrettelegging komme klart til uttrykk i nasjonale føringer og lov-

tekst. 

 Samiske pasienters rettigheter kommer klart til uttrykk i nasjonale føringer og lovverk i 

forbindelse med fremtidig kommuneorganisering 

 I dag har samiske barn innenfor forvaltningsområdet for samisk språk rett til å bli betjent 

på samisk i barnevernsinstitusjoner og i møte med barnevernstjenesten.  Denne retten må 

påses videreført i kommunereformen. 

Barnehage 

Lov om barnehager (2006) understreker at kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til 

barn i samiske distrikter (forvaltningsområdet for samisk språk) bygger på samisk språk og kultur. 

Det samiske innholdet i barnehager utenfor forvaltningsområdet er langt svakere regulert. Her skal 

kommunene legge forholdene til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin 

kultur. 

 Endringer som følge av kommunereformen skal ikke medføre at innholdet og kvalitet i 

etablerte samiske barnehagetilbud blir svekket, men at de heller styrkes.  

 Eventuelle omorganiseringer av barnehager i kommunene, som følge av kommunereformen, 

skal ikke føre til at det samiske barnehagetilbud blir svekket, men at det heller styrkes. 

Opplæring 

Sametinget forventer at myndighetene i arbeidet med kommunereformen legger til rette for at 

samiske barn og unge har tilgang til opplæring på grunnlag av sine egne kulturverdier og på sitt 

eget språk.  

 Opplæring i og på samisk og på grunnlag av samiske kulturverdier må styrkes. 

 Kvaliteten på samisk undervisning, og hensynet til skoleelever skal veie tyngre enn eventu-

elle økonomiske fordeler i kommunereformen. 

 Endringer i regi av kommunereformen skal ikke medføre at rettighetene og kvaliteten til 

opplæring i og på samisk svekkes, men at de heller styrkes.  

Samiske områder - befolknings- og samfunnsstruktur 

I samiske bygder står samisk språk og kultur sterk, disse områdene er derfor viktige i revitalise-

ringen og styrkingen av samisk språk og kultur. Befolkningsutviklingen i samiske områder framover 

vil høyst sannsynlig ha den samme negative trend som det siste 10 året. 

 Arbeidsplasser som er viktige for opprettholdelsen av små samiske bygder skal ikke nedbe-

mannes eller flyttes til sentrale strøk hvis dette vil ha negative konsekvenser for sysselset-

tingen i bygdene 
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Samisk næringer og arealbruk  

En sammenslåing av kommuner kan føre til at samer som tidligere var i flertall i enkelte kommuner 

blir i mindretall, eller at samer blir en minoritet i enda mer mindretall enn tidligere. Dette kan 

føre til mindre gjennomslag for samiske saker og samers syn.  

 Sametinget legger til grunn at Regjeringen må finne måter å sikre at folkerettslige forplik-

telsene for samene som urfolk også blir ivaretatt i eventuelle storkommuner etter kommu-

nereformen 

 De lovpålagte medvirkningsprosessene knyttet til kommunal planlegging og plikten for å 

hente inn lokalkunnskap og tradisjonskunnskap skal ikke bli svekket som resultat av kom-

munereformen.  

 I prosessen med å utarbeide nye oppgaveløsninger i kommunene må det og vurderes hvor-

dan man kan styrke arbeidet opp mot reindriftsnæringen i kommunen 

Oppsummert vil en endring i kommunestrukturen, som omfatter kommuner som er innenfor forvalt-

ningsområdet for samisk språk, kunne ha innvirkning på den nye kommunenes forpliktelser overfor 

den samiske befolkningen.  
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6. Økonomi
6.1 . Dagensstatus

Kommunene i Øst-Finnmark har ulik handlingsfrihet. Noen har opparbeidet seg et økonomisk hand-
lingsfrihet gjennom en lav lånegjeld og et netto driftsresultat som gjør det mulig for kommunen å
sette av midler til fremtidige investeringer eller håndtering av uforutsette økonomiske forpliktelser.
Den reelle handlingsfriheten vil også være avhengig av investeringsbehovet. Ideelt sett bør kommu-
nenes skjulte forpliktelser, og på den andre siden merverdier av eiendommer, også fremkomme i en
slik analyse. Skjulte forpliktelser gjelder blant annet vedlikeholdsetterslep, udekkede pensjonsfor-
pliktelser og eventuelle andre forpliktelser som ikke er synlige i regnskapet.

Dagens inntektssituasjon

Kommunene har ulike inntektskilder. Rammetilskudd og skatt er de største, men kommunene får
også store inntekter fra brukerbetaling, utbytte, eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter. Ram-
metilskudd og skatt inngår i definisjonen av frie inntekter, og disse to elementene utgjør rundt 80 %
av kommunenes inntekter.

Figur26: Frieinntekter per innbygger.Kilde:SSB

Omfanget på det kommunale tjenestetilbudet er i stor grad styrt av kommunens økonomiske ram-
mebetingelser.

Det er viktig å merke seg at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt opp til at inn-
tektssystemet for kommunen skal gjennomgås i forbindelse med reformen. Både for å sikre samsvar
mellom finansieringen og de oppgavene som kommunene skal løse, og for å endre dagens ordning
med at små kommuner er særskilt kompensert for smådrift sulempene. Det må dog forventes at det i
fremtiden vil bli endringer som i mindre grad tilgodeser de små kommunene, og at det uansett vil
være et vedvarende press på kommuneøkonomien gjennom nye krav til tjenester, kvalitetsstandar-
der og investeringsbehov.

Netto driftsresultat i %av brutto driftsinntekter

Det viktigste nøkkeltallet for regnskapsresultat i kommunesektoren er netto driftsresultat som andel
(prosent) av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er driftsutgifter, renter og avdrag minus
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driftsinntekter. Teknisk Beregningsutvalg (TBU) har gjennom mange år anbefalt at netto driftsresul-
tat bør ligge over tid på minimum 3 %for at en kommune skal ha et tilstrekkelig handlingsrom til å
kunne håndtere uforutsette endelser. I sin siste rapport har TBU revurdert denne anbefalingen, og
har konkludert med at et netto driftsresultat på 1,75 %bør være tilstrekkelig for at kommuner skal
opprettholde en sunn økonomi.

Hovedbegrunnelsen for denne endringen er at kommunene i større grad egenfinansierer investe-
ringene gjennom å benytte mva-kompensasjonensom finansieringskilde.

Man skal være klar over at 3 %netto driftsresultat vil, dersom man konverterer over til regnskapslo-
vens standard, gi et regnskapsmessigresultat rundt 0. Årsaken til dette er at man i det kommunale
regnskapet ikke tar med den regnskapsmessigeimplikasjonen av blant annet slitasje på bygninger,
inventar og utstyr.

Et netto driftsresultat som ligger over 3 %vil medføre at kommunen bygger opp økonomisk robust-
het til å håndtere uforut sette økte utgifter eller reduserte inntekter. Dette vil ogsåmedføre at man
ikke trenger å korrigere aktivitetsnivået med en gang at det skjer endringer i rammebetingelsene
som kommunen har. Vi ser på dette som et tegn på at kommunen har økonomisk handlef rihet.

Figur27: Netto driftsresultat i prosentavbrutto driftsinntekter. Kilde:SSB

Som grafen viser er det stor forskjell mellom kommunene i regionen. Ingen av kommunene i regio-
nen har over tid klart å opprettholde et netto driftsresultat på 3 %av brutto driftsinntekter med
unntak av Vardø kommune.

BDO anbefaler at kommunen setter seg som et første mål å stabilisere driftsresultatet på 3 % (i
fremtiden 1,75 %). Det er viktig å se til nivået på gje lden når dette målet fastsettes. Jo høyere lå-
negjeld, desto større behov for å ha et godt netto driftsresultat som kommunen kan bruke av der-
som rammebetingelsene endrer seg. Gjennom å oppnå dette vil kommunen også ha større mulighet
til å dekke fremtidige uforutsette utgifter og bidra til høyere grad av egenfinansiering av investe-
ringer. Selv om TBU anbefaler 1,75 %fremover, er det vår vurdering at dette trolig ikke vil være
tilstrekkelig, og må uansett ses opp mot den enkelte kommunes lånenivå, investerin gsbehov og
fremtidig finansieringsprofil på investeringene.
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Netto finansutgifter og avdrag i %av brutto driftsinntekter

Et vedvarende høyt investeringsnivå, som i hovedsak er finansiert av lån vil binde opp en stor andel
av driftsbudsjettet til finansutgifter og avdrag. Dette vil gå på bekostning av den løpende drift og
fremtidig mulighet til å egenfinansiering av nye prioriterte investeringer.

Dette nøkkeltallet viser summen av finansutgifter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.
Formålet med indikatoren er å vise hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til finans
og avdrag, i hovedsaktilbakebetaling av lån.

Figur28: Netto finansutgifter og avdragi prosentavbrutto drift sinntekter.Kilde:SSB

Normalt bør ikke netto finansutgifter og avdrag utgjøre mer enn maksimalt 5 %av driftsinntektene.
BDOanbefaler at dette legges på et maksimalt nivå på 2,5 %. Av grafen over ser vi at alle kommu-
nene i regionen ligger over denne anbefalingen med unntak av Berlevåg. Det er verdt å merke seg at
KOSTRA-tallene ikke har noe skille mellom investeringer som er gjennomført på et selvkostområde
og de som skal dekkes av kommunens frie inntekter.

Disposisjonsfond i %av driftsinntektene

Kommunene bør til enhver tid ha en «buffer» til å møte uforutsette hendelser som svikt i inntekter
eller økte utgifter (eksempelvis renteutgifter). Oppbygging av et disposisjonsfond kan også bidra til
at kommunen i større grad kan opprettholde et tilstrekke lig økonomisk handlingsrom, samt kunne
øke den kommunale egenfinansieringen av investeringene.

Kommunenssamlede avsetninger på fond viser hvor mye kommunen har satt av til senere års drifts -
og investeringsformål. Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til dekning av
utgifter i både drifts - og investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor den delen av «reser-
vene» som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten.

-�72�-



Rapport Øst-Finnmark Faktagrunnlag

Side 45 av 62

Figur29: Disposisjonsfondi prosentav driftsinntektene. Kilde:SSB

Det er anbefalt at kommunen har et nivå på disposisjonsfondet som er minimum 5 %av brutto drifts-
inntekter. Grafen over viser at kun noen av kommunene har et nivå på avsetningene som gjør at de
kan håndtere utforutsette økonomiskeendringer uten at dette vil få direkte innvirkning på tjeneste-
tilbudet.

6.2. Eiendomsskatt

I oversikten under har vi sammenstilt KOSTRA-tall vedrørende eiendomsskatt. Oversikten viser at
det er forskjeller mellom kommune vedrørende hvorvidt kommunen har innført eiendomsskatt og
hvordan eiendomsskatten benyttes.

Kom-
mune

Har innført
eiendoms-

skatt

Har eien-
domsskatt
både i om-

råder
utbygd på

byvis og på
verker og

bruk

Gene-
rell

skatte-
sats

(Promil-
le)

Eiendoms-
skatt,
totalt

Eiendoms-
skatt,
annen

eiendom

Eiendomsskatt,
boliger og fri-
tidseiendom-

mer

Berlevåg Ja Nei 4 1 482 1 482 0
Båts-
fjord

Nei Nei 0 0 0 0

Nesseby Ja Nei 7 1 226 1 226 0
Sør-
Varang-
er

Ja Ja 7 34 119 16 362 17 757

Tana Ja Nei 2 2 181 958 1 223
Vadsø Ja Nei 7 14 066 6 330 7 736
Vardø Ja Nei 7 1 197 78 1 119
Tabell8: Oversiktover eiendomsskattsvariabler,kilde KOSTRA2014

Somtabellen viser så har alle kommunene i regionen, med unntak av Båtsfjord, innført eiendoms-
skatt. Av de som har innført eiendomsskatt så benytter alle kommunene, med unntak av Berlevåg og
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Tana, en skattesats på 7 promille som er statlig makssats. Berlevåg opererer med en skattesats på 4 

promille og Tana kommune benytter 2 promille. Variabelen «eiendomsskatt, annen eiendom» refe-

rer til skatt på verker og bruk, næringseiendommer og annen fast eiendom. Alle kommunene som 

har innført eiendomsskatt har skatt på verker og bruk. Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø har i 

tillegg eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.   
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7. Samfunnsutvikling 

Kommunenes rolle som planlegger og samfunnsutvikler er i stadig endring. Generalistprinsippet stil-

ler de samme krav til alle kommuner, og alle kommuner møtes derfor også av like forventninger til 

profesjonalitet i plan- og utviklerrollen. Samtidig vet vi at forutsetningene for å møte denne rollen 

er varierende. Store kommuner med god ressurstilgang, folketallsvekst og arealpress opplever andre 

utfordringer enn små avfolkingskommuner med god tilgang på arealer. 

Endringer i kommunestruktur kan ha konsekvenser for utviklingen i bosettingsmønstre over tid. Det-

te innebærer at den både kan få konsekvenser i form av nye pendlingsmønstre, nye bosettings-

mønstre, en annen næringsstruktur samt for kapasiteten og muligheten en har for å drive med sam-

funns- og næringsutviklingsarbeid i regionen. 

I denne delen av utredningen har vi kartlagt næringsstrukturen og gjort en analyse av nåværende 

situasjon blant kommunene. Vi har både undersøkt spredningen i næringsstrukturen på tvers av 

kommunene, og basert oss på oversikter over typer bransjer som er representert i regionen. Sam-

mensetningen av kompetanse og hvordan organiseringen av næringsutviklingsarbeidet er i kommu-

nene, har også vært viktige tema for å vurdere mulighetene for en overordnet samfunnsutvikling. 

Videre i kapittelet ser vi på følgende hovedaspekter: 

• Geografiske avstander 

• Framtidens arbeidsmarked 

• Sysselsetting og pendling 

• Hvordan næringslivet og næringsstrukturen ser ut i kommunene 

• Kommunenes arbeid med næringsutvikling 

 

7.1. Geografiske avstander 

Regionen er preget av store geografiske avstander mellom de ulike kommunene. Dette medfører at 

regionen har særskilte utfordringer knyttet til samfunns- og næringsutvikling. Dette omhandler 

blant annet mulighetene til å kunne skape en felles arbeidsmarkedsregion som er tett integrert.  

I tabellen under har vi synliggjort de store geografiske avstandene i regionen målt i kilometer og 
beregnet reisetid.  
 

  
Tid (timer/min) 

A
v
st

a
n
d
 (

k
m

) 

  Berlevåg Kirkenes Vadsø Vardø Tana Båtsfjord Nesseby 

Berlevåg   4t10m 3t07m 4t18m 2t03m 1t22m 2t20m 

Kirkenes  276   2t41m 3t52m 2t05m 3t39m 1t47m 

Vadsø 202 174   1t11m 1t04m 2t39m 49m 

Vardø 277 249 75   2t13m 3t47m 1t57m 

Tana 135 142 68 143   2t00m 29m 

Båtsfjord 91 248 174 248 130   2t03m 

Nesseby 153 123 51 126 31 137   
Tabell 9: Oversikt over geografiske avstander målt i kilometer og tid, Kilde visveg.no 

Som tabellen viser er det over 2 timer og 30 minutters reiseavstand mellom regionens to største 

kommuner Sør-Varanger (Kirkenes) og Vadsø. I tillegg til de store geografiske avstandene er det også 

viktig å påpeke at enkelte av fylkesveiene mellom kommuner ofte er midlertidig stengt i løpet av 

vinterhalvåret. Dette medfører særskilte utfordringer knyttet til potensielle samarbeid på tvers av 

kommunene i regionen.  
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7.2. Fremtidens arbeidsmarked 

Det er nødvendig å lage god infrastruktur for næringslivet, sikre arealer, og utarbeide tilskuddsord-

ninger, men det er også nødvendig å sikre human kapital i regionen. Dette handler ikke bare om å 

kunne tiltrekke seg et framtidsrettet næringsliv, men også å sikre at regionen har den kompetansen 

som er nødvendig for fortsatt å kunne tilby gode tjenester. 

I denne sammenhengen trekkes det ofte frem at det er behov for et «tykt» arbeidsmarked. Med to-

karrierefamiliens inntogsmarsj, må en region kunne tilby arbeidsplasser til to personer, og ikke bare 

til én, for å sikre at paret bosetter seg i regionen. Ettersom personer med høyere utdanning gjerne 

er gift med andre med høy utdanning, innebærer det at regionen må kunne tilby kompetansear-

beids-plasser. 

NOU-en «Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet» (NOU, 2011) viser at det er 

en stor skjevhet i den geografiske fordelingen av kompetansearbeidsplasser i Norge. Utvalget kon-

kluderer med at en sterkere spredning av kompetansearbeidsplasser vil være en sentral faktor for å 

sikre at folk med høy kompetanse velger å bosette seg og bli boende i regioner også utenfor Oslore-

gionen og de største byene. Konklusjonen er at å sikre en større spredning av kompetansearbeids-

plasser ikke bare vil være tjenlig for de berørte regionene, men for landet som helhet. 

Det er likevel variasjon i behovene i de ulike landsdelene: «Noen steder sliter private og offentlige 

virksomheter med rekrutteringen, mens andre steder er det mangel på arbeidsplasser for høyere 

utdannede» (s. 9).  

For å avhjelpe situasjonen er det særlig to tilnærminger som er aktuelle. Den ene er å legge til 

rette for bedrifter og entreprenører som ønsker å starte virksomhet i kommunene. Den andre til-

nærmingen er å tilrettelegge for kompetanseheving i regionen. 

 

Utdanningsnivå 

I figuren under utdanningsnivået for befolkningen i kommunene, fordelt etter høyeste utdanningsni-

vå i henholdsvis 1994 og 2014. Alle kommunene i regionen har en lavere andel personer med høyere 

utdanning enn landsgjennomsnittet. Andelen har imidlertid økt de seneste 20 årene. Befolkningsan-

delen som har høyere utdanning (universitets- og høgskolenivå) i 2014 er størst i Vadsø (28,2 pro-

sent), mens den er lavest i Båtsfjord (16,8 prosent). 
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Figur30: Befolkningenshøyesteutdanningsnivåetter kommune.Prosent.KildeSSB

7.3. Sysselsetting og pendling

I dette delkapittelet ser vi nærmere på den samlede sysselsettingen i regionen, sysselsettingsandel
samt pendlingsmønstrene. Særlig det sistnevnte er interessant i en diskusjon om kommunestruktur
og regionutvikling.

Antall arbeidsplasser i regionen

I tabellen under vises arbeidsplassutviklingen i perioden fra 2008 til 2014. I 2008 var det 12 763 ar-
beidsplasser i regionen, mens antalle t var økt til 13 141 i 2014. Dette utgjør en vekst i antall ar-
beidsplasser på 3 prosent.

Antall arbeidsplasser i offentlig sektor økte fra 5 729 i 2008 til 5 780 i 2014, det vil si en økning på
51 arbeidsplasser (0,9 prosent) . I privat sektor og offentlig e foretak økte antall arbeidsplasser fra
7 034 i 2008 til 7 361 i 2014, det vil si en økning på 327 arbeidsplasser (4,6 prosent).

Sektor 2008 2014 Differanse
Offentligsektor 5 729 5 780 51
Privatsektorogoffentligeforetak 7 034 7 361 327
Samlet 12763 13141 378
Tabell10.Antall arbeidsplasseri privat ogoffentlig sektor i periodenfra 2008til 2014

Sysselsettingsandel

Sysselsettingsandelener svært sentral med tanke på både verdiskaping og skatteinngang i kommu-
nene. Sysselsettingsandelenviser hvor mange i arbeidsfør alder (15-74 år) som er sysselsatt. Som
figuren under viser, ligger sysselsettingsandeleni kommunene samlet under landsgjennomsnittet i
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hele perioden. Når det gjelder de enkelte kommunene, er andelen sysselsatte i 2014 høyest i Sør-
Varanger (70) og lavest i Vardø (60,9).

Figur31: Sysselsettingsandeli kommunene.Prosent.

Pendling innad i regionen

I de syv kommunene som omfattes av denne analysen er det bosatt 13 141 sysselsatte personer. Av
disse er det 1 651 (12,6 prosent) som arbeider i en annen kommune enn den de er bosatt i. 12 974
personer har arbeidssted i de syv kommunene. Av disse er det 1 484 (11,4 prosent) som er bosatt i
en annen kommune enn den de arbeider i. Figuren under antall personer som pendler ut - og inn fra
hver enkelt kommune i regionen.

Figur32: Totalpendlingi regionen,antall sompendler inn- ogut av de ulike kommunene
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7.4. Hvordan næringslivet og næringsstrukturen ser ut i kommunene 

Antall virksomheter etter næring 

I figuren under vises antall virksomheter per kommune i Øst-Finnmark per år i perioden fra 2009 til 

2015. I perioden har antall virksomheter i regionen som helhet økt med 15,9 prosent. Det er relativt 

stor variasjon mellom kommunene her. Økningen i antall virksomheter har vært størst i Nesseby 

(28,3 prosent) og lavest i Vardø (4,2). Utviklingen for de øvrige kommunene framgår av figuren un-

der. 

 

Figur 33: Antall virksomheter i kommunene i perioden 2009-2015 

Hvordan næringsstrukturen i kommunene ser ut er avgjørende for hvilke «kort en har på hånda» når 

det gjelder framtidig næringsutvikling og den strategiske innretningen av næringsutviklingsarbeidet. 

I tabellen under vises det hvordan næringsstrukturen ser ut i de sju kommunene i 2015. De domine-

rende næringene er jordbruk, skogbruk og fiske, bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, repara-

sjon av motorvogner, omsetning og drift av fast eiendom og helse- og sosialtjenester. 
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Næring  Vardø Vadsø Berlevåg Tana Båtsfjord Sør-
Varanger 

Nesseby 

Jordbruk, skogbruk og fiske 54 77 31 143 60 103 56 

Bergverksdrift og utvinning 1 0 0 1 0 9 1 

Industri 7 13 10 9 14 37 7 

Kraftforsyning 1 4 1 0 1 2 1 

Vannforsyning, avløp og renova-
sjon 

0 3 0 8 0 4 1 

Bygge- og anleggsvirksomhet 21 56 5 38 18 111 10 

Varehandel, reparasjon av mo-
torvogner 

20 74 13 42 27 139 5 

Transport og lagring 15 30 8 33 16 66 4 

Overnattings- og serveringsvirk-
somhet 

9 18 8 14 10 31 3 

Informasjon og kommunikasjon 7 13 3 6 0 21 1 

Finansiering og forsikring 2 5 1 1 1 3 0 

Omsetning og drift av fast eien-
dom 

20 57 12 27 23 95 6 

Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting 

9 59 5 22 9 60 3 

Forretningsmessig tjenesteyting 16 31 2 14 13 50 5 

Offentlig administrasjon og 
forsvar, trygdeordninger under-
lagt offentlig forvaltning 

18 29 5 13 9 19 7 

Undervisning 7 22 5 16 6 33 5 

Helse- og sosialtjenester 21 54 14 32 26 101 18 

Kultur, underholdning og fritid i 
alt 

6 23 4 14 4 27 8 

Personlig tjenesteyting 13 30 7 12 10 28 3 

Tabell 11: Næringsstruktur i kommunene i 2015. Antall virksomheter. 

NæringsNM  

NHOs NæringsNM måler og sammenligner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner, basert 

på nyetableringer, lønnsomhet, vekst og størrelse på næringslivet. I NæringsNM 2014 (publisert i 

januar 2015) kommer regionen Øst-Finnmark (kommunene Sør-Varanger, Båtsfjord, Unjargga-

Nesseby, Berlevåg, Gamvik, Vadsø, Vardø) ut som nummer 65 av 80 regioner i landet. Regionen er 

nummer 22 når det gjelder nyetableringer, 73 for lønnsomhet, 62 for vekst og 60 for størrelse. For 

de siste ti årene kombinert er regionen på plass 76.13   

 

 

 

 

 

                                                           
13 Telemarksforsking (2015): NæringsNM 2014. 
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7.5. Kommunenes arbeid med næringsutvikling 

Øst-Finnmark regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan og regionråd for de ni kommunene 

Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. I henhold til 

vedtektene skal Rådet med hovedfokus på Øst-Finnmark bidra til å gjøre Finnmark fylke til en kon-

kurransekraftig region nærings- og bostedsmessig. Rådet skal diskutere og beslutte felles strategiske 

anliggender for Øst-Finnmark. En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og 

indirekte bidrar til å styrke eksisterende næringsliv og/eller utvikle ny virksomhet og nye arbeids-

plasser. Blant saksområder som er sentrale for regionrådets arbeid er utdanning og samferdsel.  

Nærings- og innovasjonsselskaper  

Kommunene i regionen arbeider med næringsutvikling i varierende grad og på ulikt vis. Næringsut-

viklingsoppgaver håndteres delvis av kommuneadministrasjonen (av rådmann, næringssjef, nærings-

koordinator eller tilsvarende) og delvis av etablerte nærings- og innovasjonsselskaper i kommunene. 

Regionen har tre innovasjonsselskaper som støttes av SIVAs næringshageprogram. I det følgende gis 

en nærmere beskrivelse av næringsutviklingsapparatet i de syv kommunene i regionen.  

Vardø 

I Vardø kommune håndteres næringsutviklingsoppgaver av kommuneadministrasjonen, ved enhet for 

teknisk plan og kultur. Kommunes satsningsområder er sjømat, olje/gass og reiseliv, som støttes 

blant annet gjennom det kommunale næringsfondet.  

Vadsø 

Varanger Næringssenter AS jobber med tilrettelegging og utviklingstiltak for næringslivet og funge-

rer som Vadsø kommunes næringslivsavdeling. Selskapet eies av Vadsø kommune, Vadsø Nærings-

forening og bedrifter. De viktigste oppgavene er rådgivning for nye og etablerte bedrifter, kontakt-

punktfunksjon for bedrifter utenfra som ønsker å etablere seg i Vadsø, utviklingsprosjekter med 

næringsfokus, kompetanseutvikling for bedrifter, sekretariat for Utviklingsrådet og felles arrange-

menter for bedrifter. 

Vadsø kommune har et utviklingsfond, som skal benyttes som et strategisk verktøy og virkemiddel 

for å stimulere til utvikling innen Vadsø kommunes vedtatte satsingsområder slik de fremgår av 

kommuneplan og strategisk næringsplan. Satsingsområdene i strategisk næringsplan for 2010-2017 

er reiseliv, KIFT-næringer, energi og havnerelatert virksomhet.  

Hermetikken næringshage er en kulturnæringshage som deltar i SIVAs næringshageprogram. Næ-

ringshagen omfatter 30 virksomheter i og utenfor Vadsø. Næringshagen arbeider for å utvikle kul-

turnæringen gjennom prosjektarbeid og ved å tilby kompetanse til næringslivet.  

Berlevåg 

Berlevåg kommune hadde omstillingsstatus i perioden 2008-14. Etter avslutning av omstillingsperio-

den er arbeidet videreført i et næringsselskap, som forvalter gjenstående midler fra omstillingsar-

beidet. Det er vedtatt en plan for å rekruttere en fast næringsmedarbeider og etablert et nærings-

utvalg som skal være et styre for selskapet. Utviklingsenhetens viktigste oppgave er å tilrettelegge 

for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune, og bidra til å skape og sikre et variert, 

lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser. Tjenesten tilbyr blant 

annet råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter, og formidler kontakt mot 

kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat. Tjenesten er tilgjengelig for bedrifter og personer 

som vil etablere næringsvirksomhet i Berlevåg kommune, og den skal være en konstruktiv samar-

beidspartner for eksisterende næringsliv og andre aktører i og utenfor Berlevåg. 
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Tana 

I Tana kommune håndteres næringsutviklingsoppgaver av kommuneadministrasjonen, ved utviklings-

avdelingen. Næringslivet støttes blant annet gjennom det kommunale næringsfondet. 

Båtsfjord 

Linken Næringshage i Båtsfjord er en næringshage med fokus på sjømat. Næringshagen arbeider for 

næringsutvikling i Båtsfjord kommune, gjennom nettverksbygging, næringsutvikling, kompetanseut-

vikling og prosjektutvikling. I 2007 fikk kommunen status som omstillingskommune. I denne perioden 

fungerte Linken Næringshage som næringsavdeling for Båtsfjord kommune, i tillegg til som admini-

strasjon for omstillingsfondet. Funksjonen som næringsavdeling for kommunen er opprettholdt etter 

omstillingsperioden.  

Båtsfjord kommunale fiskerifond skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Båtsfjord og bidra 

til økt interesse for fiskeyrket. Fondet er utlukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis til personer 

eller bedrifter som er bosatt i Båtsfjord kommune. 

Sør-Varanger 

Kirkenes Næringshage i Sør-Varanger har som formål å bidra til økt lønnsomhet for medlemsbedrif-

tene igjennom nettverksbygging, kompetanseheving og samarbeidsprosjekter. Kirkenes Næringsha-

gen er organisert som et aksjeselskap eid av SIVA, flere lokale bedrifter, samt Sør-Varanger kommu-

ne. Den er en medlemsorganisasjon for over 80 lokale bedrifter, og er i tillegg operatør for SIVAs 

næringshageprogram. Næringshagen skal være en sentral drivkraft for næringsutvikling mellom Nor-

ge og Nordvest-Russland/Finland, og skape en bedriftskultur blant medlemmene som oppfordrer til 

samarbeid og økt entreprenørskap.  

Nesseby 

I Nesseby kommune håndteres næringsutviklingsoppgaver av kommuneadministrasjonen. Næringsli-

vet støttes blant annet gjennom det kommunale næringsfondet, og kommunen har i tillegg finansi-

elle midler fra Varanger Kraft som allokeres til Samfunns- og næringsutviklingsfondet. 

Flere utviklingsorienterte bedrifter 

For å lykkes med næringsutvikling er en i stor grad avhengig av at en har gode entreprenører. En må 

ha personer og bedrifter som har både vilje og evne til vekst. Som mange andre regioner i Norge 

karakteriseres Øst-Finnmark av at det er relativt få bedrifter som har vekstambisjoner. Skal en få til 

bedre resultater på et overordnet nivå, er en avhengig av at næringslivet selv blir mer gründerfoku-

serte og utviklingsorienterte. For å få dette til, må de ulike bedriftene bli mer proaktive, mer villige 

til å ta risiko og legge større vekt på innovasjon i bred forstand. Å klare dette krever langsiktig ar-

beid. Det er viktig at det de ulike næringsutviklingsaktørene utfordrer bedriftene på dette og stiller 

de kritiske spørsmålene. Skal en gjøre dette, må en ha en god oversikt over hva bedrifter i ulike 

utviklingsfaser har behov for av ressurser samt hvilke behov særskilte næringer har. Skal en klare 

dette på en best mulig måte, er avhengig av å jobbe bevisst med nettverksutvikling og innhenting av 

kompetanse utenfra. Næringsutvikling krever kompetanse på et bredt spekter av områder, og det er 

vanskelig for en enkelt kommune å ha all kompetansen selv. Her kan en større enhet, i form av en 

større kommune eller et regionalt samarbeid, være hensiktsmessig.  

Utvikling gjennom samarbeid og nettverk 

I Øst-Finnmark er det en utfordring at mange av bedriftene er små og i for stor grad opptatt av kort-

siktig drift. Dersom både enkeltbedrifter og næringslivet som helhet skal lykkes bedre, er det ønske-

lig å videreutvikle samarbeidskulturen og samarbeide tettere. Dette gjelder både mellom bedrifter i 
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samme næring og mellom ulike næringer. Det er flere gevinster knyttet til å få til et tettere samar-

beid mellom bedriftene, blant annet:  

 Bedriftene får et bredere kompetansefundament og flere ideer til hvordan de kan utvikle seg 

videre. Dette hindrer innlåsingseffekter.  

 Bedriftene får et bredere produkt- og tjenestespekter, noe som gjør dem interessante for flere. 

 Bedriftene blir i stand til å betjene mark-eder som de ellers ikke var i stand til å betjene som 

følger av at de var for små. Dette gjør at de får et bedre fundament for videre utvikling.  

 En vil få flere som er med å dra lasset, noe som vil gagne både de enkelte virksomhetene og 

hele næringslivet.  

For det kommunale og regionale virkemiddel-apparatet bør det være en sentral oppgave å legge til 

rette for utvikling av slikt samarbeid mellom bedrifter. Dette gjelder både for samarbeid innen ulike 

bransjer, men også for samarbeid mellom ulike bransjer. Det er også viktig å legge til rette for kob-

ling mot bedrifter og aktører utenfor regionen. Bedriften blir da selv en fast kjerne, mens den kan 

koble seg til forskjellige andre bedrifter og kunnskapsmiljøer over tid. På den måten vil bedriftene 

sørge for å få tilgang på de ressursene som den trenger i en gitt fase samt også kunne få tilgang til 

kompetanse utenfor regionen. Det er en måte å skaffe seg konkurransefortrinn og å unngå at bedrif-

ten blir fastlåst i en bestemt måte å gjøre ting på. 

Kompetanseheving 

Det er mulig å arbeide med å utvikle kompetanse i regionen, og slik skape etterspørsel etter ar-

beidskraft. I den siste sammenhengen er lokale utdanningstilbud viktig. Dette er dokumentert for 

enkelte høyere utdanninger. 

Gryhtfeldt og Heggens studie (2012) så på velferdsutdanningene lærer, sykepleier, førskolelærer og 

sosialarbeider, og fant at høgskolenes lokalisering hadde stor betydning for rekruttering til arbeids-

markedet, og for hvor studentene bosatte seg etter endt utdanning. Studien viste at for disse fag-

områdene var det slik at omtrent 90 % av personer som gjennomførte sin utdanning i samme region 

som de er vokst opp i, forblir i regionen i de neste fem årene etter endt utdanning. For de studen-

tene som gjennomførte utdanningen i en annen region enn den de var oppvokst i, var det bare om-

trent halvparten som returnerer til regionen hvor de vokste opp. 

Det er de unge voksne med høy utdanning som er den mest mobile befolkningsgruppen. Tilbøyelig-

heten til å flytte synker raskt når gruppen når midten av 20-årene. Dette kan tyde på at det er 

mindre sjanse for å «miste» en allerede etablert arbeidstaker som gjennomfører videreutdanning 

eller grunnutdanning i regionen etter fylte 25. 

Regionrådet for Øst-Finnmark har etablert en samarbeidsavtale med Universitet i Tromsø. Avtalen 

har som formål å sikre bedre vilkår for studenter i Øst-Finnmark. Det er under etablering en campus 

i Kirkenes, med et desentralisert studietilbud i regionen. Regionrådet har også arbeidet med å etab-

lere studiesentra i hver enkelt kommune. Satsing på at alle kommuner i regionen skal få et desen-

tralisert og distribuert studietilbud på høgskole- eller universitetsnivå har vært en viktig og priori-

tert sak. 
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8. Lokaldemokrati  

Kommuner er både arenaer for forvaltning og demokrati. Som vi vil vise i dette kapittelet er debat-

ten om sammenhenger mellom kommunestørrelse og deltakelse, tillit og kvalitet i lokalpolitikken 

både omstridt og komplisert.  

Kommunesammenslåinger - som prosesser - har også betydelig innvirkning på lokaldemokratiet. I det 

myndighet, representasjon og størrelse forandres, blir også forholdene kommuner imellom vesentlig 

annerledes.   

I dette kapittelet vil vi først oppsummere noen av de mest sentrale funnene innen forskningen på 

feltet. Deretter vil vi se på noen utfordringer for lokaldemokratiet med hensyn til kommunestørrel-

se. Her trekker vi frem generelle styrker og svakheter.  

Til sist gjør vi en kort gjennomgang av kommunene i Øst Finnmark, hvor vi blant annet trekker veks-

ler på informasjon fra intervjuer som er blitt gjort med disse. En god del av momentene i dette 

kapittelet grenser til temaer behandlet andre steder i rapporten, og tas derfor ikke opp igjen her. 

 

8.1. Funn fra forskningen 

Forskningen gir ingen entydige svar på hvorvidt større eller mindre kommuner er bra eller dårlig.  

Den tegner snarere et mer nyansert bilde som vi vil løfte frem her.  

På den ene siden er valgdeltakelsen gjerne større i mindre kommuner. I mindre kommuner er det 

gjerne også slik at det er større innflytelse for det enkelte individ på beslutninger i kommunene 

(Rose 2002). På den andre siden vil sammenslåing også kunne gi større avstand mellom folkevalgte 

og velgere, noe som gjerne oppfattes som negativt. 

Større kommuner legger imidlertid opp til flere medvirkningsordninger mellom valg, og har et bre-

dere spekter av politiske partier å velge mellom ifølge Vabo utvalget.  

Studier av den danske kommunereformen har vist at sammenslåing av kommuner til større enheter, 

har negativ effekt på innbyggernes forståelse av lokalpolitikk (Lassen & Serritzlew, 2011) og på tillit 

til lokale politikere (Hansen S. W., 2012).  

Samtidig er det vanskelig å rekruttere folk inn i kommunepolitikken i små kommuner, det er lite 

politisk handlingsrom og små kommuner har større (in-)habilitetsutfordringer (Brandtzæg, 2009).  

Vabo-utvalget trekker også frem at rollen som folkevalgt har blitt endret i tråd med at saksmengden 

har økt og sakene er blitt mer komplekse. I større kommuner har det samtidig blitt mer frikjøp av 

politikere og flere heltidspolitikere, noe som gjerne er vanskelig å få til i mindre kommuner. Større 

enheter betyr også at det kan være rom for noen flere profesjonelle politikere som kan bidra til å 

heve kvaliteten på politiske beslutninger.  

Samtidig vil en større kommune gjerne ha relativt færre kommunestyrerepresentanter per innbygger 

enn små kommuner, og kommunestyrestørrelsen er også knyttet til antall representerte politiske 

partier. 

Monkerud og Sørensen (2010, s. 265) diskuterer hvorvidt små kommuner har høy prioriteringseffekti-

vitet, noe de definerer som om kommunene gjør «de rette tingene». Deres hypotese er blant annet 

at i små kommuner kan borgerne bedre kontrollere de folkevalgte slik at politikernes prioriteringer 

passer godt med innbyggernes prioriteringer, samtidig som små kommuner er mer homogene. 
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8.2. Utfordringer for lokaldemokratiet 

Dagens små kommuner har vesenstrekk som er utfordrende i et demokratiperspektiv. Det er svært 

mange momenter som kan vektlegges i denne sammenheng, men vi vil her ta for oss de mest tungt-

veiende.  

Det er spesielt tre anliggender som er relevante når man vurderer dagens kommuner i forhold til 

sammenslåing. Disse er overlappende og nært knyttet til hverandre:  

• Oppgaver og samarbeid 

• Nærhet  

• Profesjonalisering 

Det første aspektet knytter seg til politisk styring og interkommunalt samarbeid. I et lokalt perspek-

tiv er interkommunalt samarbeid ofte beskrevet som et mindre kontroversielt skritt i retning av 

sterkere geografisk, politisk og forvaltningsmessig integrasjon. Det er imidlertid også forordninger 

som innehar reell fare for ansvarspulverisering.  

Vabo utvalget går eksempelvis langt i å karakterisere utviklingen i interkommunalt samarbeid som 

en potensiell demokratisk utfordring, spesielt for de folkevalgte.  

Interkommunalt samarbeid kan føre til større grad av indirekte demokrati idet det opprettes selska-

per, styrer, og representantskap, samt andre uformelle og formelle nettverkssamarbeid. Dette kan 

ta makt bort fra kommunestyrene. Av noen karakteriseres dette som et ekstra forvaltningsnivå. Det 

er derfor knyttet en del tvil til slike forordningers legitimitet og deres egnethet i forhold til strate-

giske oppgaver. Fra enkelte hold hevdes det også at de rent faktisk er en unødvendig mellomfase i 

integrasjonen mellom forvaltning og politikk.  

For Vabo utvalget later det til å være et grunnprinsipp at fremtidens kommunestruktur ikke skal 

måtte basere seg på at en økning i lovpålagte oppgaver nødvendiggjør en stadig økning i interkom-

munale samarbeidsforordninger. Det må imidlertid her tas høyde for at det er store forskjeller mel-

lom ulike kommuners motiver for- og kontroll med- ulike interkommunale samarbeidsløsninger. Det 

er derfor mange tilfeller hvor disse samarbeidsløsningene er gode og hensiktsmessige, men det trek-

kes et skille med de kommunene som er helt avhengig av samarbeidsløsninger for å løse de mest 

grunnleggende kjerneoppgaver.  

Interkommunale samarbeid i regionen er derimot lite utbredt. Denne konklusjonen er basert på 

BDOs kartlegging av eksisterende samarbeid og eierskap, som vi har funnet gjennom søk i kommu-

nenes regnskap og ved bruk av andre søkemotorer som Proff Forvalt. Oversikten er tatt med som et 

vedlegg til rapporten. De potensielle demokratiske utfordringene knyttet til slike samarbeid er der-

for mindre sannsynlig at forekommer i Øst-Finnmark sammenlignet med andre regioner.   

I et sammenslåingsscenario hvor kun noen kommuner slås sammen, vil det kunne bli utfordrende for 

små selvstendige kommuner å reforhandle samarbeidsløsninger med nye og større enheter. I mange 

tilfeller vil små kommuner da måtte belage seg på å benytte seg av tjenester til en større nabo-

kommune, uten å ha noen innflytelse på dem. Dette vil i sin tur kunne ha konsekvenser for lokalde-

mokratiet som arena i lys av at interkommunalt samarbeid i en del tilfeller kan skape et demokra-

tisk underskudd. Dette vil være et viktig spørsmål dersom styrkeforholdene blir vesentlig forandret i 

ulike sammenslåingsscenarier.    

Et annet anliggende vedrørende lokaldemokratiet er spesielt knyttet til nærhet og størrelse. Små 

kommuner er mer sårbare for endringer både i forhold til lokale folkevalgte og kompetent personell.   

Nærheten til lokale folkevalgte er beviselig større i mindre kommuner, og dette kan også tenkelig 

ha sammenheng med både lokal identitet og politisk praksis. Det bør ikke underslås at det her kan 
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være betydelige forskjeller mellom kommuner innen samme region, og at dette kan utgjøre en ut-

fordring i enkelte av kommunesammenslåingsalternativene. Dette kan være spesielt relevant i for-

hold til hvordan man bygger en ny felles identitet knyttet til en storkommune.    

Et annet moment relatert til størrelse og nærhet er lokale folkevalgtes habilitet. I de mindre kom-

munene er habilitetsproblemer ofte vanlig, noe som svekker lokaldemokratiet idet valgte lokalpoli-

tikere ikke kan avlegge sine stemmer i viktige saker. Større kommunale enheter vil sannsynligvis i 

positiv forstand ha tilstrekkelig distanse til å behandle saker, for eksempel innen plan- og regule-

ringssaker. Dette vil minske habilitetsutfordringene.  

Geografisk distanse er imidlertid en annen dimensjon innen nærhet og størrelse. Dette er naturligvis 

et meget sentralt punkt i forhold til kommunene i Øst-Finnmark. Eksempelvis vil en storkommune vil 

ha betydelige transportkostnader og tidsbruk. Den fysiske nærheten er også relevant i forhold til 

interaksjonen mellom folkevalgte og innbyggere. 

Et tredje anliggende er knyttet til profesjonalisering. Formell kompetanse for eksempel innen juss 

og andre områder kan ofte være mangelvare i de minste kommunene. Ettersom saker blir flere og 

mer komplekse og tidkrevende, blir ubetalte lokalpolitikere en begrensende faktor i rekrutteringen.  

I mindre kommuner er det som tidligere nevnt gjerne vanskeligere å få til frikjøp av politikere, noe 

som begrenser kapasiteten til de folkevalgte.  Det hefter seg imidlertid bekymringer til frikjøpsord-

ninger da det generelt ses på som et gode for lokaldemokratiet at folk som sitter i politiske verv 

også har jobber som ikke sorterer under lokalpolitikken.  

Kommunestørrelse henger altså særskilt sammen med distanse, kompetanse og kapasitet til å ivare-

ta et økende omfang av komplekse oppgaver og regelverk. Dette gjør seg spesielt gjeldende dersom 

kommunene i fremtiden blir mer rammestyrte. Rammestyring vil si at de kun instrueres om hvilke 

oppgaver de har, men ikke hvordan de løser dem. Dette stiller nødvendigvis høyere krav til kommu-

nepolitikeres kapasitet, samt fagmiljøet og kompetansen til tjenesteytere.  

I sum kan man anføre at nærhet og små forhold både kan være hemmende og vitaliserende for lo-

kaldemokratiet som arena.     

 

8.3. Kan negative sider ved sammenslåinger motvirkes? 

Potensielt negative sider ved kommunesammenslåing kan demmes opp for ved nye institusjonelle 

forordninger. Et eksempel på hvordan man kan bøte på uønskede aspekter er ved å nedsette lokal-

utvalg.  

Som tidligere nevnt har erfaringene fra kommunesammenslåingene i Danmark blant annet vist at 

tilliten til lokalpolitikerne gikk noe ned etter sammenslåingen. Det samme har skjedd med innbyg-

gernes forståelse av lokalpolitikken (Vabo, 2014, s. 134). Videre vil det bli færre folkevalgte etter 

en sammenslåing, noe som vil gjøre det vanskeligere å beholde den samme nærheten mellom inn-

byggerne og de folkevalgte. Derfor anbefalte Vabo-utvalget at det ble satt i verk demokratitiltak for 

de sammenslåtte kommunene. 

Ett slikt tiltak for å sikre fortsatt høy lokal deltakelse og innflytelse, er en kommunedelsutvalgsmo-

dell. En slik modell er allerede forankret i kommuneloven. Fordelen med en slik modell er også at 

den gjør det mulig for flere innbyggere å involvere seg i politikk. Modellen motvirker også i noen 

grad den økte avstanden mellom folkevalgte og velgere.  

Vaboutvalget peker på at et slikt lokalutvalg kan ha ulike roller, fra å være høringsinstans til å få 

delegert myndighet til å løse konkrete oppgaver. Slike utvalg kan ha et stort antall oppgaver og slik 

sikre lokal innflytelse på viktige områder, forutsatt at de får tilført tilstrekkelige ressurser. For ek-
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sempel i Bodø har slike utvalg 5-9 medlemmer, og alle personer over 18 år, med bostedsadresse i 

lokalområdet, er valgbare.  

Brandtzæg (2009) viser til at kommunedelsutvalg kan bidra til at politikerne i kommunestyret i stør-

re grad kunne fungere som tillitsvalgte for hele kommunen snarere enn representanter for sine 

respektive bygder eller grender. Utvalgene kan dermed indirekte bidra til å redusere spenningene 

mellom de tidligere kommunene på det politiske planet.  

Lokalutvalg kan slik spille en viktig rolle for å skape en ny kommune, i tillegg til at de reduserer de 

demokratiske utfordringene som følger av en kommunesammenslåing. 

 

8.4. Øst-Finnmarks kommuner i et demokratiperspektiv 

Kommunestyrevalgene i 2015 viste at valgdeltakelsen for kommunevalgene generelt hadde gått til-

bake med 4,2 prosentpoeng på landsnivå, sammenliknet med valget i 2011. Kommunene i Øst-

Finnmark eksemplifiserer denne trenden da samtlige kommuner har en lavere valgdeltakelse sam-

menliknet med valgene i 2011. Landsgjennomsnittet for valgdeltakelse i 2015 var 60%, og kommu-

nene i Øst-Finnmark ligger under dette, med unntak av Nesseby, Vadsø og Båtsfjord. 

 2007 2011 2015 Folketall 

Vardø 62,7 63,3 59,6 2128 

Vadsø 60,8 64,5 63,1 6239 

Berlevåg 66,3 70,8 55,4 1020 

Tana 65,2 64,9 59,5 2909 

Nesseby 77,6 72,3 70,1 934 

Båtsfjord 60,4 66 62 2235 

Sør-Varanger 57,3 60,9 56,2 10221 

Kilde: SSB, Tabell: 03027: Folkemengde, etter sivilstand (K) Tabell: 09475: Kommunestyrevalget. Stemmer og valgdeltakelse (K) 

Et enkelt blikk på valgdeltakelsen viser også at det ikke nødvendigvis er slik at jo mindre kommunen 

er, jo større er valgdeltakelsen.  

Nesseby er den eneste kommunen med under 1000 innbyggere, og har en betydelig valgdeltakelse 

langt over landsgjennomsnittet – men har hatt en nedadgående trend i de tre siste lokalvalgene. Sør 

Varanger som den største kommunen med over 10 000 innbyggere ligger i det lavere sjiktet under 

landsgjennomsnittet, men sammen med noen av de minste kommunene i fylket. Den nest største 

kommunen, Vadsø, har en valgdeltakelse som ligger over landsgjennomsnittet. Dette nyanserer med 

andre ord bildet om sammenhengen mellom deltakelse og størrelse.  

Større kommuner har ofte større et bredere spekter av politisk representasjon og mangfold. Om 

man tar et blikk på stemmegiving ved kommunestyrevalget fra 2015 vil man se en viss sammenheng 

mellom størrelse og antall partier: 
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 Vardø  Vadsø Berlevåg Tana Nesseby Båtsfjord Sør-
Varanger 

Arbeiderpartiet 539 936 320 647 252 516 2208 

Fremskrittspartiet 59 0 0 115 0 0 233 

Høyre 101 1148 108 105 0 494 603 

Kristelig Folkeparti 0 121 0 0 0 0 51 

Senterpartiet 0 0 0 176 0 0 814 

Sosialistisk Venstre-
parti 

24 371 0 64 61 0 245 

Venstre 110 42 0 57 0 0 95 

Miljøpartiet de 
Grønne 

125 79 0 0 0 0 107 

Pensjonistpartiet 0 0 0 0 0 0 0 

Rødt 0 65 0 0 0 0 0 

Felleslister 0 0 0 0 87 0 0 

Lokale lister 0 256 0 112 0 0 0 

Andre lister 48 0 0 101 115 0 38 

Kilde: SSB, Tabell: 01180: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) 

Om man fokuserer på de etablerte politiske partiene og ser bort fra felleslister og lokale lister ser 

man sammenhengen mellom antall partier som får stemmegivning, og befolkningsantall: 

 Folketall # partier 

Vardø 2128 6 

Nesseby 934 2 

Berlevåg 1020 2 

Vardø 2128 6 

Båtsfjord 2235 2 

Tana 2909 6 

Vadsø 6239 7 

Sør-Varanger 10221 8 

 

Valgene i de to største kommunene, Sør Varanger og Vadsø, ga stemmer til flest antall etablerte 

politiske partier.  Vardø og Tana nyanserer bildet, og må sies å ha et høyt antall partier i forhold til 

innbyggerantall i konteksten for Øst-Finnmark.  

Lokalpolitikk 

Det er tydelige likheter mellom kommunene i forhold til lokalpolitikk. Samtlige kommuner har en 

formannskapsmodell, og det er få utvalg utover de lovpålagte – Nesseby har eksempelvis kun de 

lovpålagte utvalgene. I intervjuer ble utvalgsstrukturen generelt beskrevet som velfungerende. De 

fleste intervjuobjekter indikerte imidlertid at det var gradsforskjeller mellom ulike utvalg i forhold 

til hvor velfungerende disse har vært.  

Alle kommunene har frikjøpt ordførerne på heltid. Enkelte kommuner oppga muligheter for tidvis å 

kompensere utvalgsledere i forkant av møter og/eller noe frikjøp, kompensasjon / godtgjørelse av 

varaordfører, for eksempel i Tana, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Berlevåg. Sør Varanger har det størs-

te frikjøpet av varaordfører (50%), noe som reflekterer størrelsen på kommunen. Mange av kommu-
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nene benytter også bygde/folkemøter aktivt for å diskutere og forankre beslutninger. Nesseby er et 

eksempel her, mens Sør Varanger ikke har spesielt utstrakt grad dette. Kulturliv, idrettslag og fri-

luftsliv er videre viktige arenaer, mens det meldes at bildet for det frivillige politiske arbeidet er 

noe mer blandet. Det er imidlertid slik at de små forholdene medfører at mange personer opparbei-

der seg bred politisk og forvaltningsmessig erfaring etter fartstid i flere ulike roller.  

Som tidligere nevnt har ofte mindre kommuner flere spørsmål om habilitet, som igjen er knyttet til 

tematikken rundt grad av politisk handlingsrom og kvaliteten på politiske beslutninger. På spørsmål 

om habilitet og inhabilitet var det ingen intervjuobjekter som oppga at habilitetsutfordringer var 

et problem av betydning. Likeledes var det ingen som kunne erindre alvorlige saker rundt dette. 

Tvert imot var det heller en tendens til at man understrekte åpenheten rundt temaet, og at det ble 

aktivt fostret bevissthet med hensyn til at personer i politiske verv også kan være kommuneansatte. 

Det vil derfor være situasjoner hvor disse ikke kan være med i den politiske behandlingen av endel 

saker.  

Kommunene har ikke kvantifisert antall saker som berører inhabilitet, derfor eksisterer det ingen 

sammenlikningsgrunnlag på dette punktet. Et hovedinntrykk er imidlertid at man har utviklet faste 

rutiner for å løse problemene når de oppstår, for eksempel ved å ha en avtale med nabokommunen. 

Følgelig syntes det å være en lav terskel for å be om habilitetsvurderinger.  

Intervjuene har også gitt inntrykk av at innbyggere i kommunene har sterk identitetsfølelse. Identi-

tets følelse er imidlertid et komplisert tema. For eksempel kan stedstilknytning kan i mange sam-

menhenger være noe annet enn det å identifisere seg med en enkelt kommune som sådan. Dette er 

et mer åpent spørsmål, og det er derfor ingen entydig konklusjon som kan utledes fra samtalene i 

denne utredningen.    

Samarbeidsklima mellom kommuner ble i intervjuene oppgitt å være stort sett bra, selv om de fles-

te kommunene også hadde eksempler på samarbeid som ikke hadde fungert.  
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9. Vedlegg: Interkommunale samarbeid i regionen  

Navn Innhold Jur form Vadsø Vardø Berlevåg Båtsfjord Nesseby Tana Sør-Varanger

Andre 

deltakere/Vertskommune

Øst-Finnmark 

regionråd

Rådet skal med hovedfokus på Øst-Finnmark 

bidra til å gjøre Finnmark fylke til en 

konkurransekraftig region næringsmessig og 

bostedsmessig.

§27 √ √ √ √ √ √ √ Lebesby, Gamvik

Finnmark 

kommunerevisjon IKS

Foreta revisjon av kommuner med hjemmel i 

kommuneloven, samt revisjon av kommunale 

foretak og interkommunale selskaper.

IKS √ √ √ √ √ √ √
Lebesby, Gamvik, Finnmark 

fylkeskommune

AL Biblioteksentralen 

Biblioteksentralen har til oppgave å være 

hovedleverandør av produkter og tjenester til 

bibliotek og liknende institusjoner. I tillegg kan 

Biblioteksentralen etablere og

investere i virksomheter med det formål å 

betjene det totale bok-, informasjons- og 

kunnskapsmarkedet.

AL √ √ √ √ √ √ √

Alta, Gamvik, Hammerfest, 

Hasvik, Karasjok, 

Kautokeino, Kvalsund, 

Lebesby, Loppa, Måsøy, 

Nordkapp, Porsanger

Varangerkraft AS
Har sin hovedvirksomhet innenfor produksjon, 

overføring og omsetning av elektrisk kraft
AS √ √ √ √ √ √ √

IKA Finnmark IKS

Legge forholdene til rette for eiernes 

rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive 

gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 

bestemmelser.

IKS √ √ √ √ √ √

Alta, Gamvik, Kautokeino, 

Hammerfest, Hasvik, 

Karasjok, Kvalsund, 

Lebesby, Loppa, Måsøy, 

Nordkapp, Prosanger, 

Finnmark fylkeskommune

ØFAS ANS

Selskapet har ikke økonomisk erverv som formål. 

Selskapet skal på vegne av ØFAS ANS drive med 

innsamling, transport, mottak, gjenvinning og 

bahandling av den lovpålagte kommunale plikten 

for husholdningsavfall og slam.

ANS √ √ √ √ √ √ Utsjoki (Finland)

Norasenteret Senter 

mot vold og seksuelle 

overgrep i Øst-

Finnmark IKS

Å yte hjelp til kvinner og barn i krisesituasjon, 

og gi seksuelt misbrukte kvinner og barn et 

bedre liv på egne premisser.

IKS √ √ √ √ √ √

Varanger Museum IKS

Driftsselskapet skal samle inn, registrere, 

katalogisere og forvalte gjenstander, bygninger 

og folkloristisk materiale av kulturhistorisk og 

naturhistorisk verdi.

IKS √ √ √

DVM/TVM

DVM/TVM er en driftsorganisasjon for museene 

og har ansvaret for den daglige driften. Alle 

bygninger og tilhørende samlinger eies av de 

respektive stifterkommunene. 

Stiftelse √ √ √

Kommunekraft AS

Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med 

formål å formidle kraft på vegne av 

aksjonærkommunene til best mulige 

kommersielle betingelser i markedet. 

Kommunekraft AS eies av 129 kommuner og 9 

fylkeskommuner. 

AS √ √

Destinasjon Varanger

Felles reiselivsorganisasjon for Nesseby og 

Vadsø kommune.
√ √

Indre-Finnmark 

Utviklingsselskap AS

Regionalt instrument for næringsutvikling med 

overordnet mål å få fram flere, bedre og mer 

lønnsomme forretningsmessige prosjekter i 

Indre Finnmark.

AS √ √

Porsanger, Karasjok

Varanger ASVO IKS
Arbeidsmarkedsbedrift. Driver med strikking, 

bjørkeprodukter og vedproduksjon.
IKS √ √

Tana Arbeidsservice 

Vekst og produksjonsbedrift som gir 

arbeidstilbud til mennesker som av ulike årsaker 

ikke uten videre kan jobbe i det ordinære 

arbeidslivet. AS

√ √

Hermetikken 

næringshage AS

Hermetikken næringshage jobber for å utvikle 

kulturnæringene.
AS √

Varanger 

Næringssenter

Jobber med tilrettelegging og utviklingstiltak for 

næringslivet i Vadsø kommune.
AS √

Museene for 

kystkultur og 

gjenreising i Finnmark 

IKS

Selskapets formål er å koordinere formidling, 

forskning og dokumentasjon av kystkultur og 

gjenreisningshistorie.

IKS √
Gamvik, Hammerfest, Måsøy 

og Nordkapp

Finnmark reiseliv AS
Driver vedproduksjon med varig værnede 

arbeidsplasser
AS √

Berlevåg 

eiendomsselskap AS

Driver med eiendomsforvaltning og 

eiendomsutvikling
AS √

Kraftforum Berlevåg

Kraftforum Berlevåg vil jobbe for å gjøre 

Berlevåg til en attraktiv kommune for 

innbyggere og besøkende, og sikre et variert 

næringsliv.

AS √

Sangkraft Berlevåg
Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen musikk
AS √

Linken Næringshage
Linken skal være en markant bidragsyter til å 

fremme sjømatnæringa i regionen.
AS √

Sagat Lakselv Samisk avis AS √

Samisk nærings- og 

utredningssenter as

Samisk kompetansebedrift som tilbyr tjenester 

til offentlige og private aktører
AS √

Tanahall AS AS √

Brendselsutsalget AS

Salg av ved og kull samt annen virksomhet 

naturlig knyttet til dette, gi arbeidstilbud til 

psykisk utviklingshemmede og andre svakere 

arbeidsgrupper.

AS √

Sør-Varanger invest AS

Forretningsmessig grunnlag å drive 

bedriftsrådgivning samt annen virksomhet som 

naturlig faller sammen med dette, herunder å 

delta i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer 

eller på annen måte gjøre seg interessert i 

andre foretagende.

AS √

Aurora Kino IKS
Sikre publikum et så godt og variert filmtilbud 

som mulig innenfor driftsrammene. 
IKS √

Tromsø kommune, Alta 

kommune  
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Kommunereform - Lokal prosess 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av tre politikere som skal arbeide med 

fremtidig kommunereform.  

 

Arbeidsgruppen skal komme med et forslag til prosess lokalt. Viktige momenter som 

arbeidsgruppen må ta hensyn til er Regjeringens målsetting med reformen samt rettighetene i det 

samiske forvaltningsområdet og geografiske avstander. 

 

 

Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppen. 
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Saksopplysninger 

 

Sammendrag 

Regjeringen la den 14. mai fram kommuneproposisjonen for 2015. Der presenterer regjeringen 

et opplegg for en kommunereform der formålet er å etablere større kommuner som er bedre i 

stand til å takle samfunnsutviklingen og samfunnsutfordringene. I den forbindelse har 

Kommunal- og moderniseringsministeren oppfordret norske kommuner til å igangsette prosesser 

for å drøfte hvordan de skal innrette seg for å møte fremtidige utfordringer.  

 

I forkant, for å forberede arbeidet har kommunal- og moderniseringsministeren satt ned et 

”Ekspertutvalg” som på fritt grunnlag skulle gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for 

en ny kommuneinndeling (Vaboutvalget). I tillegg skal de vurdere geografisk og lokale forhold 

som avstander, bosetting og kultur. 

 

Utvalget la fram første delrapport 13. mars 2014 som skisserer et forslag til kriterier som tar 

utgangspunkt i dagens oppgaver i kommunene. I sin sluttrapport, som skal leveres i desember 

2014 skal utvalget vurdere kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye 

oppgaver. 

 

Ekspertutvalget har kommet med tre konkrete anbefalinger: 

1. Kommunene bør ha minst 15 000- 20 000 innbyggere for å sikre god oppgaveløsning. 

2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltagelse bør videreutvikles for 

å sikre gode og langsiktige demokratiske arenaer 

 

Regjeringen mener at ekspertutvalgets første rapport gir solid faglig grunnlag for videre arbeid 

med kommunereformen. Regjeringen vektlegger funksjonelle byregioner, men vil ikke sette 

noen absolutte tall på innbyggertall. Høsten 2014 vil alle landes kommuner inviteres til å delta i 

prosessen med sikte på å avklare hvilke nabokommuner det er aktuelt å slå seg sammen med. 

 

Departementet legger opp to løp i reformperioden, for de kommunene som vedtar 

sammenslåing senest høsten 2015, og de som vedtar sammenslåing sommeren 2016. 

Fylkesmannen vil få ansvar for å igangsette og koordinere disse prosessene. Det er ønskelig at 

de regionale prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt. 

 

 

Milepæler i nasjonal prosess: 

 
Vår 2014 Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid 

Høst 2014 – 2016 Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. 

Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016 

Årssiftet 2014/2015 Ekspertutvalget legger frem sin siste delrapport angående overføring av nye 

oppgaver og ev behov for tilleggskriterier eller justering av kriterier 

Våren 2015 Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. 

Stortingsbehandling av denne meldingen. 

Høst 2015/vår 2016 Kommunale vedtak om sammenslåing 

Vår 2016 Regjeringen fremmer Kongelig resolusjon om sammenslåing - 

Ikrafttredelse 1.1.2018 

Vår 2017 Regjeringen fremmer en samlet proposisjon om ny kommunestruktur og om nye 

oppgaver til kommunene. 

Stortingsbehandling av proposisjonen. Ikrafttredelse 1.1.2020. 
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Saksutredning: 

 

Innledning 

I Solberg-regjeringens tiltredelseserklæring står at ”Regjeringen vil gjennomføre en 

kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden….”. 

”Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og 

staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner”. 

 

Kommunal- og moderniseringsministeren har oppfordret norske kommuner til å igangsette 

lokale prosesser for å drøfte hvordan kommunene skal innrette seg for å møte fremtidige 

utfordringer. I Kommuneproposisjonen 2015 som ble lagt fram 14. mai 2014 har regjeringen gitt 

føringer for hva regjeringen tenker om omfang og fremdrift på reformen. 

 

Ekspertutvalg 

For å forberede arbeidet har kommunal- og moderniseringsministeren satt ned et 

”Ekspertutvalg” som på fritt grunnlag skulle gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for 

en ny kommuneinndeling (Vaboutvalget), samt vurdere geografisk og lokale forhold som 

avstander, bosetting og kultur. 

 

Utvalget la fram første delrapport 13.mars 2014 som skisserer et forslag til kriterier som tar 

utgangspunkt i dagens oppgaver i kommunene. I sin sluttrapport, som skal leveres i desember 

2014 skal utvalget vurdere kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye 

oppgaver. Rapporten er bygd opp rundt følgende fire hovedoppgaver for kommunene: 

 

- Tjenesteyting. 

- Myndighetsutøvelse. 

- Samfunnsutvikling. 

- Demokratisk arena. 

 

Utvalget har gått gjennom viktige samfunnsmessige hensyn som gir grunnlag for å anbefale 

kriterier som ivaretar lokale, regionale og nasjonale hensyn. Et viktig hensyn er at ivaretakelsen 

av areal og transportinteresser er helhetlig og tilpasset klima- og miljøhensyn, og at det legges til 

rette for positiv utvikling både i lokalsamfunnet og storsamfunnet.  

 

Det skal være god kvalitet i de kommunale tjenestene, og ressursbruken i sektoren skal være 

effektiv. Kvaliteten på tjenesten skal være likeverdige over hele landet, rettsikkerheten er et 

sentralt hensyn i kommunenes myndighetsutøvelse. Utvalget opptatt av at kommunene har 

ansvar for betydningsfulle oppgaver. Utvalget mener at det er sentralt at staten legger til rette for 

rammestyring for et godt lokaldemokrati og for at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver 

på en mest mulig effektiv måte. Kommunene må ha mulighet til å prioritere ressursbruken 

lokalt, utvikle lokalsamfunnet, ha et levende lokalt folkestyre og være en aktiv lokalpolitisk 

arena. 

 

 

Avstand 

Christiansenutvalget fant det i sin utredning i 1992 rimelig at en altoverveiende del av 

kommunens innbyggere burde bo innenfor en akseptabel avstand til kommunesenteret og de 

viktigste offentlige tjenestetilbudene. Utvalget kom fram til en veiledende norm på 60 min. som 

en akseptabel tilgjengelighet. Dette på bakgrunn av hva som var vanlig i mange 

distriktskommuner, samt at behovet for å oppsøke kommunehuset og kommunesenteret hadde 

blitt mindre med årene. Den utviklingen vi har sett i de senere årene med interkommunale 

samarbeid om sentrale kommunale tjenester gir også utfordringer knyttet til reiseavstander. 

-�95�-



Eksempelvis vil etablering av vertskommuneløsninger ofte medføre samlokalisering i ett felles 

bygg for å kunne hente ut kvalitetsgevinster eller stordriftsfordeler.  

 

Utvalget legger til grunn at mange kommunale tjenester uansett må leveres der folk bor. 

Utviklingen innenfor IKT gjør imidlertid at forutsetningene for å etablere store kommuner også 

i spredtbygde områder er annerledes enn tidligere. Innføring av teknologibaserte tjenester gjør 

det i stadig mindre grad nødvendig med personlig oppmøte på kommunehuset. Teknologien gjør 

det mulig å opprettholde en desentralisert offentlig forvaltning samtidig som det etableres 

faglige nettverk og nye organisasjonsformer, som fremstår som mer attraktive for potensielle 

arbeidstakere. Slike fagmiljø er betydelig enklere å etablere innenfor samme organisasjon, enn i 

interkommunale samarbeid. 

 

Utvalget ser at det for kommuner med svært store avstander vil kunne bli en utfordring for 

politisk representativitet i kommunale organ og for politisk deltakelse generelt. Dette vil etter 

utvalgets oppfatning først og fremst kunne gjelde deler av Finnmark. Utvalget mener at også 

disse kommunene må foreta en gjennomgang av de enkelte kriteriene. En god oppgaveløsning 

må ses opp mot ulempene avstander vil gi for demokratiet. I en avveining må svakere politisk 

deltakelse og representativitet vurderes opp mot demokratiske ulemper knyttet til omfattende 

interkommunalt samarbeid. Dersom konklusjonen blir at kommunesammenslåing ikke er 

løsningen i disse tilfeller, er det utvalgets oppfatning at forpliktende samarbeid må inngås for å 

imøtekomme de kravene til oppgaveløsning som er nedfelt i kriteriene. 

 

 

Kriterier 

Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot 

staten. Disse angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine 

fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. 

 
Kriterier for kommunene Kriterier for staten 

1. Tilstrekkelig kapasitet 

2. Relevant kompetanse 

3. Tilstrekkelig distanse 

4. Effektiv tjenesteproduksjon 

5. Økonomisk soliditet 

6. Valgfrihet 

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

8. Høy politisk deltagelse 

9. Lokal politisk styring 

10. Lokal identitet 

 

1. Bred oppgaveportefølje 

2. Statlig rammestyring 

 

 

 

Ekspertutvalget anbefalinger 

 

Utvalget vektlegger at endringer i kommunestrukturen bør ta høyde for fremtidige utfordringer 

og peker på at: 

 andelen eldre (67år og eldre) vil øke og fordobles fra i dag til 2040 

 befolkningsveksten, særlig i sentrale byområder, er forventet å holde seg høy 

 at den regionale integreringen i form av økt pendling og utvidelse av tettstedsområder 

fortsetter 

 innvandring kan i mange distriktskommuner være med på å opprettholde 

befolkningsnivået, men prognosene er usikre 
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 utdanningsnivået vil fortsette å øke, men også behovet for kompetanse og dermed 

kampen om å tiltrekke seg arbeidskraft. 

 mye tyder på at det fortsatt vil skje en utvikling av velferdssamfunnet, der kommunene 

vil måtte ivareta nye behov og møte nye utfordringer. 

 

Utvalget kommer med tre konkrete anbefalinger: 

 

1. Kommunene bør ha minst 15 000- 20 000 innbyggere for å sikre god oppgaveløsning. 

2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder. 

3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltagelse bør 

videreutvikles for å sikre gode og langsiktige demokratiske arenaer. 

 

Når det gjelder innbyggertall vektlegges hensynet til muligheten for å etablere robuste 

fagmiljøer og organiseringen av spesialiserte oppgaver som barnevern, PPT og helse og 

kvalitetsutvikling i tjenestene pleie og grunnskole. Videre er det lagt vekt på kommunen som 

myndighetsutøver – forvaltnings- og juridisk kompetanse, habilitet, samt ivaretakelse av rollen 

som samfunnsutvikler og kommunen som demokratisk arena. 

 

Under funksjonelle samfunnsutviklingsområder vektlegger utvalget at byområder med flere 

kommuner- kommunegrenser i liten grad sammenfaller med området det er nødvendig å se i 

sammenheng. Det er ulike grader av administrativ oppsplitting av flerkommunale byområder: 

 

 Oppsplittede tettsteder, hvor tettsted inngår i flere kommuner 

 Bo- og arbeidsmarkedsregioner med stor grad av pendling mellom kommuner 

 Byområder med sammenfall av begge kjennetegn 

 

Det er nødvendig å se samfunnsutviklingsrollen gjennom helhetlig areal- og transportløsninger 

og begrense transportvekst. Utvalget vektlegger også lange prosesser ved fordeling av kostnader 

og gevinster- uenighet om andel av regional vekst og nødvendigheten av at innbyggerne i 

byområdet gis demokratiske kanaler til å påvirke utviklingen i områder de daglig lever og 

arbeider i. En sammenslåing av kommuner innenfor funksjonelle byregioner vil redusere 

behovet for interkommunale og andre formelle og uformelle nettverksamarbeid, med de 

demokratiske utfordringer dette gir og gi mer oversiktlighet og forutsigbare rammebetingelser 

for aktører som opererer i flerkommunale byområder. 

 

 

Kommuneproposisjonen 2015 (Prop.95S) 

Regjeringen mener at ekspertutvalgets første rapport gir solid faglig grunnlag for videre arbeid 

med kommunereformen. 

 

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer 

robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og 

videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode 

lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et 

utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle 

kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for 

en enhetlig og oversiktelig forvaltning. 

 

Regjeringen har følgende mål for reformen: 

 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 
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 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati  

 

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

Kommunene har i dag ansvar for et omfattende og til dels spesialisert tjenestetilbud og 

kompliserte forvaltningsoppgaver. Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil 

legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer 

stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og 

spesialiserte tjenester. Større fagmiljø vil også legge til rette for en bedre kvalitetsutvikling i de 

store tjenestene. Det er et viktig prinsipp at beslutningene fattes så nær dem det gjelder som 

mulig. Kommunene bør derfor også ha forutsetninger for å kunne ta på seg flere oppgaver enn 

de har i dag 

 

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

En endret kommunestruktur skal gi større og mer funksjonelt avgrensede kommuner som evner 

å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling lokalt og regionalt, og en kommunesektor som vil være 

i stand til å løse nasjonale utfordringer. 

 

Reformen skal styrke forutsetningene for en helhetlig samfunnsutvikling i alle deler av landet 

både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet og beredskap, transport, næring, miljø og 

klima, og den helsemessige og sosiale utviklingen i kommunen. 

Kommunene bør generelt ha en avgrensning og størrelse som gir mulighet for funksjonelle 

planleggingsområder og demokratisk styring av samfunnsutviklingen. Det er derfor ønskelig at 

kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Større 

kommuner vil gi bedre forutsetninger for å nå målene for samfunnsplanleggingen 

 

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

Økonomisk solide kommuner som har god kontroll på økonomien og kompetanse på 

økonomistyring er en viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere 

gode velferdstjenester. Større kommuner vil ha større budsjett og kan også ha en mer variert 

befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette 

hendelser, i tillegg til at kommunene blir bedre i stand til å håndtere endringer i 

befolkningssammensetningen. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil også kunne 

legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor de økonomiske rammene, samt ha større 

evne til å kunne påta seg og løse frivillige oppgaver. En mer effektiv administrasjon og ledelse 

vil kunne frigjøre ressurser til å styrke kommunenes kjerneoppgaver. 

 

Styrket lokaldemokrati  

Kommunereformen skal styrke lokaldemokratiet. En endret kommunestruktur med større 

kommuner vil legge grunnlaget for å kunne overføre flere oppgaver fra fylkeskommunene, 

fylkesmannen og staten for øvrig, og slik styrke kommunene som viktige lokaldemokratiske 

organer for sine innbyggere. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene og dermed økt 

lokalt selvstyre. På flere tjeneste- og politikkområder kan det bli en større nærhet mellom 

innbyggere og beslutningstakere. Dette vil bidra til å skape større interesse for lokalpolitikken 

og vitalisere det lokale folkestyret. 

 

Større kommuner, med et bredt ansvarsområde, vil gi grunnlag for større styringskapasitet og 

gjennomføringskraft. Ikke minst vil vi få kommuner som vil kunne løse sine oppgaver selv, og 

som bedre kan foreta helhetlige prioriteringer. En kommunal administrasjon med kompetanse 

og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte vil gjøre den politiske 

styringen bedre og øke mulighetene for å utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Dette vil 
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også gjøre lokalpolitikken mer attraktiv og meningsfull for politikerne. Behovet for 

interkommunale løsninger vil reduseres og forvaltningen gjøres enklere både for innbyggere og 

politikere. 

 

Færre og større kommuner, med gjennomgående god kapasitet og kompetanse, vil kunne 

gjennomføre en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål og behovet for statlig detaljstyring 

vil reduseres. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til 

innbyggernes behov. 

 

 

Øvrige tiltak: 

 

Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid: 

Departementet vil utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning for å pålegge 

interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø i de tilfelle kommunene på grunn av 

avstander ikke ønsker å slå seg sammen. En slik generell hjemmel kan erstatte hjemler i 

særlover (blant annet plan- og bygningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, 

folkehelseloven, kommuneloven og brann- og eksplosjonsvernloven). 

 

Avvikling av samkommunen: 

Regjeringen tar sikte på å avvikle den muligheten for interkommunalt samarbeid som ligger i 

samkommunen. Hvis et så omfattende samarbeid er nødvendig, bør kommunene (etter 

regjeringens oppfatning) slå seg sammen. 

 

 

 

Regjeringens organisering av reformprosessen 

 

Høsten 2014 vil alle landets kommuner inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og 

avklare hvilke av nabokommunene det er aktuelt å slå seg sammen med. Fylkesmannen vil få 

ansvar for å igangsette og koordinere disse prosessene. Det er ønskelig at de regionale 

prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt. Regjeringen 

ser på KS som en sentral aktør i kommunereformen, og KS vil få en egen invitasjon om å delta i 

prosessene. Reformperioden varer fram til nasjonale vedtak om sammenslåinger er fattet, 

innen 1. januar 2018. 

 

De regionale prosessene starter opp høsten 2014. Departementet har som utgangspunkt at 

kommunene vil ha behov for om lag et år på å drøfte utfordrings- og mulighetsbildet før det 

fattes vedtak om hvilke kommuner de vil slå seg sammen med. Regjeringen tar sikte på å legge 

fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. 

Departementet ønsker å legge til rette for en mer standardisert organisering av arbeidet med å 

etablere et faktagrunnlag for lokale diskusjoner, og et opplegg for å innhente synspunkter fra 

innbyggerne. 

 

For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge 

til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Et slikt 

løp tilsier at disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. I reformen legges 

det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. 

 

Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur 

våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig 

resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. 
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I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner 

ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale 

hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som 

avviker fra de lokale vedtakene. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et 

utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020. 

 

Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en 

standardisert modell, kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette 

overgangen til en ny kommune, og dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres. 

Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si 

sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018. 

 

For å styrke kommunenes selvstyre er det nedsatt et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig 

gjennomgang av kommuneloven. Utvalget skal blant annet vurdere om reglene i kommuneloven 

er nødvendige, eller om de legger for sterke begrensninger på kommunenes handlefrihet. 

 

 

Fremdrift 

 

Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden: 

 

 Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon 

 

Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For 

kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til 

rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Et slikt løp 

tilsier at disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. 

 

Det er noen forutsetninger som må være til stede for å kunne gjennomføre et slikt løp. Først og 

fremst må vedtakene være likelydende i de aktuelle kommunene. Departementet vil deretter 

foreta en vurdering av om de foreslåtte sammenslåingene er i tråd med målene for reformen. 

Dersom det kommer mange søknader om sammenslåing på tvers av fylkesgrenser, vil det kunne 

bidra til å forsinke prosessene selv om forslagene er i tråd med målene med reformen. 

Departementet har myndighet til å flytte en kommune over til et annet fylke i forbindelse med 

en sammenslåing. Sammenslåinger som er mer omfattende må avgjøres av Stortinget. 

 

Kommunale vedtak om sammenslåing som ikke er i tråd med målene i reformen, eller vedtak 

om sammenslåinger som medfører at mer enn en kommune flyttes til et nytt fylke, vil dermed 

ikke kunne avgjøres ved kongelig resolusjon våren 2016. 

 

 Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 

 

I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. De 

kommunale vedtakene skal meldes inn til departementet via fylkesmannen, som bistår med å 

oppsummere tilbakemeldingene fra hvert enkelt fylke. Fylkesmannen vil også bli bedt om å 

gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemeldingene. 

 

Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur 

våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig 

resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. 
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I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at 

enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra 

regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger 

av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. 

 

Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest 

fra 1. januar 2020. Det vil ofte være ønskelig å gjennomføre valg forut for en sammenslåing, 

slik at kommunestyrevalget høsten 2019 blir valg til de nye kommunestyrene. Ved de siste 

sammenslåingene har departementet anbefalt minimum 1,5 år fra vedtak til sammenslåing. 

Dette er beregnet til arbeidet som må gjøres etter at det er gjennomført felles 

kommunestyremøte, jf. inndelingslova § 25, og kommunene har blitt enige om sentrale spørsmål 

som navn og størrelsen på kommunestyret. Det er ikke lagt opp til at alle kommunene 

skal være kommet så langt i prosessene før Stortinget behandler proposisjonen med forslag til 

ny kommunestruktur. Etter departementets vurdering bør det derfor legges opp til en lengre 

sammenslåingsperiode i denne delen av kommunereformen. Dersom det er ønsket lokalt, vil 

det kunne være aktuelt at enkelte sammenslåinger kan iverksettes fra 1. januar 2019. Dette vil 

avhenge av hvor langt de ulike kommunene har kommet i sine prosesser. De ulike løpene kan 

kort oppsummeres slik: 

 

Løp 1 – rask utredning/kommunesammenslutning: 

 

 
 

 

Løp 2 – lengre utredning/kommunesammenslutning: 

 
 

 

 

Viktige nasjonale milepæler: 

 
Vår 2014 Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid 

Høst 2014 – 2016 Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. 

Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016 

Årssiftet 2014/2015 Ekspertutvalget legger frem sin siste delrapport angående overføring av nye 

oppgaver og ev behov for tilleggskriterier eller justering av kriterier 

Våren 2015 Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. 

Stortingsbehandling av denne meldingen. 

Høst 2015/vår 2016 Kommunale vedtak om sammenslåing 
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Vår 2016 Regjeringen fremmer Kongelig resolusjon om sammenslåing - 

Ikrafttredelse 1.1.2018 

Vår 2017 Regjeringen fremmer en samlet proposisjon om ny kommunestruktur og om nye 

oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av proposisjonen. Ikrafttredelse 

1.1.2020. 

 

 

Økonomiske virkemidler 

Departementet vil dekke inntil 100 000 kroner til hver kommune i forbindelse med høring av og 

informasjon til innbyggerne. 

 

Inndelingstilskuddet i inntektssystemet kompenserer sammenslåtte kommuner for en reduksjon i 

rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap 

av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i samlede 

regionalpolitiske tilskudd. Kommuner som får høyere arbeidsgiveravgift som følge av 

sammenslåing kan i tillegg få kompensasjon for dette. Den nye kommunen mottar fullt 

inndelingstilskudd i 15 år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. 

 

Tilskuddet finansieres innenfor kommunerammen, og følger lønns- og prisjusteringen. 

Inndelingstilskuddet gjør at kommunene har en relativt lang periode på seg for å legge til rette 

for de nye rammebetingelsene. Basistilskuddet for 2014 var 12,331 mill. kr. pr kommune. I 

tillegg har Iveland et småkommunetilskudd på kr 5,316 mill. . 

Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en 

standardisert modell, kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette 

overgangen til en ny kommune. 

 

Antall kommuner 

og innbyggere i 

sammenslåingen 

0–19 999 

innbyggere 

 

20–49 999 

innbyggere 

 

50–99 999 

innbyggere 

 

Over 100 000 

innbyggere 

 

2 kommuner 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 

3 kommuner 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000 

4 kommuner 40 000 000 45 000 000  50 000 000 55 000 000 

5 kommuner eller flere 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000 

 

Kommuner der det fattes nasjonale vedtak om sammenslåing i reformperioden vil kunne få 

reformstøtte fra staten. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og 

utbetales på tidspunktet for sammenslåingen. Reformstøtten går til alle sammenslåtte 

kommuner som etter sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere, med et minstebeløp på 5 

mill. kroner per sammenslåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 

30 mill. kroner for de mest folkerike sammenslåingene. 

 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 

0-10 000 innbyggere 0 

10-14 999 innbyggere 5 000 000 

15 000-29 999 innbyggere 20 000 000 

30 000-49 999 innbyggere 25 000 000 

Over 50 0000 innbyggere 30 000 000 

 

Departementet sender et lovforslag på høring som vil innebære at kommunenes låneopptak og 

langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. 

Godkjenningsordningen er bare ment å hindre rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i 

forkant av kommunereformen. Formålet er å unngå konflikter mellom aktuelle kandidater for 

sammenslåing og at kommuner gjør seg mindre ”attraktive” som partnere ved å ta opp nye lån. 
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Vurdering 

Tidspunkt Aktivitet Merknad 

Det har skjedd lite med kommunestrukturen siden de omfattende strukturendringene på 60- 

tallet. Samtidig har det skjedd store endringer i bosettingsmønster, kommunikasjon og utvikling 

av ”velferdsstaten” der kommunene er statens viktigste redskap for offentlig tjenesteyting til 

befolkningen. Hvis ekspertutvalgets anbefalinger gjøres gjeldende vil det nødvendigvis bli store 

strukturendringer. Dette vil kunne få konsekvenser for utviklingen av hele Finnmark.  

 

Generelt for alle kommuner som skal inn i denne prosessen, gjelder usikkerheten omkring 

fremtidige kommunal oppgaver og fremtidig organisering av det regionale nivået. Utfordringen 

med regjeringens igangsatte reformprosess denne gangen er at prosessene skjer parallelt lokalt 

og at oppgavene ikke er kjent. Dette en derfor en prosess med mange ukjente. 

 

Det er også behov for en klargjøring av fremtidige økonomiske, organisatoriske og andre 

rammebetingelser for de kommunene som forventes omfattet av en sammenslåing. 

Hvordan oppgavefordeling måtte bli, og om regjeringen også vil innlemme fylkeskommunene i 

reformen, vil klart måtte påvirke arbeidet og er noe som mandatet for samarbeidet må ta høyde 

for. Ekspertutvalgets rapport om oppgavefordeling vil først være kjent desember 

2014 og regjeringens syn til våren. Mandatet for samarbeidet må derfor utformes i tråd med 

dette, med mulig tilpassinger underveis. 

 

Kommuneproposisjonen gir flere utfordringer i forhold til utredningsprosessen. 

Det er utfordringer i forhold til størrelse, avstander, demokratiutvikling og identitet og 

økonomiske rammebetingelser. I dag har kommunene bl. a ulike skattemessige ordninger og har 

ulike eierinteresser og økonomiske forpliktelser i ulike selskaper. Det er også andre 

ulikheter knyttet til nivå på service og tjenester, avgifter og hver enkelt kommunens gjeld. I 

tillegg ligger aktuelle problemstillinger knyttet til endringer som vil kunne skje nasjonalt 

gjennom at andre regioner vurderer andre sammenslutninger.  

 

 

Økonomi 

Regjeringens forslag for kommuneøkonomien 2015 gir en vekst i frie inntekter som er på nivå 

med gjennomsnittet de senere år. I kommuneopplegget for neste år, er det også foreslått 

endringer i veksttilskuddet til kommunene. Veksttilskuddet styrkes for å ivareta kommuner med 

sterk befolkningsvekst, og store investeringsbehov som følge av dette, bedre.  

 
”- Kommuner med stor befolkningsvekst vil med regjeringens opplegg få bedre muligheter til å 

investere i tråd med det befolkningsveksten krever. Det krever store investeringer å bygge nye 

barnehager, skoler og infrastruktur. Vi styrker veksttilskuddet til kommuner med høy 

befolkningsvekst og store investeringsbehov, sier Jan Tore Sanner”. 

 

Siden Regjeringen har signalisert at den økonomiske rammen til kommunesektoren vil være på 

samme nivå som tidligere, vil en prioritering av vekstkommuner medfører at kommuner uten 

vekst i befolkningstallet kan få relativt mindre i overføringer fra Staten. Ses dette også i forhold 

til Regjeringens ønsker om større kommuner, er det nærliggende å tro at 

”Småkommunetilskuddet” kan bli utsatt for reduksjon i årene framover. Bortfall av 

”Småkommunetilskuddet” har også vært et incitament til at små kommuner ikke slår seg 

sammen. I det lokale arbeidet med kommunereform bør slike økonomiske forhold også 

vurderes. 
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Lokal prosess 

Departementet legger i kommuneproposisjonen opp til effektiv prosess, men hvor innbyggerne 

har krav på å høres. Erfaringene fra tidligere sammenslutningsprosesser er at både 

utredningsprosessene og beslutnings blir tid- og ressurskrevende. Det er viktig at innbyggerne 

blir involvert slik at utredningsprosessen ikke bare blir en administrativ eller topptung politisk 

prosess. Erfaringene fra bl. a. fylkessammenslutningsprosessene mellom Aust-Vest-Agder tilsier 

at både utredningsprosessene og beslutningsprosessene må involvere politikere i kommunene, 

innbyggerne og organisasjoner/næringsliv for å skape eierskap til den valgte løsning. Det bør 

utarbeides en strategi for forankring og involvering av innbyggerne, organisasjoner og andre 

interessenter.  

 

Inndelingslovens § 10 sier at innbyggerne bør høres før kommunestyrene gjør vedtak om en 

eventuell sammenslåing. Slike høringer kan skje ved folkeavstemning, opinionsundersøkelser, 

møte eller lignende. Dette bør være momenter i kommunens arbeid med kommunereform lokalt. 

 

 

 

Ikke framlagte vedlegg: 

 

Kriterier for god kommunestruktur – delrapport 1 fra ekspertutvalget (Vaboutredningen) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/Kriterier-for-

godkommunestruktur.html?id=754164 

 

Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (prop 2015) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Hvorforkommunereform. 

html?id=752904 

 

 

Andre kilder: 

 

Fylkesmannen: Kommunereform – Robuste kommuner for fremtiden 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048 

 

Distriktssenteret 

http://distriktssenteret.no/temaer/kommunereform/ 

Lenker til rapporter, utredninger og verktøy som kan være kunnskapskilder for de som jobber 

med kommunereformen og kommunesammenslåingsprosesser. 

 Erfaringer med kommunesammenslåing  

 Rammebetingelser for kommunesammenslåing  

 Kommunestruktur og samfunnsutvikling  

 Kommunestruktur og demokrati  

 Kommunestørrelse  

 Identitet og tilhørighet  

 Meninger om kommunestruktur  

 Utredninger av mulige sammenslåinger  

 Relevante nettsider  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/2675-1 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnda 5/2015 05.11.2015 

Kommunestyret 78/2015 12.11.2015 

Kommunestyret 102/2015 17.12.2015 

Kommunestyret 7/2016 25.02.2016 

 

Valg av havneutvalg for perioden 2015-2019 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 102/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015  

Behandling 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes til neste møte.  

  

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte.  

 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 78/2015 i Kommunestyret - 12.11.2015  

Behandling 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  
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Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.  

 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 5/2015 i Valgnemnda - 05.11.2015  

Behandling 

Leder Per Ivar Stranden fremmet følgende forslag: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunestyret velger følgende medlemmer og varamedlemmer til havneutvalget for 

valgperioden 2015-2019:  

 

3 faste medlemmer med varamedlemmer.  

 

Som leder velges: ________________________________ 

Som nestleder velges: ________________________________ 

 

Funksjonstiden følger kommunestyreperioden. 
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Saksopplysninger 

I reglement for havneutvalget i Tana kommune i § 1 - Sammensetning står det at utvalget skal 

består av 3 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden for 

kommunestyret. Utvalget velges fortrinnsvis blant kommunestyrets representanter og 

vararepresentanter. Kommunestyret velger leder og nestleder.  

 

Valg av faste utvalg reguleres etter koml.§ 10. Koml. § 35 nr. 4 fastsetter at valg av medlemmer 

til folkevalgte organ, skal holdes som forholdstallsvalg dersom minst et medlem av det velgende 

organ krever det. Hvis ikke, holdes valget som avtalevalg etter reglene i koml. § 38a. 

 

Hvem som er valgbar, og pliktig til å ta imot valg, samt hvem som er utelukket til valg og hvem 

som kan kreve seg fritatt, framgår koml.§ 14 nr. 1.  

 

Valgbare, og pliktige til å ta imot valg, er alle som oppfyller følgende vilkår: 

 har stemmerett ved valg til kommunestyret  

 står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på det tidspunktet valget finner sted 

 ikke er utelukket eller fritatt 

 

Det følger av andre kulepunkt at det er folkeregisterføringen på tidspunkt for valg av utvalget 

som er avgjørende for valgbarheten. Det er ikke et krav at vedkommende har hatt stemmerett si 

kommunen ved kommunestyrevalget.  

 

Utelukket fra valg til faste utvalg opprettet i medhold av andre lover er reguleres av koml. § 14. 

1, bokstav b.  

 administrasjonssjef i kommunen eller assisterende administrasjonssjef  

 sekretæren for kommunestyret 

 leder av forvaltningsgren i kommunen  

 den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen  

 den som foretar revisjon for kommunen 

 

Kjønnsrepresentasjon og kjønnsmessig balanse 

Det vises til side 7-11 i Rundskriv H-12/15 om forholdsvalg og kjønnsmessig representasjon 

som gjelder for valgt til faste utvalg.  

 

For ytterligere informasjon om valg av faste utvalg og om kjønnsmessig balanse vises det til 

utdrag av Rundskriv H-12/15 (vedlagt saken om valg av dispensasjonsutvalg i dagens møte).  

 

 

I reglement for Havneutvalget står det:  

 

§ 2  ANSVARSOMRÅDE 

Havneutvalget har ansvaret for:  
Kommunens tilrettelegging for sjørelaterte forhold med unntak av de oppgaver 

som ligger til formannskapet som planutvalg. 

Oppgaver etter lov av 17.04.2009 nr 51 om havner og farvann. 

 

Innenfor sitt arbeidsområde skal utvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som sikrer 

oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.  

Utvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 

innen utvalgets ansvarsområder.  
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§ 3 ANSVAR OG MYNDIGHET 

 

Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde.  Ordfører kan bestemme at 

saker som berører dette ansvarsområde også kan behandles av kommunestyret.  Utvalget 

kan også selv avgjøre om saker skal endelig behandles i kommunestyret.  I en sak som 

berører ansvarsområdet til flere utvalg, skal saken som regel bare behandles i et av 

utvalgene.  Ordfører avgjør hvilket av de berørte utvalg som skal behandle saken. 

 

I    Innenfor sitt ansvarsområde har utvalget myndighet til å: 

a) Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement 

vedtatt av kommunestyret. 

b) Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt 

ansvarsområde. 

c) Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 

d) Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til 

rådmannen. 

e) Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 

f) Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 

  

II    Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker: 

a) Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdel og arealdel), kommunedelplaner 

og økonomiplan. 

b) Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 

c) Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 

d) Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av 

kommunestyret. 

  
 

 

Sammensetning i havneutvalget i valgperioden 2011-2015: 

 

Medlemmer Varamedlemmer  

1. Einar Johansen (SP), leder  1. Sigrunn Bær (SfP/NSR) 

2. Randi Lille (AP), nestleder  2. Aleksander Lyngberg (SP) 

3. John Georg Dikkanen (Fe/Ol) 3. Tone O. Kollstrøm (H) 

  4. Gry Hege Lille (Fe/Ol) 

  5. Arnt Pettersen (FrP) 

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2016/373-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 15/2016 11.02.2016 

Kommunestyret 8/2016 25.02.2016 

 

Reglement for hovedutvalgene 

 

Vedlegg 

1 Reglement for hovedutvalgene (forslag med NFS) 

2 Retningslinjer for buk og forvaltning av kommunalt næringsfond (kladd) 

 

Saksprotokoll saksnr. 15/2016 i Formannskapet - 11.02.2016  

Behandling 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag som vedtak i saken: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for kommunenes hovedutvalg for utmark og næring (HUN) og 

hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) slik de foreligger 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak (innstilling til kommuenstyret) 

 

 

Kommunestyret vedtar reglement for kommunenes hovedutvalg for utmark og næring (HUN) og 

hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) slik de foreligger 
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Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunestyret vedtar reglement for kommunenes hovedutvalg for utmark og næring (HUN) og 

hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) slik de foreligger.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok 12.11.2014 at kommunens hovedutvalgsmodell videreføres med to 

hovedutvalg fra og med inneværende valgperiode (2015-2019). De nye hovedutvalgene fikk 

følgende navn:  

 Hovedutvalg for utmark og næring (HUN) 

 Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK)  

 

Ansvarsområdene som i det forrige reglementet for hovedutvalgene lå inn under OKU og HOU 

settes nå inn under HOOK, mens ansvarsområdene i MLU settes inn under HUN.  

 

Ansvar for næringsfondssaker – i saksframlegget fra 12.11.2014 står det følgende: 

 

Ansvarsområder HUN: 

 Vil i tillegg få ansvaret for næringsfondet som i dag ligger i næringsfondet, jfr. 

Næringsfondet sitt reglement. Det må tas stilling til om næringslivsrepresentanter skal 

tiltre under behandling av næringsfondssaker. 

 

I selve vedtaket fra 12.11.2014 framkommer det ikke klart om HUN skal ha ansvar for 

næringsfondet. Næringsfondstyret som ble valgt ved forrige valgperiode (2011-2015) fungerer 

inntil det eventuelt blir valgt nytt. Det er derfor nødvendig med en avklaring om HUN skal ha 

ansvar for næringsfondet eller og en skal videreføre næringsfondstyret som i dag.  

 

Dersom kommunestyret vedtar at hovedutvalget for utmark og næring (HUN) skal ha ansvaret 

for næringsfondssaker må det tilføyes et kulepunkt under punkt 2.1 ansvarsområder «Tildeling 

av midler fra næringsfondet». Det vil da i tillegg være nødvendig å få inn et nytt punkt i 

reglement for delegering av myndighet, punkt 4.2 Næringsfond. Til slutt vil det være 

nødvendig å revidere retningslinjene for bruk og forvaltning av kommunalt næringsfond 

(vedlagt). Kommunestyret må da også ta stilling til om næringslivsrepresentanter skal tiltre 

under behandling av næringsfondssaker.  

 

Dersom kommunestyret vil opprettholde Næringsfondstyret slik det er i dag, så må det gjøres 

nyvalg med to politiske valgte medl/vara og to medl/vara fra næringsforeningen. 

 

Vurdering 
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Reglement for hovedutvalgene i Deanu gielda – Tana kommune   

  

Reglementet gjelder fra xx.xx.xxxx 

§ 1 SAMMENSETNING  
 

Utvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden for 

kommunestyret. Utvalget velges fortrinnsvis blant kommunestyrets representanter og 

vararepresentanter. Valget skjer etter reglene i kommunelovens § 10. Kommunestyret velger leder og 

nestleder. Ungdomsrådet har en representant med møte og talerett.  

§ 2 ANSVARSOMRÅDE  

2.1 Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) har som ansvarsområde kommunens arbeid 

med tiltak innenfor:  

 
 Miljø, klima og energi, forurensing og samfunnssikkerhet.  

 Biologisk mangfold.  

 Landbruk, reindrift, vilt, sjø- og innlandsfiske
1
, anadrome fiskeslag, utmarksnæring, jordvern 

og landskapsforvaltning.  

 Kulturminnevern, kulturanlegg.  

 Friluftsliv, herunder kommunale friområder/badeplasser.  

 Vassdragsforvaltning.  

 Retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark. 

 Tildeling av midler fra primærnæringsfondet  

 Tildeling av midler fra næringsfondet  

 

2.2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) har som ansvarsområde 

kommunens arbeid med tiltak innenfor:  

 
 Barnehage, grunnopplæringen, kulturskole, skolefritidsordning, lærlinger og 

voksenopplæring 

 Kulturplaner, allment kulturarbeid og bibliotek 

 Idrett 

 Adresser og stedsnavn  

 Kommunale fritidsklubber og fritidstiltak 

 Spillemidler og tilskudd til lag og foreninger 

 Tospråklighetspolitikk 

 Behandling, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern 

 Folkehelse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid 

 Sosial tjenester, barnevern og introduksjonsordningen for flyktninger 

 Pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester.  

                                                      
1
 Behandling av garnutvisninger behandles av dispensasjonsutvalget. 
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§ 3 ANSVAR OG MYNDIGHET   
 

Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde. Ordfører kan bestemme at saker som 

berører dette ansvarsområde også kan behandles av kommunestyret. Utvalget kan også selv avgjøre 

om saker skal endelig behandles i kommunestyret.  

 

I en sak som berører ansvarsområdet til flere utvalg, skal saken som regel bare behandles av et av 

utvalgene. Ordfører avgjør hvilket av de berørte utvalg som skal behandle saken.  

 

For utvalgets myndighet vises det til kommunens vedtatte delegasjonsreglement.  

§ 4 ARBEIDSFORM  
 

Utvalget anvender bestemmelsene i kommunelovens kap. 6 i saksbehandlingen og bestemmelsene 

om fullført saksbehandling, med følgende presiseringer:  

  

a) Lederen innkaller utvalget i henhold til møteplan, vanligvis med 7 dagers varsel.  

Saksdokumentene sendes pr. e-post til medlemmer, varamedlemmer, ordfører og rådmann. 

For øvrig publiseres saksdokumentene på kommunens nettside (eInnsyn), i den grad disse 

ikke er unntatt offentlighet.  

  

b) Rådmannen eller de han bemyndiger, forestår saksutredning og sekretærfunksjon for den 

praktiske gjennomføring av utvalgets møter og oppfølgning av utvalgets vedtak.  

  

c) Rådmannen og/eller de han bemyndiger møter i saker som utvalget behandler. For øvrig kan 

utvalget innkalle andre ved behandling av de enkelte saker.  

 

d) Utvalget fører møtebok for sine møter. I møteboken føres inn for hvert møte, møtested og tid, 

innkallingen (dato og måned), fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer 

noen fra eller til under forhandlingene, føres dette inn slik at en av møteboken sammenholdt 

med representantfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

 

Forøvrig føres det i møteboken det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at 

vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte. Sakene føres inn i møteboken i rekkefølge for 

kalenderåret, og slik at man kan se hva saken gjelder. Under hver sak føres inn de forslag som 

er satt frem. Møtelederen - eller utvalget - i tilfelle protest blir reist mot hans bestemmelse, 

avgjør om noen skal tillates å føre merknader inn i møteboken. Dersom annet ikke blir 

bestemt, blir ikke møteboken lest opp. Møteleder underskriver møteboka. Ved møtets 

begynnelse velges minst to representanter til å underskrive møteboken, i tillegg til møteleder.  

 

e) Etter hvert utvalgsmøte tas utskrift av møteboken. Møteboken legges ut på kommunens 

nettside (eInnsyn), og sendes pr. e-post til alle representanter, vararepresentanter etter at de 

valgte underskrivere har godkjent møteboken møteboka er godkjent av møteleder.  De av 

representantene som ikke har e-post får møteboken tilsendt pr. post. 

 

f) Hvis ikke annet bestemmes skal rådmannen, eller den han/hun bemyndiger, uten unødig 

opphold offentliggjøre de vedtak som er fattet. Dette gjelder ikke saker som i medhold av lov 
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eller forskrifter m.v. er unntatt offentlighet.  

  

g) Utvalget kan i den utstrekning det er hensiktsmessig opprette ad-hoc-utvalg blant utvalgets 

medlemmer til å utrede eller vurdere spesielle saker.  

§ 5. ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT 

 

Møtene holdes for åpne dører, dog slik at utvalget kan gjøre vedtak om avvik fra utvalgsleders forslag 

til åpen eller lukket behandling av en sak med alminnelig flertall. Forhandlinger om dette foregår for 

lukkede dører hvis møtelederen krever det eller formannskapet vedtar det.  Jfr. Kommunelovens 

§31. nr. 3 , 4 og 5. 

 

Behandles en sak for stengte dører, plikter utvalgets representanter, tjenestemenn og andre som måtte 

være tilstede, å bevare taushet om forhandlingene. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli 

bestemt. Er også andre til stede under forhandlingene om slik sak, krever møtelederen taushetsløfte 

av dem. 

 

Utvalget kan vedta å endre behandlingsmåten med fremtidig virkning også etter at en sak er tatt opp 

til behandling. Fremmes det forslag for dette, avbrytes behandlingen av saken. Forhandlingen om 

hvorvidt den videre behandling av saken skal foretas i åpent møte eller lukket møte, foregår for 

stengte dører hvis møtelederen krever det eller utvalget vedtar det.  

§ 6. INHABILITET 
 

En representant skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild (inhabil) Jfr. 

Forvaltningsloven §8 3.ledd. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II (spes. §6) 

 

”En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nær som søsken;  

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part;  

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en 

part etter at saken begynte;  

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for  

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 

eller  

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 

tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene 

eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier 

selskapet som er part i saken.  

 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 
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eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges 

vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 

underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken 

eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser 

tilsier at han viker sete. 

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.” 

 

I tillegg gjelder følgende særregler i hht. Kommunelovens § 40, 3.ledd: 

 

”a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for 

slike verv.  

b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved 

tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal 

alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av årsbudsjett, 

økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum.  

c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som 

var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget 

for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for 

klageinstansen.  

 

Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 

klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.” 

 

Avgjørelse om hvorvidt en representant er inhabil treffes av utvalget, uten at vedkommende 

representant selv deltar.  

 

For utfyllende bestemmelser vises til forvaltningslovens § 6, jfr. kommunelovens § 40.  

§ 7 ENDRINGER I REGLEMENTET  
 

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 

naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av utvalget. 

Dette og evt. andre endringer vedtas formelt av kommunestyret.  

  

Reglementet er vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 
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Vedtatt av kommunestyret 11.05.2000  

Revidert xx.xx.xxxx
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RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV KOMMUNALT NÆRINGSFOND I 

TANA KOMMUNE (vedtatt av kommunestyret 11.05.2000 og sist revidert xx.xx.xxxx) 
 

Næringsfondet omfatter virkemidler knyttet til næringsfond og evt. midler fra kommunens budsjett overført til 

næringsfondet.  

 

Formål 

Hovedmålsettingen med virkemiddelbruken er å tilrettelegge for et variert og lønnsomt næringsliv basert på lokale 

tradisjoner og tilgjengelige ressurser.  

 

Bidra til utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i lokalsamfunn som fungerer godt gjennom 

næringsutvikling og omstillingstiltak. Virkemiddelet skal brukes i samsvar med nasjonale mål for en bærekraftig 

utvikling. 

 

Følgende tiltak kan støttes 

I  Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur 

(eks. regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, IKT-prosjekter og ulike 

utredninger/analyser) 

 

II  Fysisk infrastruktur for næringsutvikling 

(eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, senteropprusting, reiselivsmessig 

infrastruktur og vannverk) 

 

III Fysiske investeringer i bedrifter 

 

IV Bedriftsutviklingstiltak så som: 

 Produktutvikling 

 Samarbeidstiltak/nettverksoppbygging 

 Oppstarting av nye bedrifter 

 Opplæring/kompetanseutvikling 

 Planlegging og undersøkelser 

 Markedsføring, forutsatt det foreligger en markedsføringsplan  

 

Disse eksemplene er ikke uttømmende. Retningslinjene som Kommunal- og regional 

moderniseringsdepartementet, fylkeskommunen og Innovasjon Norge har utarbeidet for de ovennevnte formål 

skal legges til grunn ved søknadsbehandlingen, bortsett fra bestemmelsene om støtteandel. 

 

Prioriterte innsatsområder  

 Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom. 

 Etablering av kunnskapsintensive næringer/bedrifter. Herunder akkvisisjons av kunnskapsbedrifter, 

fjernarbeid. Kunnskapsintensiv ut fra indikatorer som: 

- andel høyere utdanning 

- omfang av innovasjonsaktivitet, herunder bla. ressurser brukt på FoU aktivitet, omfang  av 

produktutvikling, nye produkters andel av omsetningen og opplæringskostnader. 

 Kunnskaps- og strategiutvikling. 

 Tilrettelegge for økt rekruttering av ungdom med høyere og relevant utdanning til eksisterende virksomheter. 

 Kontakt mellom ungdom under høyere utdanning og næringsliv. 

 Kunnskapsrettet infrastruktur. 

 Markedsutvikling, herunder avdekking av behov i markedet. 

 Innovasjoner, hvorav produktinnovasjoner (produktutvikling) prioriteres fremfor prosessinnovasjoner 

(produktivitet) og organisasjonsinnovasjoner. 

 Entreprenørskap og gründerholdninger. 

 Stimulere til samarbeid og nettverksbygging, herunder utvikle miljøer fremfor direkte støtte til enkeltbedrifter, 

styrke kontakten mellom kompetansemiljøer og næringsliv og støttemiljøer rundt nyetablerere. 

 Innovasjon i basisnæringene og etablering av nye basisnæringer. 
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Tiltak utenom innsatsområdene kan bare komme i betraktning når det foreligger særlige og tungtveiende grunner 

for det. Minst 60 % av den bedriftsrettede støtte skal gå til bedriftsutvikling og av det skal minst 60 % gå til 

kompetanseutvikling i bedrifter. 

 

Hva støttes ikke 

 Prosjekter som er igangsatt eller gjennomført på vedtakstidspunktet. 

 Prosjekter med et høyere kapitalbehov enn fastsatte grenser jfr. "Prosjektenes kapitalbehov". 

 Kommunale aksjetegning i private bedrifter eller garantier. 

 Virksomheter som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, dog unntatt vernede bedrifter. 

 Ordinære kommunale oppgaver som for eksempel avlønning av tiltakskonsulent. 

 Driftsstøtte, interne kostnader eller ordinære oppgaver for bedrifter. 

 Grunnopplæring, dvs. den allmenn- og fagutdanning som er nødvendig for arbeidets fagområde. 

 Gjeldssanering. 

 Tiltak som ikke medfører produkt-, prosess-, eller markedsutvikling. 

 Tiltak som innebærer salg av de samme produktene på eksisterende marked. 

 Eksempelvis blir kontorutstyr og inventar, herunder telefoner, datamaskiner og programvare for administrativt 

formål i eksisterende bedrifter generelt ikke støttet. Det samme gjelder eierskifte og overtakelse av agenturer. 

Kunnskapsutvikling og strategisk planlegging kan være unntaket. 

 Miljøskadelige prosjekter. 

 

Det utvises varsomhet med å gi støtte til tiltak der det er vanskelig å kontrollere om støtten blir brukt etter 

formålet, som for eksempel ved mobile driftsmidler. 

 

Støtteformer 

Støtte kan gis som tilskudd og lån, herunder ansvarlige og betingede lån. Det kan gis støtte i form av lån til 

finansiering av egenandel i forbindelse med nyetableringer i de tilfeller der etableringen er viktig for 

lokalsamfunn og har stort verdiskapingspotensial. Lånetilsagn kan gis i stedet for tilsagn om tilskudd. Det 

forutsettes at privat bankfinansiering og andre offentlige finansieringskilder er fullt utnyttet før lån eventuelt 

innvilges. Tiltaket må være nyskapende og i samsvar med kommunens planer og de prioriterte innsatsområdene. 

 

Støttevilkår 

Følgende graderte støttesatser gjelder for bedriftsutvikling og fysiske investeringer i bedrifter: 

 
 Målgruppene: kvinner, ungdom, 

nyetablerere og omstillere 

 

Eksisterende næringsliv 

Bedriftsutvikling 0 - 75 % 0 - 50 % 

Fysiske investeringer i bedrifter 0 - 45 % Gis ikke 

 

I spesielle tilfeller med finansieringsproblemer kan samlet støtte (lån og tilskudd) økes inntil 75 % for 

målgruppene til investeringstiltak. Det forutsettes likevel minimum 10 % egenfinansiering. 

 

Det kan gis støtte til investering i nytt eller brukt fiskefartøy. Ved kjøp av nytt fiskefartøy gjelder samme 

støttevilkår som for fysiske investeringer i bedrifter. Ved kjøp av brukt fiskefartøy kan det gis inntil 25 % støtte av 

godkjent kostnadsoverslag. Brukte fartøy bør ikke være eldre enn 10 år og må være innført i merkeregisteret. 

Søkere må være oppført i fiskerimantallet. 

 

Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet. Ved rene kommunale tiltaks-

/samarbeidsprosjekter og fysisk infrastruktur for næringsutvikling som skal behandles i fylkeskommunen eller 

Kommunal- og regional moderniseringsdepartementet kan imidlertid deler av kommunens egenandel, opp til 

kapitalgrensen for det enkelte formål, tas fra det kommunale næringsfondet.  

 

Statsstøtteregelverket 

En bedrift kan motta til sammen 100.000 EURO i bagatellmessig støtte over en tre-års periode. Tre-års perioden 

regnes fra det tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig 
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støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som bagatellmessig støtte, og berører ikke 

mottakerens mulighet til å motta støtte etter andre ordninger som er godkjent av EFTA's overvåkningsorgan. 

 

Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av og til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte 

til primær stålproduksjon, transport og eksport. Med støtte til eksport menes støtte som kan knyttes direkte til 

mengde eksporterte varer fra bedriften, etablering og drift av et distribusjonsnettverk. Det vises til rundskriv H 

16/98 Kommunale næringsfond for tiltak som kan få støtte i forbindelse med eksport. 

 

Prosjektenes kapitalbehov 

Bare prosjekter med kapitalbehov under fastsatte grenser kan støttes fra det kommunale næringsfondet.  

 

De fastsatte grensene er: 

 Fysisk infrastruktur for næringsutvikling  kr 250.000,- 

 Kommunale nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur  kr 200.000,- 

 Bedriftsutvikling  kr 120.000,- 

 Investeringer i bedrifter  kr 225.000,- 

 Aksjetegning i næringsselskap, utleiebygg el.  kr 200.000,- 

 

Prosjekter over de samme grensene skal sendes fylkeskommunen eller Innovasjon Norge til vurdering og 

eventuell finansiering. Kapitalgrensene for de ulike formålene fastsettes i det årlige rammetildelingsbrevet til 

fylkeskommunene. Ved interkommunale prosjekter kan den enkelte kommunes andel av finansieringen tilsvare 

den fastsatte kapitalgrensen for formålet. 

 

Tilsagnsbrev - utbetalingsvilkår 

Innvilgede tilsagn spesifiseres med: Formål, hva slags tiltak midlene skal nyttes til og spesifisert 

tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan. 

 

I tillegg tilkommer standard utbetalingsvilkår: 

A. Utbetaling skjer etter skriftlig anmodning fra søker på fastsatt skjema i henhold til nedenfor angitte vilkår: 50 % 

av tilskuddet kan utbetales når prosjektet er dokumentert igangsatt. Som dokumentasjon gjelder bl. a. 

fremleggelse av regning/faktura. Resterende tilskudd utbetales når det foreligger endelig rapport og 

prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Dersom prosjektet ikke fullføres, kan 

kommunen kreve utbetalt tilskudd tilbake. 

B. Ved eventuelle endringer i investerings- og eller finansieringsplanen i forhold til godkjent kostnadsoverslag i 

tilsagnet, kan utbetalt tilskudd reduseres forholdsmessig i forhold til tilsagnet. Det samme gjelder gjennomførte 

tiltak som er gjort før vedtaksdato.  

C. Dersom anmodning om sluttutbetaling ikke har skjedd innen ett - 1 - år fra vedtaket om tilsagn er gjort, anses 

tilsagnet som bortfalt. 

D. Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt 

eller tatt i bruk til annet formål enn forutsatt innen fem - 5 - år fra tilsagnet er gitt. Tilskuddsmottaker plikter på 

forhånd å søke fondet om tillatelse til salg eller bruksendring i dette tidsrom. 

E.  Med hjemmel i Stortingets instruks om bevilgningsreglements § 17 og rundskriv H-16/98 fra Kommunal- og 

regionaldepartementet tar vi forbehold om Riksrevisjonens, Kommunal- og regional 

moderniseringsdepartementets og Tana kommunes adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter 

forutsetningene. 

 

Tilskuddsmottaker forplikter seg å sende til kommunen årsregnskap med tilhørende noter samt miljørapportere sin 

virksomhet i tre år fra vedtaksdato. 

 

Næringsfondsstyret  Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) kan stille ytterligere vilkår for tilsagn om støtte i 

forhold til standardvilkårene. Eksempelvis kan det bli stilt krav om rapportering om tiltakets innvirkning på 

bedriftens omsetning, omsetning etter marked lokalt og regionalt, driftsresultat, problematiske forhold og 

sysselsettingsvirkning for kvinner og ungdom som en del av kommunens oppfølging av støttemottaker og 

evaluering av virkemiddelbruken.  

 

-�119�-



Klageadgang 

Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Etter 

forvaltningslovens § 28 andre ledd kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av 

kommuneloven, påklages til klagenemnda. Før en klage sendes til klagenemda, skal formannskapet som 

næringspolitisk organ først kunne ta stilling til søknaden. Når det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret, 

er departementet klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre forvaltningsklager er delegert til 

fylkesmannen (jf rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993). Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med 

rettslig klageinteresse. 

 

Forvaltning av fondet 

Fondsstyret består av fire medlemmer med varamedlemmer med følgende sammensetting: 

 Ordfører med varamedlem.  

 En representant fra formannskapet med varamedlem. 

 To representanter fra næringslivet med varamedlemmer.  

Ordfører er leder og innkaller til møtene. Den som eventuelt møter for ordfører er leder. Leder har dobbel stemme 

ved stemmelikhet. Vedtak skjer gjennom flertallsvedtak. 

 

Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) forvalter fondet. HUN består at 7 medlemmer med varamedlemmer. 

Leder for HUN innkaller til møtene og leder møtene. Vedtak skjer gjennom flertallsvedtak. Leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

Næringslivsrepresentanten utpekes av næringsforening eller næringsforeninger i fellesskap i kommunen som har 

åpent medlemsskap for alle næringsdrivende i kommunen som driver egen bedrift innenfor bransjer som ikke 

mottar årlig driftsstøtte ved avtaler med det offentlige. Dersom slik(e) forening(er) ikke finnes i kommunen så 

velges næringslivets representant på eget møte i kommunen som er behørig kunngjort av kommunen. Valgbar og 

stemmeberettiget er alle fremmøtte som oppfyller kriteriene for medlemsskap i næringsforening som beskrevet 

ovenfor. Valg av representant for næringslivet skal skje etter at det nye kommunestyret er konstituert og senest 1 

måned etter. Valgperioden skal følge kommunevalgperioden. Det kan likevel foretas nytt valg av representant for 

næringslivet etter 2 år dersom det i kommunen under valget ikke fantes næringsforening som beskrevet ovenfor 

og det etableres en.  

 

Alternativet: To representanter fra næringslivet møter når HUN i møter behandler søknader til næringsfondet.  

 

Fondsstyret HUN fatter vedtak i alle saker som omfatter "lokal handlefrihet" i årsplan for næringsutvikling, 

herunder den bedriftsrettede støtten. Bevilgninger til kommunale prosjekter i strategisk næringsplan og årsplan for 

næringsutvikling foretas samtidig med behandling av årsplanen i kommunestyret.  

 

Fondsstyret HUN kan delegere avgjørelsesmyndighet til tiltaksapparatet. Med avgjørelsesmyndigheten kan det 

følge bestemte føringer for forvaltningen. Dersom tiltaksapparatet ikke godtar disse føringene fremlegges disse 

for kommunestyret for behandling. 

 

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag 

tilbakeføres fondet. 

 

Saksbehandling og vurdering av søknader 

Saksbehandlingen tillegges kommunens tiltaksapparat. Som tiltaksapparat kan også være næringsselskap, 

fortrinnsvis kommunalt eller et interkommunalt organ. Rådmannen avgjør hvordan saksbehandling skal foregå. 

 

Ingen søker har krav på støtte. Søknader skal inneholde momentene i søkerveiledningen så langt de passer. Hver 

enkelt søknad gis en lik men likevel individuell behandling etter samme mal. Søknadene skal minimum vurderes 

etter de prioriterte innsatsområdene i nærings-/årsplanen og fondsforvaltningen og hva som ikke kan støttes. Hva 

som ikke kan støtte vurderes ut i fra rundskriv og forskrifter for de distrikts- og næringspolitiske virkemidlene. I 

tillegg tillegges støttemottakers kompetanse og gjennomføringsevne betydelig vekt, dvs. at det også tas hensyn til 

om det finnes urealistiske forutsetninger i prosjektsøknaden. En eventuell støtte gjøres behovsprøvd, dvs. det skal 

gjøres en vurdering om prosjektet kan la seg gjennomføre uten offentlig støtte og eventuell størrelse på støtte. 
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Kunngjøring 

Støtteordningen skal kunngjøres på en slik måte at man år hele den målgruppen som ordningen tar sikte på å nå. 

 

Næringsplan 

Det skal utarbeides en næringsplan med mål, strategier og prioriterte tiltak for det kommunale arbeidet med 

næringsutvikling. Næringsplanen skal også inneholde mål, strategier og tiltak rettet mot kvinner og ungdom. 

Planen skal i første rekke fungere som et arbeidsdokument i forbindelse med tildeling av midler fra 

næringsfondet. Næringsplanen skal, i tilknytning til årsrapporteringen, rulleres hvert år. 

 

Årsrapportering 

Hvert år skal det utarbeides en årsrapport om næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Årsrapporten sendes 

instanser som har krav på rapport og fremlegges kommunestyret for behandling. Årsrapporten skal blant annet 

inneholde regnskap, prosjektoversikt og en vurdering av bruken av fondet i forhold til mål, prioriterte 

innsatsområder og tiltak i næringsplanen. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 16/2016 11.02.2016 

Kommunestyret 9/2016 25.02.2016 

 

Reglement for delegering av myndighet 

 

Vedlegg 

1 Reglement for delegering av myndighet (forslag) 

  

 

Saksprotokoll saksnr. 16/2016 i Formannskapet - 11.02.2016  

Behandling 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

 

Kommunens delegasjonsreglement gis nytt navn: Reglement for delegering av myndighet  

 

Reglement for delegering av myndighet vedtas som det foreligger med følgende:  

 

I følgende punkt gjøres det endringer reglementet: 

Punkt 3.7 – 4 – 4.1 – 4.3 – 4.4. – 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 10 og 15  

(merket rød=utgår / merket blå=endringer): 

 

Nytt punkt: 4.2 Næringsfond  

Punkt 6 og 9 utgår. 

 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Kommunens delegasjonsreglement gis nytt navn: Reglement for delegering av myndighet  
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Reglement for delegering av myndighet vedtas som det foreligger med følgende:  

 

I følgende punkt gjøres det endringer reglementet: 

Punkt 3.7 – 4 – 4.1 – 4.3 – 4.4. – 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 10 og 15  

(merket rød=utgår / merket blå=endringer): 

 

Nytt punkt: 4.2 Næringsfond  

Punkt 6 og 9 utgår. 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Kommunens delegasjonsreglement gis nytt navn: Reglement for delegering av myndighet  

 

Reglement for delegering av myndighet vedtas som det foreligger med følgende:  

 

I følgende punkt gjøres det endringer reglementet: 

Punkt 3.7 – 4 – 4.1 – 4.3 – 4.4. – 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 10 og 15  

(merket rød=utgår / merket blå=endringer): 

 

Nytt punkt: 4.2 Næringsfond  

Punkt 6 og 9 utgår. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Etter at kommunens hovedutvalg er redusert fra tre til to og at disse er gitt nye navn er det 

nødvendig å revidere reglement for delegering av myndighet. I tillegg er det foretatt justeringer 

og formelle endringer som er nødvendig for å bringe reglementet i samsvar med de vedtak om 

delegering som blir gjort, samt justere i henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller 

andre bestemmelser reglementet viser til. 

 

I vedlagt forslag til reglement for delegering av myndighet er det gjort endringer i unkt 3.7 – 4 – 

4.1 – 4.3 – 4.4. – 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 10 og 15. Nytt punkt er lagt til 4.2 Næringsfond, 

mens punkt 6 og 9 utgår fra reglementet. Med unntak av hyperkoplinger (undersktreket blått) er 

alle endringer merket med blått, mens alt merket rødt og overstrøket utgår. 

 

Vedlagt ligger forslag på revidert reglement for delegering av myndighet, samt 

delegasjonsreglement fra 23.02.12).  

 

Vurdering 
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Revidert av kommunestyret den 23.02.12 

Sist revidert av kommunestyret xx.xx.xx 
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1. HOVEDPRINSIPPER FOR DELEGERT MYNDIGHET 

 

1.1 Formål 

Formålet med delegasjonsreglementet er å sikre en korrekt, oversiktlig og effektiv 

saksbehandling I kommunen. 

 

1.2 Virksomhetsområde 

Reglementet gjelder for alle saker der kommunale organer treffer avgjørelse eller gir uttalelser 

på vegne av kommunen. Reglementet gjelder ikke for de tilfeller hvor lovbestemt organ har 

sin myndighet fastsatt i lov eller i bestemmelse med hjemmel i lov, og hvor myndigheten ikke 

kan overføres til andre. Reglementet regulerer ikke den interne arbeidsfordeling i den 

kommunale administrasjonen. Reglementet regulerer heller ikke myndighet eller 

arbeidsoppgaver til kommunale selskaper eller interkommunale selskaper som kommunen 

deltar i. 

 

1.3 Organisasjonstilpassing og kommunale stillinger 

Kommunestyrets fastsetting av lønnsbudsjettet gjelder som ramme for antall stillinger 

innenfor den enkelte virksomheter. Innenfor denne ramme gis administrasjonen myndighet til 

organisasjonsendringer og endringer i stillingshjemler. Endringene skal drøftes med 

organisasjonene etter reglene i hovedavtalene. 

Innenfor de rammer som her settes, har rådmannen ansvaret for at kommunens samlede 

personalressurser brukes på en mest mulig effektiv måte i forhold til kommunens 

målsettinger, og kan treffe nødvendige tiltak for å oppnå dette. Rådmannen gis myndighet til å 

avgjøre hvordan kommunale stillinger skal kunngjøres. Arbeidstakerorganisasjonene skal 

rådføres etter reglene i hovedavtalene. 

Kommunestyret vedtar selv stillingsinstruks for rådmannen. Eventuelle stillingsinstrukser for 

andre kommunale stillinger fastsettes av rådmannen. 

 

1.4 Prinsipper for delegasjon 

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. All myndighet i 

kommunen er i utgangspunktet samlet i kommunestyret. Delegasjonshjemler skal derfor 

tolkes i samsvar med dette. 

Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som etter en konkret vurdering 

ikke anses å være av prinsipiell betydning (kurant sak). Dette gjelder også for saksområder 

som ikke er delegert til administrasjonen, men her skal fremgangsmåten etter tredje ledd alltid 

benyttes. 

Rådmannen avgjør selv hva som er kurant. Ved vurderingen skal det tas hensyn til tidligere 

praksis og retningslinjer, og om saken haster. Ved tvil om saken kan ha prinsipiell betydning, 

skal dette tas opp med ordfører. 

Ordfører kan avgjøre om en sak er av prinsipiell betydning, og dermed skal behandles av 

politisk organ. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, avgjøres dette av 

ordfører. 
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Et organ eller en tjenestemann som har fått delegert myndighet, kan i prinsipielle eller spesielt 

vanskelige saker be det organet som har delegert myndigheten, om å fatte endelig vedtak. 

 

1.5 Prosesser, offentlig påtale, begjæring om konkurs, tvangssalg og andre 
tvangstiltak 

Kommunestyret gir ordfører og rådmann hver for seg myndighet til å begjære offentlig påtale 

av mulige straffbare handlinger og til å begjære konkurs, tvangssalg eller andre tvangstiltak 

der dette er nødvendig for å innfordre skatter, avgifter eller andre fordringer. 

Under forutsetning av budsjettmessig dekning, gis ordfører og rådmann myndighet til å 

avgjøre om kommunen skal erkjenne økonomisk ansvar i tvistesaker hvor kommunen er 

saksøkt. 

Rådmannen har prosessfullmakt for søksmål mot kommunen. Rådmannen kan som 

prosessfullmektig ta imot forkynnelser og meddelelser, avgi tilsvar og andre prosesskriv, 

erklære motsøksmål, intervensjonssøksmål, kjæremål og motkjæremål, samt andre 

prosesshandlinger som står i forbindelse med søksmålet, inklusive å beslutte å utføre 

tvangsinndrivelse av tilkjente saksomkostninger og tvangsfullbyrde andre krav etter dommen. 

Der foreldelsesfrister eller andre frister gjør det nødvendig, kan rådmannen beslutte å 

iverksette søksmål, herunder stevning i privat straffesak på kommunens vegne, anke og 

motanke, klage etter forvaltningsloven. Rådmannen har myndighet til å anke straffesaker og 

påklage henleggelser. Som kommunens prosessfullmektig kan rådmannen benytte ekstern 

advokat til juridisk bistand. 

 

1.6 Tilbakekalling av myndighet 

Kommunestyret kan når som helst trekke tilbake myndighet som det har delegert til andre. 

Dette innebærer at kommunestyret også kan overprøve andre organers vedtak etter delegert 

myndighet med mindre vedtaket ikke kan omgjøres etter forvaltningslovens § 35. 

Et organ som har delegert myndighet, kan kreve å få seg forelagt enhver sak som et 

underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet. Dersom endelig vedtak ikke er 

fattet, kan det delegerende organet selv fatte vedtak i saken. 

 

1.7 Omgjøringsrett og mindretallsanke 

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med 

forvaltningslovens § 35. 

Bortsett fra administrasjonsutvalget, der rett til mindretallsanke er avtaleregulert, kan ikke 

vedtak i politiske organ ankes av et mindretall. 

 

1.8 Subdelegasjon 

Andre politiske utvalg som har fått delegert myndighet fra kommunestyret, kan ikke delegere 

myndigheten videre til andre med mindre det fremgår klart at det er adgang til dette.  

Myndighet som tildeles administrasjonen utøves av rådmannen. Rådmannen kan fordele myn-

dighet til andre kommunalt ansatte. Disse utfører alltid sine oppgaver på vegne av og etter 

fullmakt fra rådmannen. 
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2. PERSONALFORVALTNING 

2.1 Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget delegeres myndighet til å: 

 Utforme og konkretisere arbeidsgiverpolitikken 

 Avgjøre personalsaker som ikke er delegert til rådmannen. 

 Fastsette permisjonsreglement 

 

Administrasjonsutvalget er klageinstans i ansettelsessaker. 

Reglement for administrasjonsutvalg 

 

2.2 Formannskapet 

 Fastsette lederavtale med rådmannen. 

 

2.3 Delegering til rådmannen 

Generell delegasjon: 

I medhold av kommunelovens § 23 gir kommunestyret rådmannen myndighet til å fatte 

avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes kurant når det foreligger 

retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller en har en klar praksis for behandling av 

lignende saker. 

 

2.4 Rådmannens delegasjon i personalforvaltning: 

 Tilsette i alle stillinger der slik myndighet ikke ligger til kommunestyret. 

 Suspendere, si opp og avskjedige tilsatte i stillinger der rådmannen har 

tilsettingsmyndighet. 

 Innvilge permisjoner for alle underordnede stillinger. Jf. eget reglement. 

 Opprette og inndra stillingshjemler for de stillingene der rådmannen har 

tilsettingsmyndighet. 

 Fastsette stillingsbeskrivelser for alle underordnede stillinger. 

 Gjennomføre forhandlinger med sikte på å inngå lokale generelle eller forbundsvise 

særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene. 

 Inngå lokale særavtaler med arbeidstakerorganisasjonene. 

 Godkjenne alternative lønnsplasseringer ved tilsettinger som ikke avviker vesentlig fra 

lønnspolitiskplan. 

 Rådmannens ansettelser kan ankes til Administrasjonsutvalget. Jfr. ansettelsesreglement § 

3.1 innsigelser fra organisasjonene 

 Fastsette permisjonsreglement 

 Fastsette flyttereglement 

 Fastsette gavereglement 

 Fastsette reglement for godtgjøring for bruk av telekommunikasjonsmidler. 

 

2.5 Ansettelser 

Kommunestyret ansetter rådmann. 

Myndighet til å foreta andre ansettelser delegeres til rådmannen. Ansettelsesmyndigheten 

innbefatter også lønnsplassering i henhold til rammene i utlysningsteksten. 
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2.6 Lokale forhandlinger og lønnsjusteringer. 

Kommunestyret fastsetter overordnede retningslinjer for kommunens lønnspolitikk. Disse 

retningslinjer skal legges til grunn for de lokale lønnsforhandlinger. 

 

2.7 Delegert myndighet til lønnspolitisk utvalg 

Lønnspolitisk utvalg består av 3 representanter valgt av og blant administrasjonsutvalgets 

arbeidsgiverrepresentanter. Utvalget velges av kommunestyret etter forholdsvalgprinsippet. 

Utvalget fastsetter lønn for rådmann. Utvalget gir føringer til rådmannen for lønnsnivået i 

kommunen, både når det gjelder lederlønninger, men også stillinger som er vanskelig å 

beholde/rekruttere. 

Rådmannen gis myndighet til å gjennomføre ovennevnte lokale forhandlinger, samt foreta 

drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene ut fra lov, forskrift og hovedavtalene i 

arbeidslivet. 

 

2.8 Permisjoner 

Permisjoner kan gis i medhold av gjeldende permisjonsreglement. Kommunestyret skal selv 

avgjøre permisjonssøknad utover 1 måned fra rådmannen. Administrasjonsutvalget avgjør 

andre permisjonssøknader fra rådmannen. Kortvarige fravær avtales med ordfører. 

 

2.9 Arbeidsmiljøspørsmål 

Rådmannen har ansvaret for at kommunen har et tilfredsstillende arbeidsmiljø, og kan 

innenfor vedtatte budsjettrammer iverksette tiltak som er nødvendig for å oppnå dette. 

Arbeidsmiljøutvalgets protokoller refereres fortløpende i administrasjonsutvalget. 

 

2.10 Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljøloven § 7-1 § 23 og Hovedavtalens 

bestemmelser. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø i kommunen.  Utvalget skal delta i planleggingen av verne og miljøarbeidet, og 

nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

 

3. DELEGERT MYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET 

3.1 Uttalelser 

Så fremt ikke annet er særskilt bestemt, gis formannskapet myndighet til å avgjøre om kom-

munen skal avgi uttalelser i saker hvor kommunen er høringsorgan, og hvem som i så fall skal 

avgi uttalelsen. 

 

3.2 Utvidet myndighet i hastesaker 

Med hjemmel i kommunelovens § 13 delegeres formannskapet myndighet til å treffe vedtak i 

saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at 

det ikke er tid til å innkalle dette. 
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3.3 Budsjettsaker 

Formannskapet delegeres myndighet til å vedta følgende omdisponeringer innenfor vedtatt 

budsjett. 

 Driftsbudsjettet: 

Overføre beløp innen samme rammeområde. 

Avsette ubrukte bevilgninger til disposisjonsfond. 

Styrke en hvilken som helst utgiftspost ved overføring av beløp fra kapittel 1.94 

Avsetninger-tap/tilleggsbevilgninger. 

 

 Investeringsbudsjettet: 

Styrke bevilgningen til et prosjekt når dekning skjer ved at bevilgningen til et annet 

prosjekt innenfor samme hovedkapittel blir tilsvarende redusert. 

Avsette ubrukte bevilgninger til ubundne kapitalfond. 

 

 

3.4 Tariffrevisjoner og lokale særavtaler 

Formannskapet og lønnspolitisk utvalg delegeres myndighet til å godkjenne tariffrevisjoner 

og lokale særavtaler når slik myndighet ikke er delegert til rådmannen. 

 

3.5 Kjøp og salg av fast eiendom m.m. 

Formannskapet delegeres myndighet til å kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom 

for beløp inntil kr 100 000 i hvert tilfelle. 

Tildeling av tomter til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av 

formannskapet. 

 

3.6 Friluftslivet 

Den myndigheten kommunestyret har etter Friluftsloven delegeres til formannskapet; 

 Gi løyve til avgift ved adgang til friluftsområder, § 14 

 Fastsette atferdsregler for ferdsel i områder med stor utfart, § 15 

 Fatte vedtak om hel eller delvis sperring av eiendommer når allmennhetens ferdsel gjør 

nevneverdige skade eller er til vesentlig hinder for eierens bruk, § 16 

 Vedta unntak fra allemannsretten (ferdselsforbud) på nærmere angitte strekninger etter § 2 

 Regulering av sykling og ridning (§ 2) 

 Kreve innløsning av særskilt utsatt område (§ 18 og 20) 

 

3.7 Lov om stadsnavn 

Den myndigheten kommunen har etter Lov om stadsnavn delegeres til oppvekst- og 

kulturutvalget hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK). 

Oppvekst- og kulturutvalget hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK  tar selv 

stilling til behovet for en rådgivningsgruppe og eventuelle deltakere i den. 
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3.8 Plansaker 

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 

27.06.2008 har formannskapet myndighet til å: 

 

 Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommuneplaner og 

kommunedelplaner etter § 11-13. Dette omfatter også årlige rulleringer av ulike 

handlingsprogrammer til kommuneplaner/-delplaner. 

 

 Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9. Dette 

omfatter også myndigheten til å fastsette om det skal gjennomføres en områderegulering 

etter § 12-9. 

 

 Vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel og 

det er mindre enn fire år siden arealdelen ble vedtatt av kommunestyret i henhold til § 12-

12. 

 

 Vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 

reguleringsplanen. Formannskapet kan delegere myndigheten til å vedta mindre endringer 

og utfyllinger i reguleringsplaner videre til administrasjonssjefen, § 12-14. 

 

 Vedta dispensasjonssøknader etter kapittel 19. Ikke prinsipielle dispensasjonssaker 

avgjøres av rådmannen. 

 

3.9 Suppleringsvalg 

Formannskapet kan innstille i saker om valg av nye personer til eller suppleringsvalg i 

nemnder/utvalg/organ. 

4. DELEGERT MYNDIGHET TIL MILJØ-, LANDBRUKS- OG 

UTMARKSUTVALGET (MLU) HOVEDUTVALGET FOR UTMARK OG 

NÆRING (HUN)  

 

Miljø-, landbruks og utmarksutvalget Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) har myndighet 

til å: 

 

 Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 

kommunestyret. 

 Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 

 Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 

 Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 

 Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 

 Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 

 Foreslå retningslinjer for dispensasjon etter Lov om motorisert ferdsel 

 

4.1 Primærnæringsfond 

MLU Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) gis myndighet til å avgjøre søknad om 

støtte fra kommunalt primærnæringsfond Myndigheten kan overføres helt eller delvis til et 

eget fondsstyre. Forvaltningen skal skje etter egne retningslinjer. 
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4.2 Næringsfond (nytt punkt)  

Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) gis myndighet til å avgjøre søknad om støtte fra 

kommunalt næringsfond. Myndigheten kan overføres helt eller delvis til et eget fondsstyre. 

Forvaltningen skal skje etter egne retningslinjer. 

 

4.3 Viltforvaltning 

Etter viltloven, har MLU Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) myndighet til å: 

 Utstede fellingstillatelse for felling av hjortevilt (§ 16) 

 Slå sammen til felles viltområde etter §§ 37 og 38. 

 

I medhold av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. har MLU myndighet til å fastsette grenser 

mellom elv og sjø (§ 31). 

 

 

MLU Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) delegeres den myndighet kommunen har 

iht. følgende forskrifter: 

 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever: Åpning av jakt (§ 5), fastsettelse av 

minsteareal (§ 6), fravik av minsteareal (§ 7), godkjenne vald (§ 11), godkjenne 

bestandsplan (§ 14 og 16), fellingstillatelse (§ 18), målrette avskyting, pålegg om 

rapportering (§§ 32 og 34). 

 Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskaplige og særlige formål. 

Kommunens myndighet til å tillate innfanging av en del arter for oppdrett, samt tillatelse til 

avlivning av vilt for vitenskapelig formål. 

 Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller vesentlig reduserer andre viltarters 

reproduksjon. Myndigheten omfatter felling av en rekke fugle- og pattedyrarter. 

 Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun 

 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellesavgift for elg og hjort. 

Fastsettelse av fellingsavgift for elg. 

 Forskrift om hold av vilt i fangenskap med mer. Gi tillatelse til innfanging av vilt for hold i 

fangenskap. 

 

4.4 Uttalelser 

Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) skal som hovedregel uttale seg om følgende 

saker: 

 Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 

økonomiplan. 

 Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 

 Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 

 Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret. 
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5. DELEGERT MYNDIGHET TIL OPPVEKST OG KULTURUTVALGET (OKU) 
HOVEDUTVALGET FOR OMSORG, OPPVEKST OG KULTUR (HOOK)   

 

Oppvekst og kulturutvalget (OKU) Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 

har myndighet til å: 

 

 Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 

kommunestyret. 

 Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 

 Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 

 Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 

 Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 

 Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 

 Godkjenne kulturbygg/-anlegg i henhold til de krav som settes for statlige 

tilskuddsordninger 

 Vedta handlingsplan for tospråklighet og fordele tilhørende midler. 

 Opprette og tildele Tana kommunes kulturpris etter vedtatte statutter. 

 

 

 

 

5.1 Tilskudd til lag og foreninger: 

OKU Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) har delegert myndighet til å 

forvalte tilskudd til lag og foreninger. OKU Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur 

(HOOK)  kan subdelegere avsatte midler på budsjettet til drift av i idrettsrådet til idrettsrådet 

selv. 

 

5.2 Plansaker innen idrett og fysisk aktivitet:  

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling har Oppvekst- og kulturutvalget 

Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) myndighet til å: 

 Vedta planprogram for mindre revisjoner av eksisterende kommunedelplaner etter § 11-13 

som berører idrett og fysisk aktivitet. Dette omfatter også planprogram for årlige 

rulleringer av ulike handlingsprogram. 

 Vedta planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger etter § 12-9 som 

berører idrett og fysisk aktivitet. 

OKUs Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) sin myndighet omfatter ikke 

vedtak av reguleringsplaner. Reguleringsplaner som berører idrettsanlegg og anlegg for fysisk 

aktivitet skal utvalget som hovedregel uttale seg om. 

 

5.3 Salg- og skjenkebevilgninger etter alkoholoven 

Kommunestyret gir selv prinsipielle retningslinjer i forhold til skjenkepolitikken gjennom en 

samordnet rus- og psykiatriplan. 

 

Helse- og omsorgsutvalget Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur (HOOK) delegeres 

myndighet etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) til å avgjøre 

salgs- og skjenkebevilling av alkohol. Utvalget har også ansvaret for oppfølging av gitte 
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bevilgninger og til å avgjøre sanksjoner i forhold til brudd på lov, forskrift eller gitte 

bestemmelser. 

 

5.4 Uttalelser 

Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur (HOOK) skal som hovedregel uttale seg om 

følgende saker: 

 Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 

økonomiplan. 

 Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 

 Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 

 Planer for nye skoler, barnehager og eventuelle andre bygg som skal bygges/oppføres 

innenfor utvalgets ansvarsområde. 

 Eventuelle forslag om å endre skolekretsgrenser. 

 Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret. 

 Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen og arealdel), kommunedelplaner og 

økonomiplan. 

 Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde. 

 Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre. 

 Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret. 

 

 

6. DELEGERT MYNDIGHET TIL HELSE OG OMSORGSUTVALGET (HOU) 
(UTGÅR) 

 
Helse og omsorgsutvalget (HOU) har myndighet til å: 

 Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av 

kommunestyret. 

 Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde. 

 Behandle kontroll og tilsynsrapporter. 

 Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen. 

 Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen. 

 Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret. 

 

7. DELEGERT MYNDIGHET TIL DISPENSASJONSUTVALGET 

Dispensasjonsutvalget gis fullmakt til å behandle alle saker som omhandler motorferdsel i 

utmark, samt å behandle søknader om garnutvisninger. Denne fullmakten kan delegeres 

videre til utvalgets leder eller ordfører i begrenset tidsrom i forbindelse med ferieavvikling. 

Lov om motorferdsel i utmark 

 

8. DELEGERT MYNDIGHET TIL KLAGENEMNDA 

Klagenemnda er kommunens særskilte klagenemnd i hht. forvaltningsloven § 28, annet ledd. 

Første klageinstans er det organet som har fattet vedtaket. 
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Klagenemnda gis myndighet til å avgjøre alle klager på vedtak som fremsettes i medhold av 

forvaltningsloven. Klagenemnda gis videre myndighet til å behandle klagesaker etter 

særlovsbestemmelser. Der kommunen selv ikke er klageorgan behandles klagesaken etter 

forvaltningslovens § 35. 

Dersom klagenemnda ikke er vedtaksført på grunn av inhabilitet, behandles saken av 

kommunestyret.  Kommunestyret kan med alminnelig flertall bestemme at klagesaken skal 

behandles av kommunestyret. 

Unntatt er klagesaker der klageinstansen etter særlov, i vedtak eller på annen måte er lagt til 

andre klageinstanser. 

 

8.1 Offentlighet i forvaltningen 

Klagenemnda delegeres myndighet til å avgjøre klager på enkeltvedtak i samsvar med Lov 

om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 

Den som har fått avslag på en begjæring om innsyn, kan påklage avslaget til det 

forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. 

Fylkesmannen er klageinstans når avslaget er truffet av kommunalt eller fylkeskommunalt 

organ. 

 

9. DELEGERT MYNDIGHET TIL SKATTEUTVALG (UTGÅR) 

Med hjemmel i Lov om betaling og innkreving av skatt delegeres Skatteutvalget myndighet til 

å: 

 Avgjøre søknader om ettergivelse og nedsetting av skatt av billighetsgrunner for beløp 

inntil kr 50 000, lovens § 42. 

 Avgjøre saker som gjelder ettergivelse og nedsetting av morarenter og innfordringsutgifter 

av skattebeløp eller ansvarsbeløp av billighetsgrunner, når det nedsatte beløpet ikke 

overstiger kr 100 000, forskriftens § 5.1. 

 Utgiftsføre uerholdelige skatter og ansvarsbeløp som gjelder beløp inntil kr 100 000, 

forskriftens §§ 1.1 og 1.3. 

 

10. DELEGERT MYNDIGHET TIL VALGSTYRET OG VALGNEMNDA 

Valgstyrets virksomhet styres av valgloven. 

Det er ikke lenger særskilte saksbehandlingsregler i valgloven, dermed gjelder 

kommunelovens alminnelige delegasjonsregler og valgstyrets arbeid. 

Valgstyret er ansvarlig for den praktiske tilretteleggingen under kommunevalget, herunder 

godkjenning av listeforslag, avgjøre søknader om fritak fra å stå på listene, trykking av 

stemmesedler og kontroll av valgresultatet. 

 Valgstyret er også samevalgstyre og opptellingsvalgstyre for Østre valgkrets 

(sametingsvalget), med mindre annet er bestemt av kommunestyret selv. 

 Valgstyret består av formannskapets medlemmer og varamedlemmer, med mindre annet er 

bestemt av kommunestyret selv. 

 Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne valgsekretær, etter forslag fra valgstyrets 

leder. Rådmannen stiller til rådighet et nødvendig antall medhjelpere for valgstyrets 

praktiske valgarbeid ved behov. 
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 Valgstyret kan delegere myndighet til valgsekretær å innvilge fritak ihht. Valgloven 

 Valgstyret kan delegere til valgsekretær å inngå avtale om trykking av stemmesedler. 

 Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer og varamedlemmer til 

stemmestyrene og blant disse leder og nestleder, valgloven § 4-2. 

 Valgstyret avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. 

Folkeregistermyndigheten Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres om endringer i 

stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret, valgloven § 9-3. 

 

 Valgnemndas virksomhet hjemles i kommuneloven. 

 Valgnemnda velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 

 Valgnemnda kan innstille i saker om valg og sammensetning av utvalg og komiteer. 

 Valgnemnda skal tre sammen dersom valgnemndas leder, ordførere eller et flertall av 

valgnemnda ber om det 

 

11. DELEGERT MYNDIGHET TIL ORDFØREREN 

11.1 Ordførerens myndighet 

Når rådmannen er inhabil i en sak der han er delegert beslutningsmyndighet, delegeres 

beslutningsmyndigheten i saken til ordføreren. 

Ordføreren anviser regninger når rådmannen er inhabil. 

Ordføreren kan møte på generalforsamlinger i selskaper eller andre sammenslutninger der 

kommunen er medeier, og det ikke er valgt annen særskilt representant. Varaordføreren kan 

møte for ordføreren. Myndigheten omfatter også å kunne utpeke som kommunens represen-

tant en av øvrige formannskapsmedlemmene eller rådmannen i de tilfeller ordføreren/varaord-

føreren er forhindret fra å møte. 

Ordfører gis fullmakt til å bevilge støtte til TV-aksjoner, som dekkes over budsjettposten til 

formannskapets disposisjon. 

 

12. DELEGERT MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN 

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre alle saker som regnes som kurante (ikke av 

prinsipiell betydning). 

 

12.1 Økonomisaker 

Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet innenfor de ulike rammeområder på grunnlag 

av den vedtatte hovedsum pr område. 

 

Rådmannen delegeres myndighet til å vedta følgende omdisponeringer innenfor vedtatt 

driftsbudsjett: 

 Styrking av poster ved bruk av inntekter ut over det budsjetterte i artsgruppene 60-79 

innenfor samme formål. 

 

Rådmannen delegeres myndighet til å anvise regninger innenfor budsjettets rammer. 

Anvisningsmyndigheten kan delegeres videre av rådmannen. 
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Kommunestyret fastsetter eget reglement for kjøp av varer og tjenester. Rådmannen gis 

myndighet til innkjøp innenfor gjeldende budsjett og reglement. 

Kommunestyret utformer retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra 

enkeltpersoner, foreninger eller andre organisasjoner. Rådmannen tildeler støtte på grunnlag 

av retningslinjer, innarbeidet praksis og eventuelle lover og forskrifter som kommunen er 

bundet av. 

Rådmannen har myndighet til å avgjøre søknader fra enkeltpersoner, foreninger eller andre 

organisasjoner for søkere bosatt utenfor kommunen basert på etablert praksis og eventuelle 

lover og forskrifter som kommunen er bundet av. Myndigheten gjelder søknader der tiltaket 

foregår utenfor kommunen og/eller resultat eller virkning av tiltaket har ingen eller liten 

virkning i forhold til innbyggerne i kommunen. 

Rådmannen har myndighet til å støtte lokale arrangementer i forbindelse med høytids- og 

merkedager som 17. mai, samefolkets dag og lignende. 

 

12.2 Skole- og barnehagesaker 

Rådmannen gis myndighet til å: 

 avgjøre midlertidig overføring fra en skolekrets til nabo-kretsen 

 avgjøre saker om skyss og innkvartering innenfor rammen av vedtatte budsjetter 

 treffe nærmere vedtak vedrørende undervisningen, herunder bruken av karakterer 

 avgjøre søknader om spesialundervisning 

 avgjøre hvilke læremidler som skal brukes 

 avgjøre søknader om forskyving av skolestart, fritak fra undervisning og elevpermisjoner 

 fastsette reglement for hver skole 

 gjennomføre kretsmøter og -avstemninger 

 avgjøre søknader om erstatning for ødelagt utstyr 

 avgjøre øvrige saker av ikke-prinsipiell karakter hjemlet i opplæringsloven. 

gjennomføre opptak til barnehager 

 godkjenne barnehager 

 gi dispensasjon fra kravet om utdanning 

 avgjøre kurante saker hjemlet i barnehageloven. 

 utvikle voksenopplærings-tiltak og avgjøre saker om tilskudd og søknader om 

spesialundervisning, jf. voksenopplæringslovens § 5. 

 

12.3 Jordbruks- og skogverkssaker   

Rådmannens fullmakter: 

Rådmannen avgjør saker av ikke-prinsipiell karakter i henhold til konsesjonsloven, jordloven, 

odelsloven, forpaktingsloven, matloven og skogbruksloven der avgjørelsesmyndigheten ikke 

er lagt til andre organer. 

I medhold av jordloven delegeres rådmannen myndighet til å: 

 Avgjøre søknader om omdisponering og fradeling av tomter og arealer inntil 4 dekar. 

 Avgjøre søknader om fradeling av eiendommens bygninger med tomt, dersom det 

foreligger avtale om at restarealet skal selges som tilleggsjord, § 12. 

 Avgjøre søknader om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til skogsmark for areal 

inntil 50 dekar, § 9. 
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12.4 Saker angående fast eiendom 

Rådmannen delegeres myndighet til å: 

 Forvalte kommunale eiendommer, i de tilfeller slik fullmakt ikke er gitt til andre. 

 Møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og gi bud for inntil kr 750 000. 

 Begjære tvangsauksjon som ledd i tvangsinndrivelse. 

 Avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når det fortsatt er dekning. 

 Slette heftelser på parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får eget 

bruksnummer, når det fortsatt er dekning for kommunens heftelser. 

 Påtegne obligasjoner for sletting når obligasjonene er innfridd. 

 Tildele arealer i regulerte områder på standardvilkår som er godkjent av kommunestyret. 

 Rådmannen gis myndighet til å selge alle typer tomter i regulerte felt. Tildeling av tomter 

til offentlige formål, forretnings- og industriformål avgjøres av formannskapet. 

 Kjøpe, selge, makeskifte og pantsette fast eiendom når dette skjer innenfor vedtatt budsjett 

og plan. 

 Underskrive kontrakter og skjøter på kommunens vegne i samsvar med politiske vedtak og 

gitte retningslinjer. 

 

12.5 Salg av løsøre 

Rådmannen gis myndighet til å selge løsøre i de tilfeller salget ikke utløser prinsipielle 

betenkeligheter. Dersom verdien er på mer enn kr 50.000,- skal salget kunngjøres offentlig. 

 

12.6 Offentlighet og dokumentinnsyn. 

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre spørsmål om offentlighet og dokumentinnsyn. 

Spørsmål om et dokument er offentlig eller ikke, skal avgjøres ut fra forutsetningen i 

kommunelovens § 4 om at meroffentlighet skal praktiseres så langt som det er praktisk mulig. 

 

12.7 Inngåelse av avtaler generelt 

Rådmannen gis myndighet til å inngå andre avtaler innenfor rammen av vedtatt drifts- og 

kapitalbudsjett og med en oppsigelsestid på maksimum 1 år. 

 

12.8 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 

Rådmannen er lokal matrikkelmyndighet etter matrikkellovens § 5a. 

Rådmannen delegeres myndighet til å møte på vegne av kommunen ved 

oppmålingsforretninger, og rekvirere oppmålingsforretning på kommunens vegne. 

Rådmannen er delegert myndighet til å møte i saker i jordskifteretten. 

 

12.9 Plan- og byggesaker (plan- og bygningsloven)  

I henhold til plan- og bygningsloven av 2008 har rådmannen myndighet til å: 

 fastsette midlertidig forbud mot tiltak etter kapittel 13 i plan- og bygningsloven. 

 avgjøre ikke prinsipielle dispensasjonssøknader etter kapittel 19. 

 avgjøre alle enkeltsaker etter byggesaksdelen (kapittel 20 – 31) i plan- og bygningsloven 

med unntak av delingssaker etter § 20-1 bokstav m der det er tale om å opprette enheter 

større enn 4 dekar. 
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 foreta ulovlighetsoppfølging etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven. 

 forestå undersøkelse på fast eiendom etter § 33-2 i plan- og bygningsloven 

Rådmannen gis myndighet til å tildele boligtomter og hyttetomter i regulerte områder og 

tildele tomter i områder hvor det må tas spesielle hensyn. Se også punkt 12.4. 

 

12.10 Vann- og avløpssaker 

Kommunestyret fastsetter forskrifter for vann- og kloakkavgift. 

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av vann- og kloakkavgiftsloven   

lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og kommunens forskrifter. 

 

12.11 Delegasjoner etter særlov 

 Vegtrafikkloven. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre og gi uttalelser om veg- og 

trafikksaker. 

 Vegloven. Rådmannen delegeres myndighet til å opptre som vegmyndighet for kommunale 

veier i kurante saker, § 9. 

 Lov om film og videogram. Rådmannen delegeres myndighet til å gi konsesjon for 

framvisning og omsetning av film og videogram i næring, § 2. 

 Lov om sosiale tjenester. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av 

lov om sosial omsorg og lov om kommunale helsetjenester med tilhørende forskrifter og 

retningslinjer. Kommunestyret kan fastsette retningslinjer for tjenestens innhold m.v. 

 Barnevernsloven. Leder for hjelpetjenesten gis myndighet til å treffe vedtak i medhold av 

barnevernsloven. 

 Lov om vern mot tobakksskader. Rådmannen gis myndighet til avgjøre ikke-prinsipielle 

enkeltsaker etter tobakksskadeloven. Rådmannen utfører den daglige kontrollvirksomhet. 

Rapporter om dette fremlegges for oppvekst- og omsorgskomitèen. 

 Lov om forurensning. Kommunestyret er forurensningsmyndighet og gir forskrifter om 

renovasjon, avløpsanlegg mv., jf. forurensningslovens kap.4 og 5. Rådmannen gis 

myndighet til å treffe avgjørelser enkeltsaker i medhold av forskriftene. 

 Lov om rettshøve mellom granner. Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på 

kommunens vegne i naboforhold etter loven. 

 Lov om omsetning av alkohol. Kommunestyret gir selv prinsipielle retningslinjer i forhold 

til skjenkepolitikken gjennom en samordnet rus- og psykiatriplan. Rådmannen delegeres 

avgjøringsmyndighet for ambulerende bevilling for enkelt anledning, skjenkebevilling for 

en enkelt anledning, utvidelse av skjenketid for enkelt anledning og utvidelse av 

skjenkelokale for enkelt anledning. Videre delegeres rådmannen myndighet til å godkjenne 

endring av skjenkestyrer og stedfortreder. For ambulerende bevilling og for 

skjenkebevilling for en enkelt anledning begrenses rådmannens fullmakt til to samtidige 

bevillinger. Jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1 § 12.. 

 Lov om serveringsvirksomhet. Rådmannen delegeres myndighet i henhold til loven. 

 Almindelig borgerlig Straffelov. Rådmannen delegeres myndighet til å anmelde og 

begjære offentlig påtale for alle straffbare handlinger mot kommunen. 

 Lov om motorferdsel i utmark 

Dispensasjonsutvalget gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker i medhold av nasjonal 

forskrift til motorferdselslovens § 6. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre andre 

enkeltsaker etter motorferdselsloven og forskrifter i medhold av denne. 

 Rådmannen delegeres kommunal myndighet hjemlet i Miljøinformasjonsloven. 

 Viltloven: Rådmannen har myndighet til å ta vare på vilt som er ulovlig felt (§ 48). 
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 Naturmangfoldloven. Rådmannen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge 

skade. 

 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Rådmannen har myndighet til å avholde 

jegerprøveeksamen (§10), utføre kontroll med krav om godkjent ettersøkshund, samt gi 

fritak (§ 23), Motta meldinger knyttet til ettersøksplikten for såret storvilt (§§ 27 og 28), 

Foreta nødvendig ettersøk og avlivning av skadet storvilt utenom ordinær jakttid (§29), gi 

tillatelse til bruk av slagfelle til fangst av rødrev og grevling (§30), motta meldinger om 

snarefangst og bruk av fangstinnretninger (§§ 33 og 36) og foreta kontroll av felte dyr, 

kommunale forvaltningsvedtak samt ettersøksavtaler (ettersøkshund) (§37). 

 Forskrift om fiskeravgift. Rådmannen har myndighet til å gi fritak for skoler og andre 

institusjoner (§3). 

 Lov om Laksefisk og innlandsfisk. Rådmannen delegeres myndighet til å iverksette tiltak 

(§12 og §31), foreta merking (§ 15), og ta vare på ulovlig fangst (§ 47), samt fatte 

enkeltvedtak etter loven (§ 27, 28 og 36). 

 

 

12.12 Frilufts- og naturvernsaker 

Rådmannen delegeres myndighet innenfor friluftsloven til å: 

 Avgi uttalelse etter friluftslovens  § 20 ved tvil og uenighet om: hvorvidt et grunnstykke 

kan regnes som innmark eller utmark etter friluftsloven, avstander fra raste- og teltplasser 

til bebodd hus, og hvorvidt et stengsel eller annet hinder for fri ferdsel, et skilt eller en 

kunngjøring er ulovlig. 

 Kreve arbeidet stanset, dersom en bygning, inngjerding eller annet arbeid blir påbegynt i 

strid med forbud eller påbud etter friluftsloven (§40) 

 

12.13 Lakse- og innlandsfiske 

Iverksette tiltak som anses nødvendige for å forebygge, begrense eller hindre skade, herunder 

stoppe fiske, oppfisking for å bevare fisken m.m. dersom anadrome laksefisk er truet av akutt 

forurensning eller andre akutte miljøforstyrrelser (§ 12). 

Merke fredningssoner ved fisketrapp og lignende (§ 15). 

Gi pålegg om salg av fiskekort (§27), fiskekulturtiltak (§28) og gjenoppretting av endring i 

friløpet (§36). 

Ta vare på fangsten eller verdien av fisk som er ulovlig fanget og brakt i land (§47). 

 

12.14 Beredskapssaker 

Kommunestyret fastsetter eget reglement som regulerer kommunens arbeid med 

beredskapssaker. Se Beredskapsplanen. 

Beredskapsloven 

 

12.15 Andre saker 

Rådmannen delegeres myndighet til å: 

 Anlegge søksmål i kurante saker. 

 Fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer. 

 Gi godtgjøring til kommunale ombudsmenn etter gitte retningslinjer. 

 Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker 
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 Avgjøre dispensasjoner for bruk av kommunens våpen. Jf. eget reglement. 

 Avgjøre søknader om gaver, støtteannonser o.l. begrensa til kr 5 000 i den enkelte saken. 

 Avgjøre søknader om tilskudd til private grendeveier. 

 Ta ut forliksklage for kommunale krav av enhver art. 

 Innvilge betalingsutsettelse for renter og avdrag på formidlingslån i Husbanken. 

 Inngå avtaler med private grunneiere om gravetillatelse o.l. 

 Anta anbud/tilbud forutsatt at summen ligger innenfor vedtatt budsjett. 

 Avgjøre søknader om tilskudd av kulturmidler til lag og foreninger. 

 Tildele utbedringstilskudd, utbedringslån og etableringslån for videre utlån. 

 Innvilge prioritetsvikelser og pantefrafall for etablerings- og utbedringslån. Sikkerhet skal 

ligge innafor 80 % av kostnadsrammen. 

 Godkjenne overføring av utbedrings- og etableringslån til ny låntaker i forbindelse med 

arv, skilsmisse og salg. 

 Gi uttalelse til søknader om tilskudd til forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak. 

 Refinansiere låneopptak, og ta opp lån innenfor de lånerammene kommunestyret har 

vedtatt. 

 

13. DELEGERT MYNDIGHET TIL BRANNSJEFEN 

Kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige 

stoffer og om brannvesenets med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. 

Brann og eksplosjonsvernloven 

Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av 

brannvesenet og planer for brannvernarbeidet. 

14. DELEGERT MYNDIGHET TIL ØKONOMISJEFEN 

Økonomisjefen delegeres etter Lov om betaling og innkreving av skatt- og avgiftskrav 

myndighet til å: 

Avgjøre saker som gjelder ettergivelse og nedsetting av morarenter og innfordringsutgifter av 

skattebeløp eller ansvarsbeløp av billighetsgrunner, når det nedsatte beløpet ikke overstiger kr 

20 000, forskriftens §§ 5.1 og 5.2. 

Utgiftsføre som uerholdelig morarenter av skattebeløp eller ansvarsbeløp og 

innfordringsutgifter for til sammen inntil kr 20 000, forskriftens § 1.4. 

Økonomisjefen fastsetter reglement for kontantkasser. 

15. IKRAFTTREDEN - ENDRINGER I REGLEMENTET 

Delegasjonsreglementet Reglement for delegering av myndighet trer i kraft fra vedtakets dato. 

Fra samme tidspunkt oppheves tidligere delegasjonsvedtak så langt de ikke samsvarer med 

reglement for delegering av myndighet. 

Justeringer i reglementet trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret. 

Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendig for 

å bringe reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort. Rådmannen gis 

også myndighet til å justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre 

bestemmelser reglementet viser til. 
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skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076

Kommunestyret i Tana kommune

postmottak@tana.kommune.no

Kontrollrapport 2015 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som 
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. 
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for 
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er 
"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. 

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i 
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
 Intern kontroll
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 Skatte- og avgiftsinnkreving
 Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene 
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 

2. Om skatteoppkreverkontoret 

2.1     Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014 Antall årsverk 2013

0,80 1,0 1,5
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3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Tana kommune viser per 31. desember 2015 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 202 748 125 og 
utestående restanser2 på kr 6 899 683, herav ingen berostilte krav. Årsrapporten og skatteregnskapet er
mottatt den 20. januar 2016, men skatteregnskapet er ikke datert og signert av kommunens 
skatteoppkrever.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2015 for Tana kommune.

Resultatene viser følgende:
Totalt 
innbetalt 
i MNOK

Innbetalt 
av 
sum krav 
(i %)

Resultat-
krav 
(i %)

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
forrige år

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
regionen

Restskatt personlige skattytere 2013 8,55 96,37 93,50 96,56 94,65
Arbeidsgiveravgift 2014 1,34 100 99,90 98,80 99,86
Forskuddsskatt personlige skattytere 2014 18,79 99,79 99,00 99,65 99,32
Forskuddstrekk 2014 93,33 100 100 99,90 99,98
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2014 7,37 99,97 99,90 100 99,81
Restskatt upersonlige skattytere 2013 2,67 99,90 99,00 100 98,64

Særskilte merknader til innkrevingsresultatene: Skattekontoret er tilfreds med at skatteoppkreveren har 
god måloppnåelse på innkrevingsområdet. 

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for kommunen per 31. desember 2015 viser følgende iht. skatteoppkreverens 
resultatrapportering:
Antall 
arbeidsgivere

Minstekrav 
antall kontroller
(5 %)

Antall utførte
kontroller i 
2015

Utført 
kontroll
2015 (i %)

Utført 
kontroll 
2014 (i %)

Utført 
kontroll
2013 (i %)

Utført kontroll
2015 regionen (i 
%)

224 11 0 0,0 0,0 0,9 3,3

Særskilte merknader til arbeidsgiverkontrollen: Skatteoppkreveren har begrunnet manglende 
gjennomføring av kontroller i 2015 med at kontoret ikke har hatt kapasitet. Skattekontoret vurderer at 
skatteoppkreveren enten må øke kapasiteten på eget kontor, og/eller kjøpe arbeidsgiverkontroller slik 
at tilstrekkelig antall kontroller blir gjennomført.  

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2015 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene 
skatteregnskap og  innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 7. og 8. september 2015.

Skattekontoret har i 2015 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for 
områdene intern kontroll, skatteregnskap, og arbeidsgiverkontroll.  

                                                     
1

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2

Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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5. Resultat av utført kontroll

 Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige 
forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Vår kontroll har avdekket mangler som gir indikasjoner på at den interne kontroll ikke er 
tilfredsstillende. Dette medfører brudd på Skattedirektoratets "Instruks for skatteoppkrevere" jf. § 2-5.

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige 
forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

I vår kontroll finner vi at skatteoppkreveren ikke har god nok kontroll med kontantkassa. 
Skattoppkreveren foretar ikke kassaoppgjør uten ugrunnet opphold og avstemmer ikke kassa for hver 
dag det har vært kontante transaksjoner. Dette medfører brudd på Skattediretoratets "Instruks for 
skatteoppkrevere" jf § 3-4.

Vår kontroll har avdekket at skatteoppkreveren ikke har avstemt bankkonto mot tilsvarende konto i 
skatteregnskapet for alle dager hvor det har vært transaksjoner over konto. Dette medfører brudd på 
Skattedirektoratets "Instruks for skatteoppkrevere" jf. § 3-4.

Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

 Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige 
forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Vår kontroll har avdekket at skatteoppkreveren ikke saksbehandler betalingsavtaler og 
lempningssaker iht. regelverk. Vi finner ikke dokumentasjon på faktiske forhold som skal ligge til 
grunn for vedtak. Vi har tidligere gitt skatteoppkreveren pålegg om saksbehandling av 
betalingsavtaler i rapport av 13. oktober 2010 og 12. desember 2013. Dette medfører at 
saksbehandling ikke er i samsvar med skattebetalingsloven §§ 15-1, og/eller 15-2.

I vår kontroll finner vi at skatteoppkreveren ikke saksbehandler avskrivningssaker iht. regelverk. Det 
mangler skriftlig saksfremstilling og dokumentasjon på faktiske forhold. Dette medfører brudd på 
Skattedirektoratets "Retningslinjer for berostillelse og avskriving av skatter og avgifter med renter og 
omkostninger".

Innkrevingsarbeidet utføres likevel i tilstrekkelig omfang.

 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren har ikke gjennomført noen stedlige arbeidsgiverkontroller i 2015. 
Skatteoppkreveren har dermed ikke oppfylt sine plikter etter skattebetalingsloven § 5-13 og tilhørende 
retningslinjer gitt av Skattedirektoratet.
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6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2015 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt 
skatteoppkreveren i rapport av 29. september 2015.

Skatteoppkreverkontoret kun delvis gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt. 

Vennlig hilsen

Gøril Heitmann Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving                                                              Marita Ryeng
Skatt nord    
                                                                           
Kopi til:

 Kontrollutvalget for Tana kommune
 Skatteoppkreveren for Tana kommune
 Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vi ber om at denne rapporten blir distribuert til kommunestyret og  kontrollutvalget.
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Espen Nordby
skatterevisor 
Avdeling innkreving 
Skatt nord 

Mobil: 91 86 45 77

epost :espen.nordby@skatteetaten.no

Postboks 6310, 9293 Tromsø 
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M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6

1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 7 8 9 10 11 12 13

2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 14 15 16 17 18 19 20

3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 21 22 23 24 25 26 27

4 25 26 27 28 29 30 31 9 29 13 28 29 30 31

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

13 1 2 3 17 1 22 1 2 3 4 5

14 4 5 6 7 8 9 10 18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12

15 11 12 13 14 15 16 17 19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19

16 18 19 20 21 22 23 24 20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26

17 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30

22 30 31

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

26 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 35 1 2 3 4

27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14 36 5 6 7 8 9 10 11

28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21 37 12 13 14 15 16 17 18

29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28 38 19 20 21 22 23 24 25

30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31 39 26 27 28 29 30

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

39 1 2 44 1 2 3 4 5 6 48 1 2 3 4

40 3 4 5 6 7 8 9 45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11

41 10 11 12 13 14 15 16 46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18

42 17 18 19 20 21 22 23 47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22 23 24 25

43 24 25 26 27 28 29 30 48 28 29 30 52 26 27 28 29 30 31

44 31

Oppdatert 6.jan.2016

Deanu gielda -Tana kommune politiske organ
Kommunestyret(KST): 25.feb., 21 apr, 16.juni, 20.okt., 17.nov., 15.des.

Formannskapet(FSK): 11.feb., 7.april, 2.juni, 25.aug., 6.okt., 3.nov, 1.des,

Fast utvalg for plansaker (FUP): avholdes i fb med FSK møter

Administrasjonsutvalget(ADU): avholdes i fb med FSK møter etter nærmere innkalling

Kontrollutvalget: 

Disputvalg: 20.jan., 17.feb., 16.mars, 10.-11.mai, 7.-8.juni, 17.aug., 14.sept., 9.nov., 14.des.

Ungdomsrådet: 

Hovedutvalg for utmark og næring: 17.febr., 13.apr., 1.juni, 7.sept., 12.okt., 30.nov.

Hovedutvalg fro oppvekst, omsorg og kultur: 16.febr., 12. apr., 24.mai, 6.sept., 11.okt., 22.nov.

Rådet for funk.hemmede: 

Eldrerådet: 

Adm organ

Kontaktm. Pol/adm ledelse:

Arbeidsmiljøutvalg(AMU):

Ledermøte(LM): holdes som hovedregel siste tirsdag i måneden

Finnmark fylkeskommunens møteplan 2016

Fylkestinget: 11-12.mai, 12.-13.okt., 7.-8. des.

Fylkesutvalget: 9.feb., 12.april, 10.mai, 7.juni, 20.sept., 11.okt., 22.nov., 6.des.

HU KS: 18.feb., 26.mai, 6.okt., 1.des.

HUK: 8 mars., 2.juni, 5. okt.,30.nov.

Sametingets møteplan 2016:

29.feb.–4. mars, komité- og plenumsmøter., 23.–27. mai, komitémøter, 6.–10. juni, plenumsmøte

26.–30. sept, komité- og plenumsmøter, 21.–25. nov., komitémøter, 5.–9. des., plenumsmøte

Kommunenes sentralforbund KS 2016

Fylkesstyremøter: , 14-15.jan. Kommunal toppmøte 2016 15-17 februar

Strategikonf.  4-5 feb.(Alta),. Fylkesmøte Nordnorge 30-31 mars (Tromsø)
 
Øst-Finnmark regionråd

Regionrådsmøte(r):  9-10. februar (Kirkeneskonferansen 10-11 februar), 

Styremøter:

Fefo styremøter 2016

Fefo ordførerkonf. 19. jan Styremøte i fb med denne.

OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

APRIL MAI JUNI

JULI AUGUST SEPTEMBER

Møteplan 2016  Deanu gielda - Tana Kommune

JANUAR FEBRUAR MARS
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FSK-rapport 2015

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

1 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent AI

2 Godkjenning av saksliste Ja Tillegg: RS om postlov. NLS. Motorferdselsloven. Landbruksforhandlingene. Ai

3 Godkjenning av protokoll fra 27.11.2014 Ja Protokollen ble godkjent AI

4 Kommunedelplan for klima og energi (2010-2015): Framdriftsrapportering. Ja Ble vedtatt som foreslått. AS

5 Utvidelse av detaljreguleringsplanområdet for Sjursjok havn ja Utsatt inntil havneutvalget har uttalt seg. Havneutvalget behandler saken 9. februar 2015 FE

6 Høringsuttalelse til kompensasjonsmidler til infrastrukturtiltak 2016-2018 Ja Ble vedtatt en uttalelse med prioriteringer. Nytt pkt 2 om å fullføre Ifjordfjellet som forskyver pri. FE

7 Høringuttalelse til Finnmark fylkeskommunes prosjekt "Grensekryssende kollektivtrafikk" Ja Høringsuttalelsen ble vedtatt som foreslått. Vedtak sendt 30.01 FE

8 Sammenslåing av Polmak sogn og Tana sokn - Høringsuttalelse fra Tana kommune Ja Foreslår at det heter girkusuohkan, eller som foreslått Vedtaket oversendt Polmak og Tana kirkelig fellesråd BS

9 Referatsaker/Orienteringer - FSK 290115 Ja FG

9 RS01 - Vurdering av rasfare i Sjursjok og Smalfjord havn Ja

9 RS02 - Uttalelse - Deltakerloven og fiskeriene Ja

9 RS03 - Svar på søknad om økonomisk støtte Ja

9 RS04 - Avslag på søknad om støtte til filmprosjektet "Lengsel etter nåtid" Ja

9 RS05 - Uttalelse om ny postlov Ja

10 Uttalelse om Norsk laksesenter (NLS) Ja Det ble vedtatt en uttalelse Ordfører redigerer AI

11 Uttalelse om ny motorferdselslov Ja Det ble vedtatt en uttalelse AI

12 Uttalelse om landbruksoppgjøret Ja Oversendes til MLU for KST-behandling AI

9 Spm fra Tone om å se på organiseringa i adm Ja Ordfører satt dette i sammenheng med ny politisk organisering til høsten.

9 Ordf: Informasjon om folkemøte om farleden. Forvaltningsplan for naturreservatet. Ja

Kystverket har god kontroll, men det ser ut til å trekke ut i langdrag. 

Forvaltningsplanen påvirker ikke mudringen.

9 Ordf: Om etableringen av Norsk laksesenter Ja Orientering om NLS og prosessen knyttet til etableringen

9 Ordf: NHO har styremøte 2. feb. FSK kan møte dem. Ja

9 Ordf: Det ser ut til at LOSA vil bli videreført i kunnskapens hus Ja Flere av flyktningene har søkt LOSA

9 Ordf: IFU/IFU. Samisk næringshage under etablering. Ja

9 Rådm: Om legesamarbeidet. Nesseby møtte ikke opp til avtalt møte. Forsøker nytt tidspunkt. Ja

9 Rådm: Har ansatt byggesaksbehandler og ingeniør. Fått søkere til språkkonsulent og helsesøster. Ja

9

Rådm: Rensingen ved renseanlegget er tilfredsstillende igjen etter dårlige prøver. Skjerpet inn 

renholdsrutiner. Ja

9 Rådm: Igangsatt prosesser for å unngå nattevakt i omsorgsboliger og flere PU/Psyk-boliger Ja

9 Rådm: Feil i budsjettet for Polmak og Austertana. Utnullingen ble ikke gjort riktig. 418 705 kr feil. Ja

9 Rådm: Sykestueplasser og KAD-plasser Ja

9 Rådm: UNN presser oss i rus/psykiatri - de bygger ned og overlater til oss Ja Vi stritter imot.

13 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent FG

9 Rådm: Tilskudd til private barnehager og dispensasjoner Ja OKU får evt saker.

9 Ordf: Mobildekning. Møte med Netcom om saken 11. feb. Ja Ønsker bedre dekning for 3G. Se på avtalen om utbygging.

9 Ordf: Møte med Otto Strand om rentekompensasjon for kirkebygg. Ja For å berede grunnen for bygging i neste periode.

9 Ordf: Kommunereformen. Må innkalle arbeidsgruppa. Ja

9 Rådm: Klagesak i omsorgssenteret - Fylkesmannen sier de avgjør saken ila en uke eller to Ja

9 Rådm: Gitt tilskudd til 17. mai i Tana bru og 6. feb i Tana bru, Sirma og Austertana Ja

9 Rådm: Initiativ til felles plankontor Ja

9 Rådm: Øfas-Arve kommer i neste møte Ja

14 Godkjenning av saksliste Ja Tilleggssaker FG

15 Godkjenning av protokoll fra 29.01.2015 Ja Protokollen ble godkjent FG

16 Utvidelse av detaljreguleringsplanområdet for Sjursjok havn Ja Området ble utvidet FE

18 Etablering av næringshage i Indre-Finnmark Ja Modell 2 velges. Meld fra til selskapet med forbehold om KST-behanadling FE

19 Ny selskapsavtale - Finnmark kommunerevisjon IKS Ja Endringene godkjennes Skal til KST JA

20 Referatsaker/Orienteringer FSK 260215

20 RS06: Svar på søknad om støtte

20 Rådm: Engasjementsbrev revisjonen Blir lagt frem som RS i neste FSK

20 Rådm: Klagesak på omsorgssenteret avgjort Klager fikk ikke medhold Egentlig en HOU-sak

20 Rådm: Adresseringen i full gang igjen Vedtak om adresser sendes ut fortløpende

20 Rådm: Flytting av kraftlinje Vi avventer flytting av linja til nytt industriområde Skal kostnadsfordeles mellom industri- og nytt boligområde

20 Øfas: orientering v/Arve Øverland Returordninger, sortering mv

20 VDMS: orientering fra museumssidaen

Side 1
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FSK-rapport 2015

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

21 Nedsettelse av fartsgrenser langs fylkesveier i Tana kommune ja Det ble vedtatt en henvendelse til vegvesenet Brev sendt etter Fsk vedtaket. ØS

22 Søknad om støtte til snøskredkurs Ja Ble bevilget 10.500 Vedtaket sendt ut og søker er i tillegg informert på sms BS

17 Trafikksikkerhetstiltak Per Fokstad geaidnu Ja Delvis utbygging Skal til KST ØS

20 Rådm: Har ansatt leder av hjemmetjenesten

20 Rådm: To søkere til språkkonsulentstillingen

20 Rådm: Vil foreslå å endre ansettelsesreglementet Ønsker å ha et ansettelsesmøte med beslutning

20 Rådm: Skal lage nytt delegasjonsreglement internt For å samle og redigere delegeringer fra rådmannen

20 Rådm: Bra regnskapsresultat for 2014 - rundt 5 mill

20 Ordf: fra eiermøtet Varanger kraft Lavere utbytte allerede fra i år

20 Ordf: fra kontaktmøte med Fefo Tok opp gammeproblematikken mv

20 Rådm: Legedekningen Møtet ble lukket under denne orienteringen

20 Ordf: Kommunal- og forvaltningskomiteen på besøk i Tana Ordfører møter komiteen

20 Rådm: Eiendomsskattelistene under produksjon Skal til offentlig ettersyn før 1. mars

20 Ordf: Om samisk i 110-sentralen

20 Ordf: gammesaker: FSK ønsker sak

20 Ordf: Finnmarkskommisjonen bes om å møte formannsskapet I anledning Tana-feltet har ordfører invitert kommisjonen til møte

23 Innkallinga Ja Innkallinga ble godkjent AI

24 Sakslista Sakslista ble godkjent. Ny RS12. DVMS og Fefo kommer AI

25 Protokollen fra 26.02.15 Protokollen ble godkjent AI

26 Detaljregulering av Lismajohka massetak: off. ettersyn Ja Reguleringsplanen ble sendt ut på høring som den foreligger. Høringsbrev er sendt og informasjonen lagt ut til offentlig ettersyn LS

27 5/1 - klage over vedtak, pålegg om riving, tvangsmulkt, Gáhpatjohka Ja Klagen ble ikke tatt til følge. Bjørnar Andersen BA

28 Arealplanlegger - utvidelse av prosjektperioden Ja Vedtatt å forlenge prosjektperioden til tre år. Stillingen vil bli utlyst så snart den er ferdig behandlet i stillingsutvalget i dag. SOH

29 RS07: Klage på opprettelse av ny festegrunn - 2025/7/1

29 RS12: Bredbåndsmidler Ja FSK ønsker sak om bredbåndsmidler snarest mulig. Det blir opprettet sak om bredbandsutbygging 2015 BS

29 RS08: Engasjementsbrev 2015

29 RS09: Kunngjøring, rekvisisjon av øvingslende

29 RS10: Årsrapport over attføringsarbeidet i Tana arbeidsservice AS for 2014

29 RS11: Ønsker din kommune å slutte seg til KS styrevervregister?

29 Rådm: Satsene for landbruksvikarordningen JA

29 Rådm: Klage på veinavn - avvises pga manglende klagerett JA

29 Rådm: Tar opp igjen miljøfyrtårn-sertifiseringen JA

29 Rådm: Ny leder i hjemmetjenesten på plass fra 1. mai JA

29 Rådm: Lederopplæringsprogram i samarbeid med BHT JA

29 Rådm: Avtale med fylkesbiblioteket om biblioteksutvikling Vi har signert denne avtalen. JA

29 Rådm: Må allikevel flytte linja forbi nytt boligfelt og industriområdet Fikk nye opplysninger om krav til mastehøyde JA

29 Rådm: Ny helsesøster på plass 1. juli JA

29 Rådm: Kommunelegestillingen Møte ble lukket under denne orienteringen. JA

29 Rådm: Rettssak om Vardø-saken i neste uke. JA

29 Rådm: Husbanken har bevilget 2,5 mill i startlån. JA

29 Rådm: Pensjonsinnberetning ikke på plass. Har derfor avsatt 2,5 mill til pensjonsforpliktelser. JA

29 Rådm: BA-leder har sagt opp. Vi ser på alternativ brannsjef-løsning. Brannsjef-kravet smalner inn kandidatene for stillingen. JA

29 Ordf: Møte om kommunereformen som Båtsfjord inviterte til 9. mars. FMI

29 Rådm: Samarbeidsavtalen om helsesenteret

Vi delbetaler kjøkkenoppussingen gjennom økt pris. Ser også på 

renholdsutgiftene.

29 Rådm: Legeavtalen med Nesseby Ikke bevegelser i forhandlingene. Kommer sak til FSK.

29 Drøfting om kommuneformen og utredningen Kommunen blir med i fellesutredningen som Vadsø og SVK har søkt om.

30 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent FG

31 Godkjenning av saksliste Ja Sakslista ble vedtatt med noen endringer FG

32 Godkjenning av protokoll fra 12.03.2015 Ja Protokollen ble vedtatt FG

33 Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Ja Innstilling til KST vedtatt som foreslått FE

34 Søknad om tomt til prosjektkontor for bygging av ny E6 Tana bru Ja Tilsagn om tomt ble vedtatt i tråd med rådmannens endrede forslag Orientering om grunerverv ble gitt her. Vedtaksbrev sendt. LS

35 Dispensasjonspraksisen i Finnmark knyttet til mindre byggverk i utmark Ja Som foreslått + tillegg om omdisponering fra næringshytter Rådmannen ikke inhabil pga kobling til hytte i utmark. Vedtaksbrev sendt. LS

36 Permanent reinsperregjerde rundt Máskevárri: Høring Ja Det gis ikke tillatelse til å sette opp reingjerde Vedtaksbrev sendt fylkesmannen med kopi til de aktuelle reinbeitedistriktene. LS

37 Omlegging av høyspenttrase forbi Hearggeguolba industriområde. Ja Omlegging som foreslått Utførelsen er bestilt. ØS

Side 2
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FSK-rapport 2015

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

38 Vann- og avløpsgebyr - endring som følge av lavere rente Ja Innstilling om lavere vann- og avløpsgebyrer Økonomiavdelingen er varslet om endringen som gjelder. ØS

39 Revisjon av avtale om legesamarbeid mellom Nesseby og Tana kommune ja som foreslått Saken er u.off. Saken åpent etter FSKs behandling. Skal videre til KST 23.4. ANU

40 Overordnet ROS-analyse for Tana kommune 2015 - 2020 ja Innstilling til KST som foreslått IN

41 Utbygging av bredband i Tana 2015 Ja Vedtok å bygge ut fiber, mobil og skole-IKT Saken sendes videre til KST BS

42 Referatsaker/Orienteringer - FSK 160415 FG

42 RS13: Status for utbygging av det landsdekkende nødnett

42 RS14: Samordning av Tana hjemmetjenester og Tana omsorgboliger

42 RS15: Melding om vedtak - Finnmark kommunerevisjon IKS i Vardø

42 RS16: Mottatt revidert regnskap for Tana overformynderi 2012 og 1. halvår 2013 - Godkjennes

42 RS17: E6 Båteng - anmodning om forlengelse av sone med fartsgrense 60 km/t

42 RS18: Informasjon

42 RS19: Planprogram på høring - oppstart for revisjon av ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted

42 RS20: Endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune

42

RS21: Sett friluftsliv på dagsorden og bli en friluftslivets år kommune - bli også med på kåring av  

årets friluftslivskommune

42 RS22: Søknad om økonomisk støtte til VAKE 2015

42 RS23: Søknad på kulturmidler

42 RS24: Søknad om støtte til Finnmarkslaget i Oslo - 75 år

42 RS25: Søknad om økonomisk støtte kr 5000

42 Rådm: Henvendelse fra bygdesenteret i Austertana

42 Rådm: Enighet i sak med annen kommune om ressurskrevende bruker

42 Rådm: Om tilrettelegging for fiskemottak i Torhop

42 Rådm: Lyst ut BA-leder. Bill S fungerer.

42 Rådm: Rektor for Deanu sámeskuvla, tilbud gitt

45 Godkjenning av innkallinga Ja Innkallinga ble godkjent FG

42 Rådm: Sak om flyktninger planlegges i juni-KST

42 Rådm: Foreløpig negativ beretning pga forsinket regnskap

42 RS26: Endringer i selskapsavtalen for Finnmark kommunerevisjon IKS

44 Ung-jobb bevilgning Ja Gå i gang med Ung-jobb. Budsjettregulering. Ung-jobb lyses ut på vanlig måte. Tatt med i bud.reg. JA

43 Høringsuttalelse om gyrodactulus salaris Ja Fullmakt til ordfører og MLU-leder til å avgi uttalelse Høringsuttalelse utarbeides. Sendes ut den 20.04. AS

42 Rådm: Om prosessen med å erverve grunn til rasteplass ved nybrua Ble gitt under behandlingen av sak 34.

48 Avhending av Seida skolebygg BEG Sak om basseng (ikke bare 12,5 m) 28. mai. Skolen og barneh har fått takst. Lagt ut for salg 23.11.15 BS

42 Rådm: Miljøfyrtånsertifisering igangsatt

46 Godkjenning av sakslista Ja Ny sak: 52 søndagsåpne butikker FG

47 Godkjenning av protokollen fra 16. april 2015 Ja FG

49 Gatelys i Austertana BEG Avsatt 200 000 til gatelys, trafikksikkerhetsmidler

Søkt  om trafikksikkerhetsmidler. Samarbeid med bygdelaget. Søknad fra 

2015 vil bli fornyet. Ny saksbeh fra 22.05 BS

50 Nei til økt bruk av midlertidige ansatte ja

Tana endrer ikke ansettelsespraksis, vil ikke bruke midlertidige ansettelser 

i økt omfang. Saken skal til KST. FG

51 Referatsaker/Orienteringer - FSK 070515 Referatene og orienteringene ble tatt til orientering FG

51

RS27: Høringsuttalelse fra Tana kommune til rapporten - Risiko for spredning av Gyrodactylus 

salaris på Nordkalotten .

84 Rådm: Andel faglærte i ledende stillinger i barnehager. Er reelt ca 70%, ikke noe over 40% som i nrk. Vet ikke hvor de har hentet tallene. 72% i kommunale barnehager.

51 Rådm: Vegen i vestsektoren - videre planer

51 Rådm: Forurensingssaken i Austertana og dammen Gjennomgikk sakene.

51 RS29: Høring: Mineralstrategier for Finnmark 2015-2019 Ja Saken fremmes som egen sak til FSK 28.mai Frans Eriksen forbereder saken til FSK LS

51 RS29: Svar på høringsuttalelse

51 RS30: Tilbakeholdte skjønnsmidler 2015 - Kommunereformen		2014/1702

51 RS31: Vedtak i fylkestinget vedrørende godsansvar

51 Rådm: Tre ledere på plass på en uke Kommuneoverlegen, hjemmetjenestene og sykeavdelingen

51 Rådm: Ikke søkere til barnehagestyrerstillingen

51 Rådm: Felles plankontor Lav interesse - neppe grunnlag nå Avvente prosessen med kommureformutredningen

51 Rådm: Kommunereformen

Fått statusbildet fra fylkesmannen. Fellesutredning igangsettes, Vadsø-

rådmannen koordinerer.

Side 3

-�151�-



FSK-rapport 2015

Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv

51 Rådm: Jobber med interkommunalt barnevern

Gitt signaler om at Nesseby gjerne kan ha kontoret. Har ikke kontorer nok i 

hjelpetjenesten. Barnevernet jobber uansett selvstendig.

51 Rådm: Lyst ut Ung-jobb

51 Rådm: Budsjettreguleringen

Vi tilbakefører 1,8 mill av avsetningen til økte pensjonsforpliktelser. Vil 

finansiere store deler av budsjettereguleringen. Det gjøres en egen bud.reg for helse/plo innenfor rammene. HOU.

51 Rådm: Kontorfellesskap Private interesser ser på en mulighet for å initiere kontorfellesskap Kommunen bør kanskje garantere for noen kontorer en periode.

52 Høringsuttalelse søndagsåpne butikker ja Tana er imot søndagsåpne butikker.

08.05.15 Høringsuttalelse innsendt via web 

http://www.regjeringen.no/2403951 FG

51 Rådm: Søknadsfrist rektor Austertana og BA-leder 8. mai Få søkere til nå.

51 Varaordf: Om sametingets nærings- og språkkonferanse

51 Ordf: møte med pensjonistforeningen

51 Ordf: møtte russsik veteranforening

78 Rådm: Utlyst BA-leder for tredje gang

78 Rådm: Vurderer hvor ansvaret for folkehelse skal ligge Utv.avd eller helsestasjonen

78 Rådm: Veivedlikehold og asfaltering i Holmesund og Masjok

78 Rådm: Bosetting av flyktninger: lett etter bosettingsmuligheter Austertana best egnet foreløpig.

78 Rådm: Tilsyn fra DSB - brannvesenet

Dimensjonering: OK. Overordnet innsatsledelse: noe forbedringsmulighet. 

Øvelser: ikke avvik, noen merknader.

78 Rådm: Orientering om grusing av veger

53 Godkjenning av innkalling ja

54 Godkjenning av saksliste ja tre tilleggsaker. Saksliste justert.

55 Godkjenning av protokoll fra 07.05.2015 ja

56 Detaljregulering for Lišmmajohka massetak: Sluttbehandling Ja Detaljreguleringen godkjennes til KST LS

57 Søknad om ny gammetomt vest for Stuora Hanajavri i Handalen Ja Det gis tillatelse til å flytte gamma (ny sakbeh. Ulrikke) URH

58 Trafikksikkerhetsplan for Tana kommune BEG Tas med i planstrategien for 2016 BS

59 Veiplan for perioden 2016 -2019 Ja Asfaltering og annet i Masjok, isvegene Asfaltert Holmesund, Masjok utbedret og asfalteres 2016 pga vintervær BS

60 Bygging av basseng ved Tana flerbrukshall BEG 12,5 m bygges i 2016 til KST ORB

61 Innspill til fylkeskommunens behandling av NTP for perioden 2018-2025 Ja Molo i Torhop NB! Høringsuttalelsen må sendes omgående. Høringsuttalelse er sendt BS

62 Tertialrapport første tertial 2015 ja Tas til orientering til KST SS

63 Budsjettregulering juni 2015 2014/2018 Ja som foreslått med endring til rådm. inst.

til KST. Formannskapet vil presisere ovenfor rådmannen gjeldende 

budsjettvedtak for 2015:Videreføring av oppvekstsenteret må vurderes i 

økonomiplanperioden i forhold til elevgrunnlag, mulighet for rekruttering av 

lærere og grenseskolesamarbeidet. JA

64 Tilflyttertjenesten i Tana Fortsetter. Reduserte ressurser. Hele kommunen. til KST TAA

65 Revisjon av Reglement Godtgjørelse for folkevalgte Ja som foreslått med tre endringer til KST BS

66 Høringsuttalelse - Mineralstrategier for Finnmark 2015-2019 ja I hovedsak som foreslått. NB! Høringsuttalelsen må sendes omgående FE

67 Referatsaker/Orienteringer - FSK 280515 Tatt til orientering

67 RS32: Søknad om felles måling av strømforbruk i Tana omsorgssenter Tatt til orientering

67 RS33: Søknad om gatelys i Masjok langs rv 98 Tatt til orientering

67 RS34: Angående Masjokdalen Tatt til orientering

67 RS35: Høringsuttalelse-Søknad om permanent reinsperregjerde rundt Máskevárre i Tana kommune Tatt til orientering

68 Justering av prisnivå for innleie av landbruksvikar Ja 1500 per dag. til KST BS

67 RS36: Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1.4.2017 Tatt til orientering

67 RS37: Fylkeskommunal høring på lufthavnstruktur, FOT-ruter for Finnmark og Rutestruktur Tatt til orientering

67 RS38: Sluttrapport - Fra plan til handling Tatt til orientering

67 RS39: Orientering om Finnmark kommunerevisjon IKS Tatt til orientering

67 Ordf: Mulig avtale med Berlevåg kommune om byggesaker og miljøsaker.

78 Rådm: Om lærlinger i 2015

78 Rådm: Forurensingssak Austertana - gode planer fremlagt

78 Rådm: Tjenesteavtale om oppmåling med Nesseby 60 000 per år + gebyrer

78 Rådm: Kommunestruktur: BDO har oppdraget

69 Godkjenning av innkalling

70 Godkjenning av saksliste Fred foreslo at disp til MB ble tatt opp. Ordfører motatte seg det.

71 Godkjenning av protokoll fra 28.05.2015 Protokollen ble godkjent

72 Klage på vedtak - søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av tilbygg til bolig ved gbnr. 13/159 ja Klagen ble tatt til følge som foreslått IN

73 Utvidelse av havneplanen for Torhop ja Utvidelsen ble vedtatt som foreslått FE

74 Arealbehov for utvikling av Torhop Fiskerihavn Ja Saken utsettes inntil reguleringsplanen er vedtatt BS
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75 Etablering av friluftsområder ved ny Tana bru: Opparbeidingsplaner Ja Signaler om litt mindre trær og vegetasjon. Formidlet til Statens vegvesen LS

76 Tilskudd - Underskudd 70 års markering - Avdukningsseremoni krigsminnesmonument ja Søknaden om tlskudd ble avslått HI

77 Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2015 ja FSK er kommunekomité E-post sendt til FSK 28.08 FG

78 Referatsaker/Orienteringer - FSK 270815

79 Opprettelse av kommunalt skadefellingslag Ja Det opprettes ikke kommunalt jaktlag. FSK sender uttalelse.

Vedtaket ble endret i ettertid. Det jobbes nå for å opprette kommunalt 

skadefellingslag. AS

78

RS40: Rapportering per mai 2015- oppfølging av handlingsprogrammet i flerbruksplan for 

Tanavassdaget (2007-2016).

84 RS52: Svar på spm om rovviltforvaltning på Stortinget

78 RS41: Oppstartvarsel - planlegging for fv. 98 Giillas - Smalfjord

78 RS42: Utbygging av gatelys i Austertana

78 RS43: Vedtak fra Fylkestinget 16. juni 2015 vedrørende Lufthavnstruktur i Nord-Norge

78 RS44: Status og informasjon om kommunereform i Finnmark

78 RS45: Fusjonsplan for fusjonering av Varanger KraftProduksjon inn i Varanger Kraft AS

78

RS46: Fordeling av midler til ballbinger 2015 - tilskudd til anleggsnr 2025004701 BALLBINGE 

SIEDDAJOHGUOLBBA

78 RS47: Sammenslåing av Tana sokn og Polmak sokn i Indre Finnmark prosti

78 RS48: Avtale om tjenestesamarbeid mellom Tana kommune og Berlevåg kommune

78 RS41: Angående veibelysning langs fylkesvei 98 - Masjok i Tana kommune

78 RS50: Orientering om vedtak til høringsinstanser. NVEs referanse: 201102457-106

78 RS51: Tilskudd - NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

78 Rådm: Orientering om regnskapet for 2015

78 Rådm: Befaring avfall Torhop Kommunen har sannsynligvis ansvar for litt av avfallet.

78 Rådm: 4G rulles ut for fullt

78 Rådm: Legesamarbeiet. Forhandlinger på ordførernivå.

84 Rådm: Transport ifm bosetting 1-1,5 mill per år per rute, avventer svar fra FFK

81 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent

82 Godkjenning av protokoll fra 27.08.15 Protokollen ble godkjent

83 Regnskap og årsberetning 2014 Det ble vedtatt en innstilling til KST. SMS

84 Rådm: Gatelys Austertana ut på anbud. Ramme for trafikksikkerhetsmidler.

80 Godkjenning av innkalling Innllinga ble godkjent

85 Godkjenning av innkalling Innkallinga ble godkjent

86 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent

87 Godkjenning av protokoll fra 08.09.2015 Protokollen ble godkjent

88 Søknad om bruksendring til transittmottak: 27/104 i Austertana Ja Vil gi tillatelse dersom vilkår om politi og helse oppfylles. Vedtaksbrev sendt LS

89 Søknad om bruksendring fra bolig til asylmottak for flyktninger: 24/114 i Austertana Ja Vil gi tillatelse dersom vilkår om politi og helse oppfylles. Vedtaksbrev sendt LS

90 12/1 - søknad om fradeling til tilleggsareal til gbnr. 12/130 i Gassanjarga Ja Fradeling ble innvilget som omsøkt. IMSN

91 Søknad om fradeling fra gbnr. 36/1 - tilleggsareal til gbnr. 36/144 i Seida. Ja Fradeling ble innvilget som omsøkt. IMSN

92 Søknad om fradeling fra gbnr. 18/1 - tilleggsareal til gbnr. 18/20 i Bonakas. Ja Fradeling ble innvilget som omsøkt. IMSN

93 RS53: FV 98 Tarmfjordbakken - dispensasjon Referatene ble tatt til orientering. SOH

93 RS55: Bosetting av flyktninger for planperioden 2017-2019 ja Referatene ble tatt til orientering. Saken legges frem til ny politisk behandling i våen 2016 Anu

93 RS56: Revisorbrev 1 2015 til Tana kommune ja Referatene ble tatt til orientering. SMS

93 RS54: Dispensasjon til oppgradering Tarmfjordbakken på strekningen FV 98 Giillas-Smalfjord Referatene ble tatt til orientering. SOH

93 Rådm: Budsjettkontroll 2. tertial

93 Rådm: Budsjett 2016

93 Rådm: Kjøkkenavtalen på helsesenteret

93 Rådm: Legeavtalen med Nesseby

93 Rådm: Utvide sykeavdelingen

93 Rådm: Bassenget: forh.gkj. 25 konkurranse

93 Rådm: Lovendring om å kunne bruke bygdenavn i adresse

93 Rådm: Planlegge skuterløyper innen 6 år, ikke forlenge etter 5. mai

93 Rådm: Salg Seida skole

93 Rådm: Administrativt delegeringsreglement oppdatert i høst

93 Rådm: Bosetting på bygda - må få transport da

93 Rådm: Bill blir BA-leder - vil se på info/serviceavd

93 Rådm: Vil foreslå felles barnevern med kontor i Nesseby

93 Rådm: Bredbåndsanbudet, 2 mill i kommunal støtte til fiber til Nedre-Tana

93 Ordf: Netcom bygger ut 4G og er snart ferdig med å bygge i Tana.
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94 Godkjenning av innkalling Innkallinga godkjent

95 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent med to tillegssaker og RS-tillegg

96 Godkjenning av protokoll fra 29.10.2015 Protokollen ble godkjent

97 Klage på vedtak - gjenoppføring av gamme ved Jeagelveaisuolu i Sirma ja Klagen ble ikke tatt til følge. Oversendes til fylkesmannen for endelig vedtak. IN

98 Søknad om deling av grunneiendom gnr 12 bnr 60 - Jordlovsbehandling Fradeling ble godkjent MSH

99 Søknad om fradeling fra gbnr. 12/60, sør for Lišmmajohka ja Fradeling ble godkjent IN

100 Søknad om fradeling av gbnr. 37/14 i Bjørkelia Nordre ja Fradeling ble godkjent URH

101 Etablering av statlig sikret friluftsområde, Sieiddaguoika friluftsområde beg Vedtatt som foreslått. Må oppdatere kartet. URH

102 Søknad om næringstomt i Grenveien industriområde ja Området ble tildelt. VJ

103 Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund: Offentlig ettersyn Ja Saken utsettes. Endringer innarbeides til senere behandling.

Det må gjøres såpass store endringer i planen at det må utarbeides nye 

saksdokumenter og saken meldes opp på nytt. LS

104 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Ja Rådmannens forslg m/tillegg ble vedtatt som innstilling. Notat for å korrigere forslag til vedtak lagt frem. JA

105 Møteplan for 2016 ja Ordfører utarbeider møteplan i samråd med medlemmene i FSK. RS til KST. Ref.sak til KST FG

106 RS58: Svar på søknad om økonomisk støtte

106 RS59: Svar på søknad om tilskudd - Finnmark Operakor

106

RS60: Innvilger tilskudd til «Styrke og samhold, searra ja searvan» over statsbudsjettet 2015 kap. 

761, post 79

106 RS61: Tilskudd til havnesamarbeid – søknadsfrist 30. november 2015

106 Referatsaker/Orienteringer FSK 231115 FG

999

108 Uttalelser ang bussruter ja Hartvik fikk fullmakt til uttalelsen. 25.11 - Uttalese sendt fylkeskommunen, fylkesordf. Og gruppeledere FG

107 Høringsuttalelse om 110-sentralen ja 110-sentralen skal lokaliseres i Kirkenes. ANU

106 RS62: Ang etablering av Sápmi næringshage

106 Rådm: Kommunereformen - skal arbeidsgruppa videreføres?

De fem største partiene er fremdeles i gruppa. Rådmannen sender mail til 

de aktuelle. Frank, Einar, Hartvik, Tone, Reidar.

106 Rådm: Salg Seida skole er annonsert

106 Rådm: Ny avtale om drivstoff og fyringsolje - fremdeles Statoil. Shell leverte ikke komplett tilbud.
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1 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent Spørretime: Else Utsi om vikarer i skolen. FG
2 Godkjenning av saksliste ja Sakslista godkjent med endringer. 13.15: Tema vgs Hartvik: forlenge 60-sonen i Båteng. Kåre: vil vite om villakssenteret. FG
3 Godkjenning av protokoll fra 18.12.14 ja Protokollen ble godkjent Kåre og Solbjørg signerer. FG
4 Tana omsorgsboliger - tilleggsbevilgning bygningsmessige utfordringer ja Ble bevilget 550 000 eks mva. ANU
5 Tilskudd til ikke kommunale barnehager 2015 ja Satsene for 2015 ble vedtatt som foreslått PBL klaget men fikk ikke medhold på satsen TAA
6 Fastsetting av skrivemåten til veinavn i Tana kommune Ja Gollevarri ble vedtatt. Resten av OKU vedtatt. H sitt forslag vedtatt. Betyr at KST vil ha en RS om hvordan veg- og stedsnavn vedtas. LS
7 Uttalelse til jorbruksforhandlingene 2015 fra Tana kommune Fullmakt til gruppelederne å endre uttalelsen i ettertid. TN
8 Referatsaker / Orienteringer - KST 120215 ja RS og orienteringene ble tatt til orientering FG

8
RS01 - Klagesak til behandling - klage på reguleringsplan for Harrevann friluftsområde - Tana 
kommune - klage tas ikke til følge

8 RS02 - Norsk Laksesenter/Norgga luossaguovddáš Ordf: om etableringen av NLS
8 RS03 - Motorferdselsloven - saksprotokoll FSK 290115 Ordf: om uttalelsen fra FSK

8
RS04 - Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av 
møter

8 RS05 - Svar på uttalelse Landslinjetilbud i hundekjøring ved Tana videregående skole
8 RS06 - Klage på DSBs vedtak om mottak av nødmeldinger på samisk
8 RS07 - Behandling av skuterløyper
8 Ordf: Møte med Netcom om mobildekning i Tana Netcom skal bygge ut 4G i store deler av kommunen i 2015.
8 Rådm: Regnskap 2014. 1--3 mill i overskudd foruten premieavviket. 10-12 dager forsinket. Mangler noen eksterne bilag; anleggsregister, pensjonsføringer

8 Spm Elle: planlegging av motorsportsanlegg. Rådm: kort om prioriteringen og brevet til Tana MK
Kommunal planstrategi. Motorsportsanlegg? Hvor langt er man kommet i 
reguleringsarbeidet?

8 Einar: om havneutvalgets aktiviteter
Prosess med å kjøpe grunn i Torhop. Møte med Kystverket. Fiskemottak 
Torhop.

Flere fiskekvoter i Tana enn i Vardø. Fiskerne med for å finne dumpeplass 
for mudringen.

8 Varaordf: Møte med sametinget ble avlyst Skulle være om språk ifm reformen og næringsutvikling

8 Ulf: forvalte verneområder i Tana
MLU har vedtatt å overta forvaltningsansvar for 5 verneområder. Vil ha 
utgiftene dekt.

9 Behandling av endringer i gjeldende forskrift for skuterløyper Ja Ble vedtatt en uttalelse Sendes FMFI og dep AS
10 Godkjenning av innkalling ja Innkallinga ble godkjent FG

11 Godkjenning av saksliste ja Ny sak 23 ROS-analyse. To nye RS. Ny sak 24 om småbåthavn i Austertana. Interpellasjon fra Einar Johansen behandlet før sakslista. FG
12 Godkjenning av protokoll fra 12.02.2015 ja Protokollen ble godkjent. Fred Johnsen og Liz Utsi signerer protokollen. FG

13 Trafikksikkerhetstiltak per Fokstad geaidnu Ja Trinnvis utbygging med egenandel på 25 000.
I forb. med bygging av ny skole er det initiert utbygging hele området.Det er 
søkt om trafikksikkerhetsmidler for 2016. BS

14 Vann- og avløpsgebyr - endring som følge av lavere rente Ja Gebyrene ble nedsatt fra 2. halvår som foreslått BS

15 Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 ja
Innst: enst Frokostmøter, skilting, isveier. Ungsdomsrådet 5000 til 
stipend. FE

16 Etablering av næringshage i Indre-Finnmark ja Tana slutter seg til Sápmi næringshage FE
17 Revisjon av avtale om legesamarbeid mellom Nesseby og Tana kommune ja Avtalen sies opp. Avtalen er sagt opp. Sendt epost til postmottakk@nesseby.kommune.no ANU

18 Utbygging av bredband  i Tana 2015 Ja
Prioritere utbygging som foreslått. Tillegg å bygge til Austertana og andre 
steder.

Søknad sendt Nkom. Henvendelse vedr. fiber Sandlia - Austertana  sendt 
Varanger Kraft v/ Gunnlaug Egeland BS

19 Ny selskapsavtale - Finnmark kommunerevisjon IKS Ja Endringene som er foreslått fra selskapets styre ble vedtatt. Selskapet har fått nytt styre og har lyst ut en rekke stillinger. JA
20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Godtgjørelser folkevalgte Ja Vedtatt med tillegg om rullering av godtgjørelsesreglementet Vedtak sendt Kontrollutvalgan 05.05 (Frode) JA
21 Kontrollutvalgets årsrapport 2014 Ja Vedtatt som foreslått Vedtak sendt Kontrollutvalgan 05.05 (Frode) JA
22 Varaordf: IKAF-representantskapsmøte. Uenigheter med vertskommunen om økonomi, pensjon.
22 RS07: Kontrollrapport 2014 - skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune ja Tatt til orientering SMS

22
RS08: Særutskrift Høring på forslag til endring av fisketider og fiskekortpriser i Tanavassdraget for 
2015. Tatt til orientering FG

22 RS09: Samordning av Tana hjemmetjenester og Tana omsorgboliger Tatt til orientering AS
22 RS10: Flerspråklige stedsnavn og veinavn i Tana kommune Tatt til orientering FG

22
RS11: Klage på vedtak i kommunestyret i sak PS6/2015 for navn på fylkesvei 895 Skiippagurra - 
Polmak Tatt til orientering FG

22 RS12: Møteprotokoll 23.03.15 - Kontrollutvalget Tatt til orientering FG
22 RS13: Revisjons beretning for 2014 (foreløpig beretning) ja Tatt til orientering SMS
22 RS14: Endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune Tatt til orientering FG
23 Overordnet ROS-analyse for Tana kommune 2015-2020 ja ROS-analysen er godkjent IN

24 Småbåthavn og flytebrygger i Austertana Ja Vedtatt å initiere prosess om bygging av småbåthavn
Saksbehandler er Roy Ove Kristiansen. Svar på henvendelsen er sendt og det 
er ingen soom er tiltakshaver på saken BS

22 Ordf: Møte med finnmarksbenken om ny motorferdselslov. Tatt til orientering
45 Rådm: kompetansefellesskap (Joddu) - initiativ overfor et par eksterne aktører Ballen er spilt over til andre aktører som har kompetanse og kapital.
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45 Rådm: Om utlysing og faste ansettelser Gikk kort gjennom vurderingen omkring utlysing og fortrinnsretter.
45 Rådm: Nyskolen: trenger ca 3 mill for å ferdigstilles. Utomhusarbeider. Kommer som del av budsjettet for 2016.

45 Rådm: Utomhus utstyr i Seida skole flyttes allerede i sommer. Da blir skolen uten dette utstyret i ett skoleår. Ballbingen blir ikke flyttet.
46 Alternative revisjonstjenester Fullmakt til KUT å fremme forslag til alternative løsninger KU-sekretariatet behandler denne saken. JA
25 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent AI
26 Godkjenning av saksliste ja Ny sak: 46: revisjonstjenester. Veiplan 2015-18. Interpellasjon fra Einar J om næringslivets dag AI
27 Godkjenning av protokoll fra 23.04.2015 ja Protokollen ble godkjent AI

28 Revidering av lønnspolitisk plan ja Vedtatt som foreslått
Må distribueres til tillitsvalgte og virksomheter. Tone var ikke med i 
arbeidet. VB

29 Revidering av ansettelsesreglement ja Vedtatt som foreslått. Må distribueres til tillitsvalgte og virksomheter VB

30 Revisjon av reglement Godtgjørelse for folkevalgte Ja Endringer i godtgjørelsesreglementet ble vedtatt
Se om de nye satsene gjelder fra i år, eller om det kommer i neste 
valgperiode BS

31 Veiplan for perioden 2016-2019 Ja 2015-18. Vegplanen ble vedtatt med en rekke endringer og tillegg.
VIKTIG: Bill må innarbeide vedtaket inn i veiplanen før den publiseres på 
nett. BS

32 Avhending av Seida skolebygg Beg Eiendommen skal selges i år, med eller uten boligene.
Takst + utlysing. Må se nøye på hva som følger med.Takst ferdig i løpet av 
okt 15 BS

33 Erverv av arealer tilknyttet Torhop havn Alternative løsninger skal vurderes, herunder ekspropriasjon.
Sak til havneutvalget lages snarest. Saken blir behandlet under 
reguleringsplan for området BS

34 Justering av prisnivå for innlei av landbruksvikar Nye priser vedtatt. Ja BS

35 Bygging av basseng ved Tana flerbrukshall Beg
Det skal bygges 25 m konkurransebasseng med soneoppvarming. Søknad 
om forhåndsgodkj.sendes i god tid. Saken skal opp tilø ny behandling i KST BS/ORB

36 Tertialrapport første tertial 2015 ja Enstemmig vedtatt. SMS
37 Budsjettregulering juni 2015 Ja FSK innst. Aktivitør (H). Vegprosjekter, tilskudd idrettsanlegg. Reguleringen er lagt inn i budsjettet. JA
38 Tilflyttertjenesten i Tana ja Vi fortsetter å ta imot flyktninger Må se nøye på ressursbehovet. Kutte så hardt mulig. TAA

39 Sirma oppvekstsenter - ungdomstrinnet skoleår 2015-16 ja
Ungdomstrinnet flyttes til sameskolen dersom det ikke tilsettes lærer til 
ungdomstrinnet innen 1. aug. Lyse ut en gang til. Også i S og SF. TAA

40 Styrking av barneverntjenesten beg Det skal utredes felles barneverntjenste AS

41 Detaljregulering for Lismmajihka massetak: sluttbehandling Ja Detaljreguleringen ble vedtatt.
Tillegg i planbestemmelsen om privatpersoners mulighet for å anskaffe 
masser. LS

42 Adressenavnet på FV85: klagebehandling Ja Veinavnet til FV895 skal være Polmakveien. LS
43 Nei til økt bruk av midletidige ansatte ja Tana kommune skal ikke endre praksis ift midlertidige ansettelser. Må distribueres til tillitsvalgte og virksomheter VB
44 RS15: Sluttrapport - Fra plan til handling JA
46 Godkjenning av innkalling Innkallinga ble godkjent FG
47 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent. Ny sak 51: verdensrekorddispensasjonen FG
48 Godkjenning av protokoll fra 11.06.2015 Protokollen bke godkjent. Astrid og Einar signerer protokollen. FG
49 Regnskap og årsberetning 2014 Regnskapet ble godkjent. 50 000 til jaktlag for rovvilt. SMS
50 RS16: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.08.2015 FG
51 Søknad om dispensasjon for verdensrekordforsøk. Det ble gitt dispensasjon til verdensrekordforsøket.
50 Rådm: Om bemanningen i voksenopplæringa. 3 per dags dato, vurderer fortløpende å ansette den 4.
52 Godkjenning av innkalling Ja Innkallinga ble godkjent FG
53 Godkjenning av saksliste Ja Sakslista ble godkjent FG
54 Godkjenning av protokoll fra 08.09.2015 Ja Protokollen ble godkjent Tone og Jon signerer protokollen FG
55 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 ja Valget ble godkjent. FG

56 Valg av formannskap for perioden 2015-2019 ja Nytt FSK ble valgt: FMI, EE, HH, AK, EJ
Ordfører ba om forholdsvalg. SP/V vant loddtrekning. Vedtaksbrev sendt 
27.10 FG

57 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2015-2019 ja Frank Ingilæ ble valgt som ordfører, og Elisabeth Erke som varaordfører. Ordf: FMI-EJ: 13-6.  Varaordf: EE-EJ: 13-6. Vedtaksbrev sendt 27.10 FG
58 Valg av valgnemnd for perioden 2015-2019 ja Valgnemnda ble valgt. Leder Per-Ivar, nestleder Ingar Vedtaksbrev sendt 27.10 FG
59 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019 ja Kontrollutvalget: RV (leder), BD (nestleder) og SABH. Avtalevalg.Vedtaksbrev sendt 27.10 FG
60 Valg av hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur for perioden 2015-2019 ja Elisabeth (leder) og Káre (nestleder) 7 medlemmer. Vedtaksbrev sendt 27.10 FG
61 Valg av hovedutvalg for natur og næring for perioden 2015-2019 ja Odd Erik (leder) og Jon Øystein (nestleder) 7 medlemmer. Vedtaksbrev sendt 27.10 FG
62 Oppnevning av medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning for perioden 2015-2019 ja Kommunens representanter til TF er SP og MG. Vedtaksbrev sendt TF og valgte 27.10 FG
63 Valg av representant til KS Fylkesmøte for perioden 2015-2019 ja FMI ble valgt med EE, HH og AK som vararepresentanter Vedtaksbrev sendt KS og valgte 27.10 FG

64 Valg av representanter til Øst-Finnmark regionråd for perioden 2015-2019 ja
Posisjonen: Ordfører (varaordfører, Hartvik, Astrid). Opposisjonen: Ingar 
(Einar, Tone, Monica) Vedtaksbrev sendt ØFR og valgte 27.10 FG

65 Valg til representantskapet i ØFAS for perioden 2015-2019 ja Frank er representant, Elisabeth er vara. Vedtaksbrev sendt ØFAS og valgte 27.10 FG
66 Referatsaker/Orienteringer - KST 221015 ja Ordf: kort om flyktningesituasjonen. FG
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Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv
67 Innkallinga Innkallinga ble godkjent
68 Sakslista Sakslista ble godkjent med tilleggssaker
69 Protokollen fra 22.10.2015 Protokollen ble godkjent
70 Revisorbrev til Tana kommune Vedtatt som innstillinga Saksbehandler sender melding om vedtak til sekretariatet. SMS
71 Revisjonsordningen ja Vedtatt som innstillinga 17.11: vedtak sendt sekretariatet (FG). SMS
72 Forvaltningsrevisjonsrapport ansettelser i Tana kommune ja Vedtatt som innstillinga 17.11: vedtak sendt sekretariatet (FG). VB
73 Rapport om gjennomført selskapskontroll SEG ja Vedtatt som innstillinga 17.11: vedtak sendt sekretariatet (FG). FI
74 Etablering av felles barnevern Tana-Nesseby Vedtatt å etablere felles barnevern. Anu sender melding til Nesseby. AS

75 Omdisponering av leiligheter- Ringveien omsorgssenter
Det ble gitt fullmakt til å omdisponere enkeltleiligheter til og fra 
sykehjemsplass AS

76 Årsberetning og særregnskap 2014 - TKE KF Regnskapet og årsberetningen ble godkjent JonA

77 Valg av dispensasjonsutvalg for perioden 2015-2019 ja
Håvald Hansen (leder), Jan Larsen (nestleder) og Siv-Anita Biti Helander 
ble valgt. 16.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG

78 Valg av havneutvalg for perioden 2015-2019 ja
Valget utsettes. Oppgavene for havneutvalget vurderes overført til 
formannskapet. Saken oppmeldt til KST 17.12 FG

79 Valg av eldreråd for perioden 2015-2019 ja Valget ble gjennomført. 16.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG
80 Valg av råd for menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015-2019 ja Valget ble gjennomført. 16.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG

81 Valg av politiråd for perioden 2015-2019 ja
Ordfører, varaordf, HUN-leder, HOOK-nestleder, Fred Johnsen, 
rådmannen. 16.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG

83 Valg av barnas representant i plansaker for perioden 2015-2019 ja Astrid Kjølås ble valgt. Elisabeth Erke vara. 17.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG
84 Valg av klagenemnd for perioden 2015-2019 ja Fred Johnsen (leder), Hartvik Hansen (nestleder), Ellen Kristine Saba. 17.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG
85 Oppneving av voksenkontakt for ungdomsrådet ja Voksenkontakter ble Nils Kristian Winther og Elisabeth Erke 17.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG

86
Valg av representanter til styret og representantskaper ved Norasenteret IKS for perioden 2015-
2019 ja Per Ivar Stranden og Viktoria Nilsen. 17.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG

88 Valg av representanter til IKA Finnmark IKS for perioden 2015-2019 ja Hartvik Hansen ble valgt. 17.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG
89 Rådm: Om helsesøster - vi har to hele stillinger nå Tatt til orientering.

90 Suppleringsvalg i kontrollutvalget for perioden 2015-2019 ja
Siv Anita Biti Helander er ikke valgbar. Marianne Balto suppleres derfor 
som nytt medlem.

16.11: Vedtak sendt Marianne, kopi til kontrollutvalget og Kontrollutvlagan 
IS FG

91 Uttalelse fra kommunestyret til mangler ved bussruteforbindelser til og fra Tana ja Neste FSK behandler saken. Saken til FSK 23.11. Uttalelsen formidlet til fylkeskommunen 25.11 FG
92 Løypemerking av scooterløyper Forslaget fra Høyre ble vedtatt. Bygdelag som sokner til de respektive løyper kontaktes BS
89 RS17: Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Tana 26. august. Tatt til orientering.
89 RS18: Protokollen fra møte i kontrollutvalget Tatt til orientering.
89 RS19: Dispensasjonen trekkes tilbake Tatt til orientering.
89 RS20: Bruk av snøskuter på åpent vann Tatt til orientering.
89 RS22: Sammenslåing av Tana sokn og Polmak sokn i Indre Finnmark prosti Tatt til orientering.
82 Valg av lønnspolitisk utvalg for perioden 2015-2019 ja Frank Ingilæ, Elisabeth Erke, Einar Johansen. 16.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG
87 Valg av representant til representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS 2015-2019 ja Per Ivar Standen ble valgt. 17.11: Vedtak sendt valgte på e-post FG
89 RS21: Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften § 6 Tatt til orientering.
89 Rådm: Etter- og videreutdanning for lærere - Tilstandsrapporten Tatt til orientering.
89 Godkjenning av innkalling Tatt til orientering.

89 Rådm: Fiberutbygging - 2 mill til Varanger kraft Fiber bygges til Bonakas, privatpersoner kan få tilknytning fra neste høst. BS
93 Godkjenning av innkalling Innkallinga ble godkjent FG

94 Godkjenning av saksliste
Sakslista ble godkjent. Møteplanen RS. Ny sak: Uttalesle om nye 
fiskeregler. FG

95 Godkjenning av protokoll fra 12.11.2015 Protokollen ble godkjent (merknad fra Reidar ang. valgnemnda) Astrid og Reidar signerer protokollen FG
96 Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg – 2016 Planen med prioriteringer ble vedtatt som foreslått HI

97
Handlingsplan for skoler i Tana 2015-2016 - tilstandsrapporten for grunnskoler i Tana kommune 
2015 ja

Handlingsplanen med tiltak ble vedtatt. Forslag om sommerskole sendes 
til HOOK. Ny sak til HOOK TAA

98 Tilskudd til ikke kommunale barnehager 2016 beg
Satser for tilskudd ble vedtatt: 210 694 for barn under 3 år, 103 120 til de 
andre

Tilskudd til ikke kommunale barnehager kan nå beregnes. Ny sak til 
HOOK/KST TAA

99 Ny avtale for legesamarbeidet Avtalen ble vedtatt slik Nesseby har vedtatt den JA
100 Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 TKE KF Vedtatt som foreslått av styret i TKE KF. JonA
101 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Budsjettet for 2016 ble vedtatt: FSK med endringer fra flertallet. JA
102 Valg av havneutvalg for perioden 2015-2019 Saken ble utsatt. Saken meldt opp til neste KST-møte FG
103 Valg av takstnemnd for perioden 2015-2019 ja Fred, Per Ivar og Liuodmila ble valgt. Vedtak sendt 18.12 FG
104 Valg av overtakstnemnd for perioden 2015-2019 ja Einar, Per Erik og Tone ble valgt. Vedtak sendt 18.12 FG
105 Oppnevning av medlemmer til Heimevernsnemnd 2016-2019 ja Gry Hege Lille og Håkon Kjølås bla valgt. Vedtak sendt 18.12 FG
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106 Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehage  2015-2019 ja Tone, Elisabeth, Mariann, Káre Elle, Jon-Christer og Jan Peder ble valgt. Vedtak sendt 18.12 FG
107 Valg av representanter til styret i Tana Montesorriskole 2015-2019 ja Elisabeth ble valgt, Viktor vara. Vedtak sendt 18.12 FG
108 Valg av representanter til Polmak og Tana kirkelige fellesråd for perioden 2015-2019 ja Frank ble valgt, Hartvik vara Vedtak sendt 18.12 FG
109 Valg av medlemmer til styret i Bokbussen for Tana og Nesseby for perioden 2015-2019 ja Ingrid ble valgt, Ole Einar vara. Vedtak sendt 18.12 FG

110 Utpeking av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2015-2019 ja Anne M Gundersen ble valgt. Vedtak sendt 18.12 FG
111 Referatsaker/Orienteringer - KST 171215 ja FG
112 Uttalelse ifm nye fiskeregler AS Oversendes hovedutvalget til oppfølging. Satt opp som referatsak til neste møte i HUN. AFS

111 RS23: Møteplan for 2016
Ordf: folkevalgtopplæring: KS sitt opplegg + folkevalgtopplæring. Kan 
melde inn temaer.

Åpner for at partiene kan få innkalt en ekstra vara til opplæringen. Ap får 
innkalle 2 varaer.

111 Informasjon om kommunereformen fra BDO Sven-Erik Antonsen orienterte om BDOs prodsjekt for reformen.
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