
Kommune reformen
Båtsfjord kommune

Selvstendig kommune eller sammenslått med naboen 
eller fjern slektning. 



Staten har gitt føringer på arbeidet med kommunereformen 
fram mot 1.juli 2016:

 Kommunene skal utrede sterke og svake sider hvis en 
velger å fortsette som egen kommune

 Kommunene må utrede alternativer sammen med 
nabokommune(r)

 Kommunene skal gjennomføre en bred forankret 
prosess med innbyggerne før det tas avgjørelse i 
kommunestyret

 Vi må vurdere om vi kan alene eller sammen med andre 
løse lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringer i 
dag- og 20-30 år framover i tid
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Hva er gjort fram til nå?
 Båtsfjord har deltatt/deltar i utredning med 6 

kommuner i Øst-Finnmark (Sør-Varanger, Vardø, 
Vadsø, Tana, Berlevåg og Nesseby)

 Båtsfjord deltar i prosess om naboprat og vil der vi 
har snakket med Berlevåg. 

 Analysert sterke og svake sider ved vår kommune.

 Statusbilde med arbeidshefte er gjennomgått og 
utfylt. 

Båtsfjord kommune. 



 Informert ledergruppe, tillitsvalgte og virksomheter i 
Båtsfjord kommune.

 Gjennomgang av statusbilde i formannskapet 13.4, 
felles formannskapsmøte med Berlevåg kommune. 

 Arrangere folkemøte 21.4. 
 Gjennomføre innbygger-undersøkelse i mai, hva 

mener dere som innbyggere?
 Kommunestyret skal i april vurdere folkeavstemming 
 Fortsette samarbeidslinjen med våre naboer. 
 Kommunestyremøtet 16.juni skal vedta egen 

kommune eller sammenslåing
 Fylkesmannen skal ha kommunenes svar innen 1.juli 

og sende sin anbefaling for Finnmark til Kommunal-
og moderniseringsdepartementet innen 1.10
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Arbeidsgruppen i Båtsfjord har konkludert med:

 Båtsfjord skal fortsette som en selvstendig kommune

 Sammenslåing er kan bli aktuelt ved Stor-Varanger 
kommune hvis der er enighet om dette blant 
kommunene. 

Fra nabosamtaler: 

 Fortsette samtaler om samarbeid med alle kommuner 
i øst-finnmark innenfor forskjellige sektorer. 
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Båtsfjord, fortsatt kommune sentrum eller utkant?

 Skal Båtsfjord fortsette som selvstendig kommune.

 Formannskapet sluttet seg til styringsgruppas 
anbefaling om å stå som egen kommune

 Råd for sammenslåing kan gis gjennom innbygger 
undersøkelse, hva mener dere?
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 Kommunikasjon til nabokommuner (kommunesenter): 
Avstand mellom Båtsfjord og Tana Bru er ca 110 km – ved 
normalt føre innebærer dette i underkant av 1,5 timer i bil. 
Avstand mellom Berlevåg og Båtsfjord er ca 90 km – ved 
normalt føre innebærer dette ca 1 time og 15 min i bil.

 Flyplass: 6 daglige bevegelser i ordinær rutetrafikk 
(ankomst og avgang)

 Hurtigrute: Daglig forbindelse nord- og sørgående

 Buss: Daglig bussforbindelse/Flexx til Gednje og Tana bru
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1.Tilstrekkelig kapasitet ?
 Vi har ett godt utbygd tjenestetilbud på veldig mange områder som            

helse, skole, barnehage og tekniske tjenester.  Vi har tilstrekkelig 
kapasitet og relevant kompetanse på mange områder, men vi er 
sårbar med tanke på at fagmiljøene er små. 

2.Relevant kompetanse ?
 Vi sliter med rekrutering i enkelte stilling, men opplever at vi klarer å 

fylle flere stilling med Båtsfjordingen. Vi er sårbar og må ty til 
samarbeid eller kjøp av tjenester ved behov.  Vi begynner å høste 
frukter av at man har fått en generasjon som har jobbet og studert ute, 
noen av disse vender hjem.  

3.Tilstrekkelig distanse ?
 Vi mener at vi klarer å ivareta rettsikkerheten gjennom vår 

saksbehandling, miljøeter lite og gjennomsiktig. Vanskelige saker 
som barnevern har vi ett samarbeid med vår gode nabo

 Berlevåg kommune. I mange saker er den en fordel med nærhet 
og lokalkunnskap, habilitet har vi fokus på. Likebehandling er ett 
annet område som vi også har fokus på. 
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4.Effektiv tjenesteproduksjon ?
 Nærhet mellom våre innbyggere og det kommunale tjenesteapparatet  

gir en gjennomgående effektiv og god tjenesteproduksjon. Vi kan 
selvsagt bli bedre, på administrasjonsnivå kan vi samarbeide om deling 
av kompetanse og systemer. 

5.Økonomisk soliditet 
 Båtsfjord kommune har en stram økonomi på lik linje med mange 

andre kommuner, vi har også ett høyt nivå på tjenester. Det er nå 
startet en prosess med flere tiltak som samlokalisering, 
eiendomsskatt og en reduksjon i enkelte budsjett. 

6.Valgfrihet 
Vi er en liten kommune med liten valgfrihet. 
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7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
 Båtsfjord kommune har ett veldig kompakt tettsted med behov 

som stadig er i endring. Vi er gode på tilrettelegging for 
infrastruktur, men endringer i næringslivet kommer fort. Dette 
medfører at vi ikke er så god på langtidsplanlegging, men veldig 
gode på kortidsplanlegging .Det er ikke bestandig samsvar 
mellom dette, noe vi f.eks ser på antall dispsøknader. 

8.Høy politisk deltakelse 
 Ved siste kommunevalg lå deltagelsen på ca 62%, landssnittet var 

noe lavere ca 60%. Rekrutering til politisk arbeid har også i 
Båtsfjord merket en nedgang.   
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9.Lokal politisk styring 
 Både administrasjon og den politiske ledelse ser utfordringen 

med administrativ kapasitet for forsvarlig behandling av saker. 
Det prioriteres hardt for hvilke saker som løftes fram, samtidig 
ser vi at de store prosjektene som kommunereformen klarer vi å 
samarbeide om i region. Da har vi fremdeles nærhet på tross av 
at vi løser oppgaver ilag. 
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10. Lokal identitet 

 Lokal identitet er godt forankret i vår tradisjon som 
matprodusent, vi har bestandig vært stolt av vårt 
næringsliv og den utvikling vi har hatt i Båtsfjord. 
Fiskerihovedstaden er ett begrep som har festet seg 
igjennom den aktiviteten som har vært utøvd i 
Båtsfjord. Samtidig har lojaliteten for samfunnet 
bidratt til at andre næringer har vokset fram i skyggen 
av fiskeriene.  Vi har i dag gode regionale 
leverandører innen for de fleste felt, disse er ett 
produkt av de krav og tilgjengelighet vårt 
fiskerirelaterte samfunn har hatt. 
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11.Bred oppgave portefølje.
 Hvis kommunene blir tilført nye virksomhetsområder må man 

tilegne seg kompetanse enten alene eller i lag med andre. 
Mange oppgaver er i dag sentraliserte og det må påregnes at 
flere blir det. Men det er fremdeles mulig for små kommuner 
å bli god på enkelte fagfelt. Vi må ha mer av det som pågår i 
kommunene i dag og det er samarbeid. De store tunge 
oppgavene lar seg ikke flytte som f.eks sykehjemsplasser, 
eldresenter, helsesenter etc. Dette er også kostnadsdriverne i 
vårt velferdssamfunn.    
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12Statlig Rammestyring.  
 Det blir mindre statlig styring, men behovene blir ikke endret. 

Avgjørelse flyttes bare ett trinn nærmere innbyggerne. Denne 
løsningen vil forutsette en stor grad av raushet fra de store 
kommunene. 

 Så lenge økonomien er god er det ikke vanskelig, men når 
presset blir større må man forvente en økt kamp om innflytelse 
fra utkantene. 
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 Båtsfjord 2040

Hva er status i Båtsfjord i 2040 ?

Hvordan er tjenestetilbudet?

Er Båtsfjord kommune ett samfunn for framtiden i 2040?
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