
Kommunereformen 
 

Båtsfjord kommune 

 

 

 
 

Kommunesammenslåing eller 

fortsatt egen kommune? 



 

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommune-

reform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og 

myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med 

sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 

nabokommuner.  

 

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg 

sammen. Regjeringen mener at færre og større kommuner kan 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.  

 

Prosjektet ”kommunereformen i Øst-Finnmark” er i full gang. Samtlige 7 

kommuner i Øst-Finnmark, herunder Båtsfjord, er tilsluttet et felles 

prosjekt der det skal kartlegges og drøftes hvorvidt det er aktuelt med 

kommunesammenslåing.   

 

Båtsfjord kommunestyre skal etter planen fatte endelig vedtak om det er 

ønskelig å slå seg sammen med nabokommuner eller ikke i juni 2016. 

Ordfører Geir Knutsen leder en nedsatt prosjektgruppe som ellers består 

av varaordfører Vibeke Andersen, Gunn Marit Nilsen fra opposisjonen og 

tillitsvalgt Kjell Kålheim, samt rådmannen. Prosjektgruppa skal sørge for 

å få utredet Båtsfjord kommune sin bærekraft og robusthet som en 

totalitet. Dette innebærer en grundig vurdering av om Båtsfjord kommune 

kan/bør bestå som egen kommune etter 1.januar 2020 eller om 

kommunen bør bli en del av en større kommune gjennom kommune-

sammenslåing. Prosjektgruppen har gjennomgått sterke og svake sider 

ved kommunen som videre grunnlag for drøfting. 

 

Det skal avholdes et felles folkemøte der man spesielt inviterer eldreråd, 

ungdomsråd, alle organisasjonene og innbyggerne i Båtsfjord kommune 

den 21. april 2016. 

 

Senest innen utgangen av mai vil det blir gjennomført en 

innbyggerundersøkelse blant et utvalg av innbyggerne i Båtsfjord. 

  



Prosjektgruppen i Båtsfjord mener så langt: 

 
 

 Båtsfjord kommune skal fremdeles bestå som egen kommune 

spesielt med tanke på avstander til våre naboer. (demokrati, 

saksbehandling, tjenestetilbud )  

 Båtsfjord kommune bør forsterke samarbeidet med andre 

kommuner i regionen på flere områder 

 Resultatet fra den kommende kommuneøkonomiproposisjonen og 

nytt inntektssystem som er ventet i mai, vil eventuelt kunne gi 

grunnlag for nye vurderinger 

 

Hva er gjort til nå: 
 

 Båtsfjord kommune deltar i felles utredningsprosjekt sammen med 

de øvrige kommunene i Øst-Finnmark 

 Det er opprettet egen prosjektgruppe lokalt som utreder hvorvidt 

Båtsfjord er bærekraftig og robust nok til å stå alene fremover. 

 Analysert og vurdert sterke og svake sider ved vår kommune. 

 Gjennomgått statusbilde for Båtsfjord kommune og vurdert 

fylkesmannens utspill.  

 Har vært i dialog med Berlevåg om eventuell sammenslåing eller 

forsterket samarbeid.  

 

Hva skal Båtsfjord kommune gjøre frem til 1. juli 2016: 
 

 Informere ledergruppe, tillitsvalgte og virksomheter i Båtsfjord 

kommune 

 Arrangere folkemøte 21. april. 

 Gjennomføre innbygger-undersøkelse i mai. 

 Fortsette sonderingsmøter med de øvrige kommunene i Øst-

Finnmark 

 Rådmannen utarbeider egen sak som skal være grunnlag for den 

politiske beslutningen i siste halvdel av mai. 

 Formannskapet innstiller i sitt møte 15. juni. 

 Kommunestyret fatter vedtak i sitt møte 22. juni.  

 Fylkesmannen skal ha kommunens beslutning i hende seinest 

innen 1. juli og sender sin anbefaling til Kommunal- og 

moderniserings-departementet innen 1. oktober 



 

Folkemøte 21. april:  

 

 Hva tenker du som innbygger i Båtsfjord er viktig for å avgjøre om 

vi skal være egen kommune eller slås sammen? 

 Vil kommunestørrelsen bety noe i forhold til tjenenester, fagmiljø, 

nærhet eller avstand til politikere og administrasjon?  

 Hva med kommuneøkonomien? 

 Hvilke nabokommuner kan det eventuelt være aktuelt å slås 

sammen med? 

 

Ønskes mer informasjon og bakgrunnsstoff: 

https://www.fylkesmannen.no/, eller ta kontakt med oss på rådhuset. 

 

 

 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/

