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Forord 

Kommunene er gitt i oppgave å vurdere og avklare mulige sammenslåinger med nabokommuner til 

større og mer robuste enheter som ledd i en styrket tjenesteutøvelse overfor innbyggerne.  

Et første steg i prosessen vil være å tegne et statusbilde av styrker, svakheter og viktige utfordringer i 

kommunens utøvelse av sine oppgaver og roller. Det er videre viktig tidlig i prosessen å vurdere hvem 

som kan være aktuelle kommuner å gå sammen med. Deretter starter «nabopraten», før kommunene 

eventuelt går over i formelle drøftinger og forhandlinger om opprettelse av en ny kommune. 

 

Fylkesmannen har utarbeidet et forslag til mal for hvordan kommunene kan lage et slikt statusbilde, 

med en vurdering av kommunens styrker, svakheter, muligheter, trusler og viktigste utfordringer 

innenfor de ulike rollene som kommunene skal ivareta.  

Formålet med statusbildet er å gi en oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder 

demografisk utvikling, økonomisk status og utøvelse av rollen som tjenesteyter, myndighetsutøver, 

samfunnsutvikler og demokratisk arena.  

Malen inneholder sentrale spørsmål som kommunen bør ta stilling til, og relevant statistikk for den 

enkelte kommune. Det er laget plass for egne kommentarer på spørsmålene. I tillegg har 

Fylkesmannen innarbeidet i malen vårt syn på kommunens innsats og utøvelse innenfor de 

tjenesteområdene og rollene vi har felles ansvar for.  

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens materiale er et bidrag til kommunenes utredningsarbeid. 

Kommunene står fritt i å vurdere om dette er noe de vil benytte helt eller delvis i sitt arbeid. 

Vi har i vedlegg 1 omtalt kriterier for god kommunestruktur.                                                                                   

I vedlegg 2 presenteres tall fra foreløpig kommunebarometer 2015. Vi registrer at det for en del 

kommuner spriker mellom Fylkesmannens syn og vurdering, og utslag på det nasjonale 

kommunebarometer. Vi ber derfor om at kommune i sin bruk av vårt materiale også ser på hvordan 

kommunen vurderes i barometeret, og tar dette med i sin vurdering. I statusheftet har ikke 

Fylkesmannen utarbeidet et eget punkt om samiske forhold da dette må anses som en naturlig del av 

de lokale analyser og vurderinger innenfor de ulike tjenesteforholdene.  Kommunene bes å ivareta 

de samiske forhold i sitt lokale arbeid. Her kan også kommunene støtte seg til Sametingets pågående 

utredninger i forbindelse med kommunereformen. 

Fylkesmannen håper at ovennevnte materiale sammen med kommunenes egne styringsdokumenter, 

planverk (samfunnsplan, arealplan) og lokalkunnskap om vesentlige forhold, vil gi kommunen et godt 

grunnlag for gode analyser og vurderinger av eget ståsted og behov for sammenslåinger.    

Fylkesmannen vil kunne bistå i bruken av materialet. Det vil bli vurdert å avholde samlinger for 

medarbeidere/prosjektledere som skal arbeide direkte med utarbeidelse av statusbildet hvis 

kommunene ønsker det eller dersom vi ser at det kan være behov for det. 
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Fylkesmannen har samlet nyttig informasjon, verktøy, status mv. på vårt nettsted: 

www.fylkesmannen.no/Finnmark/                                                                                                                               

For mer informasjon eller veiledning kan du ta kontakt med prosessveileder Bente Larssen 

(fmfibela@fylkesmannen.no/ tlf. 78 95 03 25/  95 12 49 12) eller avdelingsdirektør Stian Lindgård 

(fmfistli@fylkesmannen.no / tlf.409 12 478) 

  

http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/
mailto:fmfibela@fylkesmannen.no/
mailto:fmfistli@fylkesmannen.no
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1 Utviklingstrekk i Båtsfjord kommune 

1.1 Folketallsutvikling og demografi 1990-2014  
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 år 30 34 33 26 25 22 21 23 22 14 17 32 20 

1-5 år 169 163 151 154 150 134 127 116 114 109 96 93 109 

6-15 år 293 292 292 284 283 278 273 278 272 260 274 273 260 

16-19 år 95 98 107 105 102 100 102 101 113 115 102 106 114 

20-66 år 1 585 1 576 1 475 1 386 1 372 1 336 1 316 1 306 1 297 1 323 1 352 1 388 1 424 

67-79 år 180 179 175 171 173 178 178 186 190 185 187 203 214 

80 år + 55 62 57 59 66 65 73 64 62 65 61 67 66 

Totalt 2 407 2 404 2 290 2 185 2 171 2 113 2 090 2 074 2 070 2 071 2 089 2 162 2 207 
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Kommunens vurdering av Folketallsutvikling 
 
Den negative veksten i folketallet har svingt i takt med lønnsomheten i fiskerinæringen. Vi har ett 
ensrettet arbeidsliv som gir veldig store svingninger på folketallet. Vi er nå i en god periode med 
økning i folketall og fødsel tall. Dette har bakgrunn i stor arbeidsinnvandring fra de nye EU 
landene.  
 
Andelen mellom den yrkesaktive/ ikke yrkesaktive gruppen har stort sett vært stabil, dette med 
bakgrunn i at arbeidsinnvandrere har lav gjennomsnittsalder og føder barn.   
 
 

 

 

1.2 Befolkningsprognoser fram mot 2040 
 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0 år 22 26 28 27 25 25 

1-5 år 106 117 133 135 130 125 

6-15 år 261 241 247 267 285 283 

16-19 år 108 115 102 101 109 118 

20-66 år 1 463 1 570 1 644 1 693 1 715 1 715 

67-79 år 231 281 312 314 326 383 

80 år + 73 79 98 143 176 188 

Totalt 2 264 2 429 2 564 2 680 2 766 2 837 
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 Kommunens vurdering av befolkningsprognose frem mot 2040: 

 

Dersom prognosene slår til vil Båtsfjord se en økning i folketallet de neste årene på nærmere 25%  
fra dagens nivå (ca 2264 pr 2015 til ca 2837 i 2040). Dette anses svært gledelig, men prognosen er 
selvsagt svært usikkert. Prognosen viser for øvrig en stabilisering – og reelt en positiv utvikling i de 
yngre aldersgruppene de neste 25 årene, hvilket er åpenbart positivt. Men på den andre siden øker 
de eldste gruppene 67-79 og 80+ med nærmere 87% i samme periode, hvilke kan gi utfordringer og 
økt press på de kommunale tjenestene. Det er også bekymringsfullt at andelen yrkesaktive i forhold 
til pr. pensjonist blir lavere.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Bosetting 
 

Kommunens vurdering av bosetting 

 

Båtsfjord kommune er ett kompakt tettsted og vil nokk være det i framtiden med etableringer rundt 
selve tettstedet. Kan få en språkmessig utfordring med den store andelen arbeidsinnvandrere som 
har bosatt seg i Båtsfjord.   
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1.3 Arbeidsmarked og lokale arbeidsplasser 
 

 

Arbeidsplasser - sysselsatte som arbeider i Båtsfjord 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Primærnæring 109 115 110 130 132 168 

Sekundærnæring 368 353 353 368 372 375 

Handel, hotell/rest samf, finans 237 253 266 238 245 255 

Offentlig, forsvar, nav 38 37 38 37 38 45 

Undervisning 66 60 60 63 60 69 

Helse og sosial 174 172 179 195 181 175 

Personlig tjenesteyting 20 18 15 15 20 16 

Uoppgitt 7 5 4 2 3 6 

Totalt 1 019 1 013 1 025 1 048 1 051 1 109 
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Kommunens vurdering av arbeidsmarked og lokale arbeidsplasser: 

 

Båtsfjord kommune har hatt ett ensrettet(Næringsmiddel industri) arbeidsliv, men i den seinere tid 

har det kommet en del servicebedrifter som opererer regionalt. Vi har ett aktivt service miljø som 

stadig blir mer robust, samt at vi ser at nye næringer kommer til som vindkraft og oppdrett.  

Losa har bidratt positivt for det lokale næringsliv med tanke på utvikling av dette.  

Arbeidsmarkedet har vært relativt stabilt.  

  

 

 

1.4 Næringsliv 
 

Kommunens vurdering av næringslivet 

 

Båtsfjord kommune har alltid hatt fokus mot fiskeriene, dette har medført at vi har vært sårbare for 

svingninger i fiskeindustrien. Vi vurderer at denne industrien framover vil ha vekst potensiale med 

bakgrunn i svake kronen og en betydelig kostnadsvekst hos våre konkurrenter. Vi mener at dette vil 

gi flere arbeidsplasser til Båtsfjord både på land og sjøsiden.  

Det er tilrettelagt arealer for ytterligere utvidelse av maritime næringer, det satses på SMB og 

turisme i kommunen.  

Vi er også blitt en vindkraft kommune, på sikt mener vi at teknologi utviklingen i 

næringsmiddelindustrien vil løfte utdanningsnivået i Båtsfjord kommune.   

  

 

 

1.5 Levekår 
 

Arbeidsledige 

    Andel arbeidsledige i prosent 

  År I alt Menn Kvinner 

Båtsfjord 2014 7,0 7,4 6,4 

Finnmark 2014 3,5 4,1 2,8 

Landet 2014 2,6 2,8 2,4 

 

Uføretrygdede 

    Andel med uføretrygd i % 

  År 18-66 år Av alle innbyggere 

Båtsfjord 2010 13,4 8,7 

Båtsfjord 2013 12,2 8,2 
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Finnmark 2013 11,8 7,7 

Landet 2013 9,4 6,1 

 

Andel innvandrere 

    Andel av befolkningen i % 

  År Innvandrere Etnisk norske 

Båtsfjord 2015 25,4 74,6 

Finnmark 2015 12,8 87,2 

Landet 2015 15,6 84,4 

 

Utdanningsnivå 

    Andel etter utdanningsnivå i prosent 

  År Uoppgitt Grunnskole Videregående Høyere ≤ 4år Høyere > 4år 

Båtsfjord 2013 9,7 44,2 33,6 10,5 1,9 

Finnmark 2013 4,6 34,8 37,0 19,3 4,3 

Landet 2013 3,9 26,8 40,1 21,5 7,7 
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Kommunens vurdering av levekår: 
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Hvordan vil levekårene utvikle seg framover: 

 Det arbeides med næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser som kan bidra til økt 

befolkningsvekst. 

 Det arbeides aktivt med folkehelse for å øke aktivitetsnivået blant befolkningen. 

 Det arbeides aktivt med å forbedre anlegg som vil skape mer aktivitet. 

 Vi har i dag ett bredt idrettstilbud og jobber for å videreutvikle dette.  

 

I sum vil dette kunne gi gode synergieffekter i forhold til levekårene i årene som kommer. 

Folkehelseprofil:  http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Avstander og kommunikasjon 
 

Kommunens vurdering av avstander og kommunikasjon 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
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2 Økonomisk utvikling og status 
 

Beskrivelse av den økonomiske situasjonen til kommunen. 
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Fylkesmannens bilde og vurdering av økonomisk utvikling og status 

 

Kommunen har hatt overskudd i regnskapet i perioden 2008-2012. Vi ser at brutto driftsresultat og 

korrigert netto driftsresultat har vært negative utenom i 2008 og i 2012.  Overskuddene i regnskapet 

i 2008-2012 skyldes antagelig merverdiavgiftsrefusjon fra investeringer. Denne MVA-refusjonen er 

borte fra og med 2014 og kommunen har helt klart behov for å tilpasse driftsutgiftene til 

inntektsnivået for å skape positive marginer i budsjettet og kunne bygge opp fond.  

 

Båtsfjord kommune har ikke rapport regnskap for 2014 innen fristen. 

 

Disposisjonsfondet er på 3 % av brutto driftsinntekter, men det kunne gjerne vært to tre ganger 

større. Lånegjelda er høy sammenlignet med Finnmarkssnittet og beregnet løpetid for gjelda viser at 

avdragsinnbetalingene antagelig er på minimum. 

 

Kommunens vurdering av økonomisk utvikling og status 

 

Båtsfjord kommune har de senere år hatt negative netto driftsresultat men har balansert drifta med 
bruk av fond så årsresultatet har vært positivt.  
 
Kommunen har hatt høye driftskostnader over lang tid og vi har nå kommet i den sitasjonen at vi må 
omstille ganske mye for å få kommuneøkonomien på rett kjøl, samt kunne opparbeide oss et 
økonomisk handlingsrom.  
Det høye kostnadsnivået Båtsfjord Kommune har hatt de siste årene er ikke mulig å opprettholde. Nå 
i 2016 har vi mye fokus på dette. Kan nevne følgende fra budsjettet:  
-vi innfører eiendomsskatt for å få økt inntektsnivået.  
-vi har kuttet relativt kraftig i budsjettene på stort sett alle områder.  
-vi jobber også aktivt med å få flere tjenester inn under samme tak så vi kan redusere antall bygg 
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som kommunen drifter i dag.  
-de 2 neste årene er det vedtatt lite aktivitet på investeringsfronten.  
 
I økonomiplanen er det tatt med investeringskostnader til prosjekt en skole/en barnehage. Målet er 
å samle alle klassetrinn på en skole, samt at barnehagene blir slått sammen til en barnehage. Dette 
tiltaket vil bli kostbart og vil øke lånegjelden betydelig, men målet er å få ned driftsutgiftene og en 
lettere daglig drift av skole/barnehage.   
 
Båtsfjord kommune har de siste årene hatt en jevn befolkningsvekst men fra 2015 til 2016 har vi gått 
litt tilbake i folketall. Vi har store utfordringer med at den eldre befolkningen vil øke ganske 
betraktelig i årene fremover. Dette vil medføre behov for flere omsorgsboliger/sykehjemsplasser og 
utvidet hjemmetjeneste.  
 
De 2-3 siste årene har vi hatt en krevende budsjettprosess for å komme i balanse. Dette har medført 

at det har vært vedtatt en del tiltak som ikke har vært mulig å gjennomføre. Dette medførte blant 

annet til at vi i 2014 gikk med et underskudd på kr. 2,6 mill som skal dekkes inn i 2016/2017.  

 

 

 

 

 

 

3 Kommunens rolle som tjenesteyter 
 

3.1 Kommunens organisering  
 

Kommunens vurdering av egen organisering: 

 

Båtsfjord kommune er organisert etter  to – nivå modellen, dvs en flat organisasjonsstruktur.  

 

Rådmannens myndighet er tydeliggjort gjennom delegeringsreglement. Rådmannen arbeider 

på strategisk nivå og setter mål for organisasjonen fremover. Den daglige driften skal foregå 

mest mulig ute på enhetene, og rådmannen setter premisser, sørge for rammer og er pådrivere 

for utviklingen.  

 

Enhetslederne har ansvar for at enheten får en drift og utvikling som gir best mulig resultat i 

forhold til ressursrammer, aktivitets- og kvalitetsforutsetninger og andre føringer vedtatt av 

kommunestyret og andre retningslinjer og reglementer. Enhetsleder har også et medansvar 

for at kommunens samlede ressurser blir nyttet på best mulig måte.  

 
Organisasjonskart Båtsfjord kommune 
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Det er i Båtsfjord kommune ikke gjort noen strukturelle endringer senere år. Kontorsjef 

stillingen i Båtsfjord kommune er i budsjettet 2016 satt vakant fra 1. august og ut året.  

Det er lyst ut etter en assisterende rådmann som erstatter denne stillingen, og med tiltredelse 

snarest. I den verbale delen i budsjettet for 2016 er følgende vedtatt: 

Felles «oppvekstsjef» med Berlevåg skal være på plass 01.01.2017. 

 

Rådmann har tanker om en ny organisasjonsstruktur i administrasjonen, men denne er enda 

på tegnebrettet.  
 
BÅTSFJORD KOMMUNE       

       

Utvikling av legemeldt sykefravær       

       

Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent    

   

            2010  2011     2012   2013      2014 

 1. kvartal 8,2 8 10,1 8,2 10,7 

 2. kvartal 9 8,3 8,8 6,8 9,2 

 3. kvartal 9,7 9,1 6,9 7,1 10,4 

 4. kvartal 9,7 8,4 8 9 12,2 

 

Her vises total sykefravær legemeldt for hele Båtsfjord kommune som organisasjon. Tall for 

egenmelding må eventuelt fremskaffes. Det som kan sies er at fraværet er særlig høyt 

innenfor helse, men også i barnehage og skole har i perioder høyt sykefravær. I 

administrasjonen er det et beskjedent fravær. Det jobbes aktivt med å redusere fraværet på 

hver virksomhet.  

 

 

 

Rådmann 

Helse 

- legekontor 

- sykestue 

- demensavdeling 

- åpen omsorg 

- PU boliger 

- administrasjon 

- kjøkken 
 

 

Skoler 

Nordskogen skole 
1-4 trinn 

 Båtsfjord skole  

5-10 trinn 

 Kulturskolen 

 

Barnehager 

Nordskogen 
barnehage 

Klausjorda 
barnehage 

 

Samordnet 
hjelpetjenest

e 

- helsestasjon 

jordmor 

PPT 

 

 

NAV 

kommune 

Barnevern 
Teknisk 

-  Forvaltning  

- Byggesak 

- Forvaltning 

- Vedlikehold 

- Brann 

-Vannverk 

- Renhold  

 

Stab 
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3.2 Interkommunalt samarbeid og eierinteresser  
 

Kommunens vurdering av interkommunalt samarbeid og eierinteresser: 

Barnevern: Det er et samarbeid med Berlevåg om barnevern, leder sitter i Berlevåg og 

Berlevåg er vertskommune. 

 

ØFAS ANS: eies av Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger, Utsjok, Vardø og Berlevåg 

 

Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS:  eies av Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Gamvik, 

Kautokeino, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, 

Porsanger, Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø og Finnmark Fylkeskommune.  

 

Norasenteret: eies av Båtsfjord, Tana, Lebesby, Nesseby, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger 

 

Interkommunalt nasjonalparkstyre for Varangerhalvøya: Båtsfjord, Nesseby, Vadsø, Vardø, 

Sametinget og Finnmark fylkeskommunde. 

 

Båtsfjord Private videregående skole: Båtsfjord kommune, Båtsfjord Handelsstands 

Fiskerigruppe, Linken Næringshage AS og Båtsfjord Invest AS. 

 

Båtsfjord kommune er også aksjeeier i følgende bedrifter: 

 Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste 

 Båtsfjord Boligselskap AS 

 Båtsfjord Invest AS 

 Båtsfjord kommunale boligselskap 

 Båtsfjord Laboratorium AS 

 Finnmark Havfiske AS 

 Linken Næringshage AS 

 Varanger Kraft AS 
 

 

 

 

3.3 Tverrsektorielt samarbeid i kommunen 
 

Kommunens vurdering av tverrsektorielt samarbeid i kommunen: 

 

Båtsfjord kommune er en liten kommune, med et kommunesenter. Tjenestetilbudene er også 

sentralisert innenfor et meget begrenset område. Det vil si at alle innbyggere har kort 

reiseavstand til tilbudene. Alle enhetene samarbeider på tvers for å kunne tilby innbyggerne 

gode tjenester. Det avholdes ledermøte ca. en gang i måneden hvor diverse ting tas opp, og 

hvor man får en felles forståelse for enkelte ting, samtidig blir en oppdatert på de ulike 
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enhetenes utfordringer i hverdagen. 

Alle jobber for en helhetlig tjenestetilbud og jobber til enhver tid til å bli bedre på dette.  

 

 

3.4 Planlegging, administrasjon, styring, samfunnssikkerhet og 

beredskap 
 

Fylkesmannens bilde og vurdering av planlegging, administrasjon, styring, samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 

Plan 

Kommunen har en nyansatt som jobber med plan og har behov for støtte. 

 

Forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven er i liten grad brukt i arbeidet med to store 

reguleringsplaner (reguleringsplan for Storholmen og Båtsfjord havn). Kommuneplanens arealdel, 

som ble vedtatt så langt tilbake som i 2003, er i kommunal planstrategi 2012-2015 vedtatt forlenget 

frem til 2016. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble påbegynt i 2012. Utover planene i 

sentrum er det forholdsvis få plansaker. 

 

Det er ikke registrert klager innkommet tilknyttet plan- og bygningsloven siste år.  

 

Beredskap 

Så langt vi kjenner til har ikke kommunen avsatt egen person til å arbeide med eller følge opp 

arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi antar at det er rådmannen er den som følger opp 

sektorområdet. 

 

Det er uklart hvilken kompetanse som finnes innen sektorområdet. Vi er ikke kjent med at 

kommunen har hatt personell på kurs/opplæring innen samfunnssikkerhet og beredskap.  

Vårt inntrykk er at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tidvis ikke har hatt høyeste 
prioritet. Det er positivt at kommunen har fått oppdatert sin helhetlige ROS-analyse i 2013.  

Siste beredskapsplan Fylkesmannen har mottatt er fra april 2013. Kommunen har i forbindelse med 
kommuneundersøkelsen 2015 opplyst at planen sist ble revidert i 2014. 

Det er ikke kjent om kommunen har etablert et system for helhetlig og systematisk arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap som skal sikre at kommunens samfunnssikkerhetsarbeid ses i 

sammenheng både overordnet og mot sektorene. 

Båtsfjord fremstår som en kommune som kan håndtere uønskede hendelser. Dette henger sammen 

med at kommunen er liten, er vant med at ulik type infrastruktur tidvis ikke fungerer optimalt og har 

god lokalkunnskap om mennesker og ressurser i kommunen. Dette var også inntrykket etter 

gjennomført beredskapsøvelse med kommunen i mars 2010. Fra øvelsesrapporten siteres: 

”Kommunen virker å være i stand til å kunne takle kriser. Kommunens kriseledelse har god 

handlingskompetanse og hadde gode faglige diskusjoner under øvelsen. Rådmannen fremstod som 

en tydelig leder av kriseledelsen.” 
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Kommunen har ikke tatt i bruk krisestøtteverktøyet DSB-CIM 

 

Kommunen har ikke hatt personer på kurs NUSB i perioden 2010-2015. 

 

Kommunens vurdering av planlegging, administrasjon, styring, samfunnssikkerhet og beredskap: 

 

Plansaker 
Båtsfjord kommune er i gang med planprosessen, vi har slitt litt med kompetanse. Men har 
fått dette dekt gjennom en hjem vendt Båtsfjording. Planprogrammet er vedtatt i 
kommunestyret, men som fylkesmannen påpeker har vi hatt mangel på kompetanse.  
 
Beredskap 
Båtsfjord kommune gjennomførte øvelse i samfunnssikkerhets og beredskap i 2015, planen 
for krise og krise ledelse ble da oppdatert.  Konklusjonen er at vi kan handtere kriser og har 
god oversikt.  

 
Gjeldende ROS-analyse er fra 2013 og må oppdateres.  
 
Alle sektorer har planer for kriser, men vi kan bli bedre på samordning. Så må det sies at der 
vi som regel har en mangel er pga fornying av planer. På det operasjonelle nivået er vi gode.  

 

 

 

 

3.5 Barnehage 
 

For statistikk på området vises det til vedlagt kommunebarometer, hvor det framgår at kommunen 

skårer lavt. 

Fylkesmannens bilde og vurdering av barnehage 

 

Kommunen har god oversikt over oppgaver og ansvar. Fagområdet preges av et lite fagmiljø og 

knapphet på bemanning. Veldig sårbart dersom det blir ledige stillinger. Ikke kapasitet til å utvikle 

tjenesteområdet. 

 

Det er nødvendig kompetanse til stede. Valgfriheten er tilstede, kommunen har to barnehager, men 

disse er ganske like.   

 

Fylkesmannen har inntrykk av at det er effektiv tjenesteproduksjon. Tilbudet tilsvarer 

etterspørselen. Kommunen har jobbet bra med tidlig innsats tidligere, blant annet med «Gutter i 

Finnmark». 

 

Tjenestetilbudet vurderes å være godt i forhold til etterspørsel, men kvaliteten er vanskelig å 

vurdere. 
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Kommunens vurdering av barnehage: 

 

Tjenesten er organisert med en virksomhetsleder i hver av kommunes 2 barnehager. 
Virksomhetslederne er i 100 % stilling og er direkte underlagt Rådmannen. Den ene av 
virksomhetslederne har oppgave som barnehagefaglig ansvarlig i kommunen.  
Barnehagene har et tett samarbeid på leder- og personalnivå, og har ansvar for alt som gjelder 
barnehager i kommunen. 
Det er pr 2015 kvalifisert personale i alle pedagogstillinger, men kommunen opplever en del 
utskifting på pedagogisk personale. Assistentgruppa har vært meget stabil, men også her er det 
etter hvert blitt en del utskiftninger. Nå er det 7 assistenter og en lærling som tar teoridelen med 
sikte på fagbrev barne- og ungdomsarbeider. 
Så vidt man vet er det 2-(3) av kommunens egne innbyggere som tar utdanning som 
barnehagelærer. 
Styrker: barnehageplasser nok til alle som søker plass, har plass til 108 barn i alder ca 1 – 6 år. 
Oppgang i fødselstall. Har 2 hovedopptak pr år som gir føringer for dimensjonering av tilbudet pr 
august og januar hvert år. Løpende opptak ved ledig plass gjennomføres fortløpende. 
Svakheter: lokaler til barnehagedrift er utdatert, spesielt i den ene barnehagen. Ikke tilstrekkelige 
ressurser på kommunenivå til at kvaliteten på tilbudet kan utvikles godt nok.  
Utfordringer: stor andel av barna er minoritetsspråklige (arbeidsinnvandring). Mangler personale 
med videreutdanning i migrasjonspedagogikk. Barnehagene deltar i prosjekt Kompetanse for 
mangfold sammen med skolene og voksenopplæringa i 2016.   
Sykefravær: totalt sykefravær i 2015 var på 16.51 og 35,04 % noe som er altfor høyt. Fraværet er 
under kontinuerlig oppfølging, det samarbeides både med personalkonsulent, BBHT og Nav.  
 

 

3.6 Grunnskole 
 

For statistikk på området vises det til vedlagt kommunebarometer, hvor det framgår at kommunen 

skårer svært lavt. 

Fylkesmannens bilde og vurdering av grunnskolen 

 

Kommunen har ikke kapasitet til å utvikle tjenesteområdet. Ingen klagesaker i 2014.  

Har ikke tidligere vært med i nasjonale satsninger, men mottar i år veiledning fra veilederkorpset. 

 

Det er stadige utskiftinger av skoleledere noe som forringer videreutvikling av tjenestetilbudet.  

Fylkesmannen er bekymret for de strategiske prosessene og utvikling av et felles likeverdig 

skoletilbud da det fremstår som at det er uklare styringslinjer og dermed usikker måloppnåelse. 20 

% stilling som skolefaglig ansvarlig. 

 

Så små forhold kan medføre habilitetsproblemer når enkeltsaker skal behandles. På grunn av 

skolestrukturen er det kun ett valg for elevene. 

Kommunen deltar sjelden på arrangement i regi av Fylkesmann og direktorat der statlige satsinger 
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for utvikling og likeverdig skoletilbud presenteres og implementeres.  Dermed er det vanskelig å 

vurdere den kontinuerlige utviklingen for bedre resultat for elevene.  

 

Høy andel elever med spesialundervisning. Sammenhengen mellom nasjonale mål og lokale tiltak er 

sprikende og bekymringsfull. 

 

 

Kommunens vurdering av grunnskolen 

 

Grunnskolen er i hovedsak fortsatt organisert slik som beskrevet i tilsynsrapporten våren 2015. 

Nordskogen skole gir tilbud for elevene i 1. -4.trinn, Båtsfjord skole  for 5. – 10.trinn.  

Kommunestyret vedtok i des. 2015 å sette av midler til å bygge én skole for 1. – 10.trinn med 

byggestart i 2018. Prosessen med å forene to til dels autonome pedagogiske miljø til ett er i gang. 

Kommunen har organisert skoledriften ved å ha en skolefaglig rådgiver i kun ca. 10 % stilling, og ved 

å ha to rektorer i 100 % på hver av skolene. Rektor på Nordskogen er i tillegg også rektor på 

kulturskolen. Begge rektorene utfører utredningsarbeid for politisk nivå i mangel av skolefaglig 

rådgiver i 100 %. 

Rektorene har faglig-, økonomisk og personellmessig ansvar for sine skoler. 

Skolene har hatt hyppig skifte av rektorer som kan forklare noe av den manglende langsiktighet som 

preger skoleutviklinga i kommunen. Faglige dyktige ledere og lærere er kritiske faktorer i ethvert 

kystsamfunn. Pr dato er det imidlertid både god lærer- og skolelederdekning. De aller fleste av de 10 

nyansatte på Båtsfjord skole ved skoleårets start i august var imidlertid tilflyttere, og kommunens 

mange økonomiske «gulrøtter» har fått disse til å søke og takke ja.  

Kommunen har organisert sin PPT-tjeneste lokalt med to 100% -stillinger og en merkantil stilling i 20 

%. 

Båtsfjord kommune for veiledning og oppfølging fra UDIRs Veilederkorps, noe som har forsterket 

skoleeiers fokus på å utvikle bedre kvalitet på opplæringa i grunnskolen. Båtsfjord skole deltar i 

Ungdomstrinn i Utvikling (UiU). Nordskogen skole deltar i Skolebasert Vurdering For Læring gjennom 

MOOC (Høgskolen Lillehammer). 

Båtsfjord kommune er med i nettverkssamarbeid sammen med skoleeiere og skoleledere i Øst-

Finnmark, noe som er med på å bygge større utviklingskapasitet i kommunen. 

Styrke:  

Sterkt politisk engasjement for å bedre kvaliteten i grunnskoleopplæringa. Rektorene har bred faglig 

kompetanse og lang erfaring som ledere i skolen. Mange lærere har bred fagkompetanse. 

Svakhet:  

Manglende skolefaglig kompetanse på rådmannsnivå. Ikke nok kontinuitet blant skoleledere og 

lærere, yrkesgrupper som blir stadig mer etterspurt på arbeidsmarkedet. 

Utfordringer:  

De økonomiske rammer har vært trange de siste år, og dette rammer bl.a. nødvendig etterutdanning 

av personalet og helt nødvendige virkemiddeltiltak for å beholde fagfolk blant lærere og skoleledere 

over tid. Med tanke på foreldres valg av bosted for sine barn er gode grunnskoletilbud strategisk 

viktig for Båtsfjord kommune de kommende år. 
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3.7 Barnevern 
 

For statistikk på området vises det til vedlagt kommunebarometer, hvor det framgår at kommunen 

skårer lavt. 

Fylkesmannens bilde og vurdering av barnevern: 

 

Kommunen har ikke fått tilført statlige midler til stillinger eller kompetansetiltak, men har tilgang på 

kompetansetiltak gjennom de midlene som er tilført barnevernledernettverket i Øst-Finnmark, og 

har deltatt på kompetansehevende tiltak i regi av nabokommunene. 

Interkommunal barneverntjeneste sammen med Berlevåg, Berlevåg er vertskommune 

 

Halvårsrapportering per 31. desember 2014 

 1,5 fagstillinger av 2,5 stillinger som er besatt, 0,25 merkantil stilling av 0,25 besatt 

 27 meldinger siste halvår, 5 meldinger ikke gjennomgått innen en uke, 15 henlagt 

 12 nye undersøkelser siste halvår, 12 avsluttet siste halvår, hvorav 7 ble henlagt. 1 
undersøkelse er besluttet utvidet fra 3 til 6 måneders behandlingstid, men beslutning er ikke 
oversendt fylkesmannen. Blir derfor å forstå som fristbrudd 

 6 barn med hjelpetiltak, 6 har ikke tiltaksplan 

 9 barn under omsorg, 8 har omsorgsplan, 7 i fosterhjem, 2 i institusjon 
 

Kommunen deltar på fagsamlinger, barnevernledersamlinger, er med i barnevernledernettverket for 

Øst- Finnmark, dette er aktivt. 

 

Til tross for interkommunalt samarbeid har kommunen et lite fagmiljø.  

Selv om det er fagstillinger, er det ikke nødvendigvis godt nok til å sikre et godt fagmiljø, sikre 

fagutvikling, og mengde trening. Fylkesmannen har en bekymring for at en stilling står vakant, 

manglende tiltaksplan og at det er fristoversittelser på meldinger.  

 

Fylkesmannen stiller spørsmål om kommunen er i stand til å sikre forsvarlige tjenester og spørsmål 

ved om kommunen har de forutsetninger som skal til for å ha et robust barnevern som har 

tilstrekkelig kompetanse, ressurser og tiltak for å kunne løse sine oppgaver.  

Kommunens vurdering av barnevernet 

 

Hvordan er tjenesten organisert i dag? 

Berlevåg kommune er vertskommune, og alle ansatte er ansatt i Berlevåg kommune som har 

arbeidsgiver ansvar og ansvar for alle tilsettinger. Barnevernet har egne lokaler i Båtsfjord med 

saksbehandlere.   

 

Har kommunen spesielle styrker, svakheter eller utfordringer innenfor barnevernstjenesten, sett hen 
til kriteriene for å ivareta rollen som tjenesteyter? 
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En av styrkene er at de ansatte kan jobbe på tvers av kommunene, samt at det er et større fagmiljø 
enn dersom kommunene sto hver for seg. Selv om det nødvendigvis ikke er stort nok. 
Svakheter viser seg å være at man ikke har sterke nok hjelpetiltak hvor man kan jobbe systematisk 
direkte i familien, samt at det er liten variasjon i hva slag hjelpetiltak man kan tilby. 
Barnevernlederne i Øst-Finnmark jobber med regionråd/departement/direktorat og storting i forhold 
til en prosjektstilling for å utrede interkommunalt samarbeid i forhold til hjelpetiltak. 
Det jobbes med å bedre hjelpetiltak og styrke kompetansen. 
 

 

3.8 Sosiale tjenester i NAV 
 

Statistikk for fagområdet, se vedlagte kommunebarometer. 

Fylkesmannens bilde og vurdering av sosiale tjenester i NAV 

 

Etter tilsyn i 2010 fremkom det at kontoret hadde 7 ansatte inkludert leder. Tre av disse var 

kommunalt ansatt. NAV kontoret var da godt bemannet. Leder var både faglig og administrativ 

leder, samt ansatt i kommunen. Kontoret hadde da 2 tverrfaglige team. Alle hadde et hovedområde 

for å minske sårbarheten ved fravær, samt for å sikre kontinuitet. Vi kjenner ikke situasjonen per i 

dag.  

 

Etter tilsyn i 2010 fikk NAV kontoret 2 avvik. Det var manglende individuelle vurderinger ved 

innhenting av opplysninger, vurderinger og beslutninger. Tilsynet ble lukket og avsluttet i 2012. 

 

Fylkesmannen mottar få klager. NAV sier at brukerne virker fornøyde. Det ble behandlet én klage i 

2014, som ble stadfestet. 

 

Fra kommunebildet i 2013 ser vi at det er beskrevet at kommunen har langsiktighet i planleggingen, 

og realistisk budsjettering. Økonomien er stram. Det har vært noe ubalanse som mye kan skyldes 

utbetaling av erstatning til barnehjemsbarn.  

 

Per 31. desember 2014 hadde kommunen 4 deltakere på KVP. 

 

Kommunens vurdering av sosiale tjenester i NAV 

 
Har fått flyktningetjenesten inn i NAV i 2015(bosetting og introduksjonsprogram). Reduksjon av ett 
årsverk på statlig side – nå 2 statlige ansatte. På kommunal side har vi nå 4 årsverk etter at 
flyktningetjenesten ble lagt til NAV. I tillegg kommunal leder – totalt 7 årsverk.  
De kommunalt ansatte jobber i all hovedsak med kommunale oppgaver. Oppfølging av brukere 
gjøres på tvers av kommunale og statlige systemer. Vi tilstreber at hver enkelt bruker skal ha kun en 
saksbehandler å forholde seg til. Vi har ukentlige saksbehandlingsmøter for å sikre lik 
saksbehandling og få tverrfaglig vurdering i saker der det er nødvendig. Saksbehandlingsmøtene 
benyttes og til faglig oppdatering. 
 
Styrker: 
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God fagkompetanse i kontoret – 3 ansatte med sosionomutdanning, en ansatt med utdanning og 
erfaring innen økonomi/lån o.l. Vi har kort saksbehandlingstid på søknader og tilbyr gjeldsrådgivning 
til mange brukere ved kontoret. Vi har som mål at alle de kommunalt ansatte skal kunne 
saksbehandle i alle systemer vi bruker for å sikre stabilitet i tjenesteproduksjon ved ferier/fravær. 
De kommunalt ansatte jobber primært med kommunale oppgaver – kontoret har i tillegg til 
behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning fått tillagt oppgaver som 
behandling og innkreving av startlån, behandling av søknader om tilskudd fra Husbanken, 
bostøtteordning fra Husbanken. NAV kontoret har god oversikt over brukergruppen og kjenner de 
fleste brukerne. Vi har samlet mange tjenester i kontoret og kan gi en helhetlig oppfølging. 
Samarbeidet med andre aktuelle etater i kommunene fungerer godt. 
 
Svakheter: 
Kommunen har ikke lenger ruskonsulent. Det er NAV og legene som henviser brukere til behandling i 
rusinstitusjoner. NAV har og en del oppfølging av rusmisbrukere under behandling og etter 
utskriving/ettervern. Tilbudet til rusmisbrukere er redusert i kommunen etter at 
ruskonsulent/miljøarbeiderstilling ble fjernet. 
 
 

 

 

 

 

 

3.9 Pleie, omsorg og kommunehelse 
 

3.9.1 Pleie- og omsorgstjenesten 
 

For statistikk på området vises det til vedlagt kommunebarometer, hvor det framgår at kommunen 

skårer lavt. 

Fylkesmannens bilde og vurdering av pleie- og omsorgstjenesten 

 

Båtsfjord kommune er kommet svært kort med tjenestetilbudet for demente i kommunen, jamfør 

satsningsområdene i omsorgsplan 2015. Demensomsorgen er ikke omtalt i kommunens handlings- 

og økonomiplan. Kommunen har ikke egen demensplan og tjenester til personer med demens er 

ikke beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel eller i en plan for helse og omsorgstjenesten.  

Kommunen har ikke eget demensteam eller demenskoordinator.  

 

Kommunen har 1 sykehjem med totalt 19 plasser hvor skjermet enhet for demente i sykehjemmet 

har 9 plasser. Bemanningen består av helsefagarbeidere, helsefagarbeidere med fagskole eller 

videreutdanning innen demens/geriatri/psykisk helsearbeid, i tillegg til assistenter. 

Båtsfjord kommune har deltatt/deltar i eldreomsorgens/demensomsorgens ABC og 
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miljøbehandling. I tillegg har det vært gjennomført interne dagskurs for ansatte innen ulike temaer. 

 

Kommunen hadde i 2013 nær 84 % andel årsverk med relevant utdanning i helse og omsorg, og var 

den kommunen med høyest andel sammenlignet med alle kommunene i Finnmark. Til 

sammenligning var gjennomsnittet for Finnmark 70,5 % og for landet 74,5 %.  

 

I følge statistikk fra SSB var andelen ansatte over 55 år i pleie og omsorg 23,5 % i 2013. Til 

sammenligning var gjennomsnittet i Finnmark i 2013 på 22,3 % og landsgjennomsnittet var 23,5 %.  

I følge tall fra SSB arbeider nær 60,5 % på helsefagarbeidernivå 30 timer og mer per uke. 

Gjennomsnittet for Finnmark er 54 % og for landet for øvrig, vel 40 %. Når det gjelder andelen 

ansatte på høgskolenivå, arbeider i underkant av 78 % 30 timer og mer per uke. Gjennomsnittet for 

Finnmark er 72 % og for landet for øvrig, 59 %. 

  

Fylkesmannen kjenner ikke til hvilke tiltak og om kommunen arbeider systematisk med 

satsningsområdene innen omsorg 2020, morgendagens omsorg, der hovedfokus er 

tjenesteinnovasjon, velferdsteknologi, frivillig arbeid i helse og omsorgstjenesten, aktiv og 

framtidsrettet pårørendepolitikk, aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering og tidlig innsats, for å nevne 

noen områder. 

 

Fylkesmannen er bekymret for hvordan det helhetlige tjenestetilbudet til personer med demens 

ivaretas i kommunen. 

 

Helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming ytes i samlokalisert leilighetsbygg, 

og tjenesten er i noen grad organisert med delt personell. Fylkesmannen har etter tilsyn i februar 

2015 påpekt pliktbrudd.  

  

Kommunen mangler system for å sikre faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, samt system for 

å sikre at bruk av tvang og makt skjer i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.  

Fylkesmannen har oversendt foreløpig rapport til kommunen. Sammen med utsendelse av endelig 

rapport, vil vi be om kommunes plan for hvordan de vil rette opp pliktbruddet, samt følge med på og 

kontrollere om iverksatte tiltak virker som forutsatt. 

 

Kommunens vurdering av pleie- og omsorgstjenesten 

 
Hvordan er pleie- og omsorgstjenesten organisert i dag? Sykehjem/institusjon vs. 
hjemmetjenester. 
 
Institusjon: Seksjon Sykestue/Sykehjem med to sykestue-/KAD plasser, èn korttidsplass og 8 
langtidsplasser. Ledes av seksjonsleder som er sykepleier 30 % administrativt og 70 % sykepleier. 
Egen skjermet seksjon; Fjellheimen med plass til å 9 pasienter ledes av seksjonsleder som er 20 % 
administrativ og 80 % hjelpepleier. 
Seksjon kjøkken: ledes av egen seksjonsleder 20 % administrativt og 80 % kokk 
Hjemmetjenesten: Seksjon Åpen omsorg; hjemmesykepleie, omsorgsboliger (Alderspensjonatet) med 
15 plasser, praktisk bistand samt psykiati - og rusomsorg. Ledes av seksjonsleder 40 % administrativt 
og 60 % sykepleier. 
Seksjon PU boliger og Avlastning for psykisk funksjonshemmede 7 beboere og èn bruker av 
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avlastningen.        
Ledes av en konst seksjonsleder (pt somatisk hjelpepleier) pt 40 % administrasjon og 60 % vakant 
Hele tjenesten ledes av virksomleder helse og omsorg (helse- og omsorgssjef) 100 administrativt, en 
pleie, rehabiliterings og omsorgsleder (PRO-leder) vakant i 2016:100 % administrativt, en rådgiver 
100 % administrativt med saksbehandling tildeling mm og 40 % sekretærstilling. 
 
Har kommunen spesielle styrker, svakheter eller utfordringer innenfor pleie- og omsorgtjenesten, 
sett hen til kriteriene for å ivareta rollen som tjenesteyter? 
 

 Man har god kjennskap til tjenestemottakere og omtrent alle innbyggerne bor i tettstedet 
Båtsfjord med god anledning - og store muligheter for mer utbygde hjemmetjenester. 

 Mange faglærte og mange i store stillingsbrøker er positivt. 

 Man må snarest starte opp å utarbeide en helse- og omsorgsplan for å planlegge en strategi 
i forhold til den urovekkende demografiske utviklingen med flere eldre (og derav utfordringer 
i forhold til demensomsorg) 

 En noe topptung ledelse; flere avgjørelser og mer aktiv ledelse  bør skje nærmere 
medarbeidere på klient-/brukernivå. 

 Bør kartlegging om det er mulig å samarbeide om spisskompetansen i ulike fagområder med 
andre kommuner. 

 Mangler demensteam og demensplan.  

 Det er ønskelig med større samarbeide mellom seksjonene. 

 Økonomiske vansker har ført til en del lite overveide budsjettkutt innen tjenesten 
 

 

 

3.9.2 Kommunehelse 
 

Kommunens vurdering av kommunehelse: 

 

Hvordan er tjenesten organisert i dag? 
 
Seksjon for Kurative helsetjenester i Helse- og omsorgsvirksomheten, ledes av kommuneoverlege, 50 
%, som er seksjonsleder (helse- og omsorgssjef er administrativ overordnet). Består av legetjenesten, 
laboratoriet, kommunefysioterapeut, jordmor og frisklivskoordinator (engasjement ut året 2017). To 
driftstilskudd til private fysioterapeuter; 2 x 75 %, den ene også med kontraktfestede tjenester til 
kommunen. 
 
Har kommunen spesielle styrker, svakheter eller utfordringer innenfor kommunehelsetjenesten, 
sett hen til kriteriene for å ivareta rollen som tjenesteyter? 
 
Stabile erfarne leger som alle er spesialister i almenmedisin (og èn i tillegg også sosialmedisin) og 
stabil dekking av to turnusleger. 
Jordmortjenesten (20 % jordmor) pt vakant. 
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3.9.2.1 Psykisk helse og rus 
 

Fylkesmannens bilde og vurdering av psykisk helse og rus 

 

Båtsfjord kommune rapporterer om 3,5 årsverk per 1000 innbygger til psykisk helsearbeid for 

voksne i 2012. Gjennomsnittet for fylket er 2,8 og landet for øvrig 2,4 årsverk per 1000 innbygger 

Båtsfjord kommune rapporterer 4,5 årsverk per 1000 innbygger til psykisk helsearbeid for barn og 

unge i 2012. Gjennomsnittet for fylket er 2,5 og landet for øvrig 2,4 årsverk per 1000 innbygger. 

 

Det ser ut til at kommunen ligger over gjennomsnittstallet for årsverk knyttet til tjenester innen 

psykisk helse og rus.  Fylkesmannen behandler få klagesaker om tilbudet innen psykisk helse og rus 

og har for øvrig for lite informasjon om tilbudet til å gjøre en vurdering. 

 

 

 

Kommunens vurdering av psykisk helse og rus 

 
Psykiatri- og rustjenesten underlagt seksjonsleder for Åpen omsorg. Tjenesten har ett årsverk, 
psykiatrisk sykepleier. Det er store behov innen rus og psykiatri. 
Kommunen har psykososialt kriseteam. 
 
Krisesenter er: 
Norasenteret IKS i Kirkenes 
 

 

3.9.2.2 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
 

Kommunens vurdering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten utføres av helsesøster. Det er 2 årsverk i tjenesten. 
Fra 1. juli er det ett årsverk ut år 2016 på grunn av sparing. Ledende helsesøster går da av med 
pensjon, en helsesøster med svært god kompetanse. Dette vil påvirke helsesøstertjenesten og 
skolehelsetjenesten i stor grad. Den helsesøsteren som blir igjen i stillingen ut år 2016 har 10 års 
praksis fra helsesøstertjenesten, og har tilleggsutdanning innenfor  
PMTO-foreldrerådgiving, Zippy (forebyggende psykisk helsearbeid), og har kurslederutdanning i 
mestring av depresjon for ungdom (KID). Båtsfjord helsestasjon er også godkjent som ammekyndig 
helsestasjon av Nasjonalt kompetansenter for amming. 
 
Fra 1. januar 2017 skal det igjen være 2 årsverk i helsesøstertjenesten. 
Det har vært langtidssykemelding i 50 % stilling siste del av år 2015 og første del av år 2016. Det er 
ikke satt inn vikar, noe som gjør at en del oppgaver er satt på vent eller ikke blitt utført. Det har ikke 
vært «åpen dør» i skolehelsetjenesten på grunn av dette. 
På grunn av sykefravær har åpningstidene for Helsestasjon for ungdom også vært redusert. 
Jordmortjenesten (20% stilling) har ikke vært tilgjengelig siden november 2015 p.g.a. 
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omsorgspermisjon. Denne skal ha permisjon ett år. 
Far 1.juli 2016 vil flere av oppgavene til helsesøster bli overflyttet til andre virksomheter/seksjoner 
p.g.a. vakanse i stillingen ut året. 
 

 

 

3.9.2.3 Fastlege- og legevaktordning 
 

 

Fylkesmannens bilde og vurdering av fastlege- og legevaktordning 

 

Kommunen har 4 fastlegelister med samlet kapasitet på ca. 2500 personer. Kommunen har ca. 2.200 

innbyggere. Det er ledig kapasitet på alle listene, hvorav en liten liste står vakant. De øvrige 3 listene 

betjenes av stabile leger i fast tilsetting. Kommunen har i tillegg 2 turnuslegeplasser. 

 

Kommuneoverlegen er i «kombistilling» med en liste på knapt 400 personer, som vurderes å kunne 

gi tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmedisinsk arbeid. 

 

Legevakten er 5-delt med alle tilsatte leger på plass, som vurderes tilstrekkelig, men sårbart i 

perioder med vakanser. 

 

2 av fastlegene er spesialister i allmennmedisin og kommuneoverlegen er også spesialist i 

samfunnsmedisin. Dette vurderes som god kompetanse. Stabil legedekning, men flere av legene 

pendler vekk fra kommunen når de ikke er i intensive arbeidsperioder. 

 

Effektiv tjenesteproduksjon er en generell utfordring for små kommuner i forhold til 

“terskeltjenester”, blant annet legevakt. Dette fører til høy bemanning i forhold til innbyggertallet. 

 

Tilstrekkelig distanse og valgfrihet for brukere av legetjenesten vil være en generell utfordring for 

kommuner av denne størrelsen. Likevel vil god kunnskap om bakgrunn og sykehistorie til 

enkeltpasienter kunne være en styrke, og således øke kvaliteten i legetjenesten. Utfordringer kan 

knytte seg til mulige konflikter mellom ulike roller i lokalsamfunnet (taushetsplikt, objektivitet). 

 

Ny akuttforskrift med nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus trår i kraft 1. mai 

2015 (felles legevaktnummer 1. september 2015). Målet med endringene i akuttforskriften er å gi 

befolkningen bedre tjenester, bl. a ved å stille strengere krav til kompetansen hos helsepersonellet, 

samt bidra til mer samordnet innsats ved større hendelser. Det er viktig at kommunen har med seg 

disse endringene i det videre arbeidet med kommunereformen. 

 

 

 

Kommunens vurdering av fastlege- og legevaktsordningen 
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To fastlønnede kommuneleger 100 % hver (begge spesialister i almenmedisin) derav 50 % 
kommuneoverlege (som også er seksjonsleder for Helseseksjonen og spesialist både i almenmedisin 
og soaialmedisin) og 100 % privatpraktiserende  lege (spesialist i almenmedisin) hvorav 20 % med 
kommunalt arbeide. To turnusleger/år. Disse 5 deler på legevakten.  
Stabil situasjon med erfarne og godt kvalifiserte leger, og man håper at situasjonen fortsetter siden 
stabiliteten fremmer kontinuiteten i tjenesten. 
Belastende legevakt idet man vanskelig kan samarbeide med andre kommuner om den grunnet bl a 
værforhold om vinteren.  
Akuttforskriften er satt ut i livet ved at spesialistene er bakvakt for turnuslegene. 
 

3.9.3 Samhandlingsreformen, forebygging og folkehelse 
 

Kommunens vurdering av samhandlingsreformen, forebygging og folkehelse: 

 

Frisklivskoordinator i 50 % engasjement, (treårig engasjement fra 010115 ut året 2017), driftes på 
tilskudd til Frisklivssentralen forvaltet av fylkesmannen i Finnmark, er organisert i Seksjon for 
Kurative helsetjenester og arbeider bl a med forebyggende tiltak i Frisklivssentralen. 
Folkehelsekoordinator er koordinert i kulturtjenestene. 
Sykehjemmet/sykestua hadde/har to sykestueplasser som også ble KAD-plasser. 
Man mangler – og ønsker seg - et dagtilbud til demente hjemmeboende.  
 

 

3.10 Tekniske tjenester 
 

Fylkesmannens bilde og vurdering av tekniske tjenester: 

 

Renovasjon utføres av det interkommunale selskapet ØFAS ANS (Øst-Finnmark avfallsselskap 

(Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vardø og Utsjok). Kommunen er 

forurensningsmyndighet på avløp i kommunen.  

 

Fylkesmannen har fått klager som går på kommunens manglende varsling forut for at det pålegges 

utgifter til private parter i forbindelse med utskiftning av stikkledninger. Denne varslingsplikten må 

overholdes. Ut over dette har ikke Fylkesmannen kunnskap om driften til å vurdere kommunens 

tekniske tjenester. 

 

DSB gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenet i Båtsfjord 11. september 2014. DSB har 

anført i sin rapport at «tilsynet avdekket store mangler ved brann- og redningsvesenet i Båtsfjord». 

Det ble også identifisert at avvik som var gitt ved forrige tilsyn heller ikke var blitt fulgt opp. Det ble 

gitt følgende avvik: 

 Kommunen har ikke en tilfredsstillende dokumentasjon av brann- og redningsvesenet, og 

kommunen har heller ikke et tilfredsstillende system for å identifisere og iverksette tiltak slik 

at avvik fra regelverket rettes opp. Hadde kun 12 av 16 innsatsmannskaper og manglende 

innsatsplaner for de viktigste risikoobjektene 
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 At brannsjef og varabrannsjef ikke inngikk som overordnet ledelse ved håndtering av 

hendelser 

 Ikke utført øvelser av brannberedskapen eller av overordnet ledelse ihh til plan og behov for 

brann og redningsvesenet.  

 

Kommunen fikk en frist til 1. mars 2015 med å gi tilbakemelding med en redegjørelse for hvordan 

avvikene ville bli fulgt opp og når disse ville være lukket. Kommunen hadde ikke per 30. mars 2015 

gitt tilsvar til DSB og kommunen har fått varsel om pålegg fra DSB med ny frist 1. mai 2015.   

 

 
Kommunens vurdering av tekniske tjenester 

Øfas er ett godt eksempel på interkommunalt samarbeid, dette er ett selskap som leverer 

forutsigbare og gode tjenester.  

 

Brann og rednings siden er organisert som ett frivillig brannvesen, som det påpekes har vi 

administrative mangler. Men det ble påpekt at vi var veldige gode operative, vi er i gang med lukking 

av avvik. Vår konklusjon er at de administrative svakheter lar seg lukke og de går ikke utover de 

operative.  

 

Båtsfjord kommune har ett veldig godt og stabilt drikke vann, vi ser at det påpekes klage saker fra 

FM sin side. Vi har hatt en stor utbyggingstakt på VAR siden, vi har i dag ett meget godt drikkevann. 

Vi har lagt en plan for videre fornying, vår styrke er at vi veldig sentralisert.  

Vi er ikke like gode på myndighetsutøvelse og oppfølging av planer, men mener at en lokal 

rekruttering vil bedre dette. Vi prøver hele tiden å rekruttere fra Båtsfjord/utflytta til mellomleder 

stilling i Båtsfjord kommune. Vi mener at dette vil gi oss den stabiliteten vi trenger framover for å 

holde tritt med krav og nye utfordringer.    

 

 

 

 

3.11 Kultur og kirke 
 

Kommunens vurdering av kultur og kirke 

 

Kirken er en selvstendig avdeling som lever sitt eget liv utenfor kommunen, vi samarbeider på visse 

områder innenfor barnearbeid. 

 

Øvrige kultur tilbud er underlagt kontorsjefen i Båtsfjord kommune, vi har i dag en ressurs som 

jobber hovedsakelig med kultur og idrett. Ivaretar søknader(tippemidler), kinotilbud og bistår lag og 

foreninger.  

 

Kulturskolen er underlagt Nordskogen skole og har ca 2,6 årsverk.  
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Isoler sett er det uheldig at vi ikke har en egen avdeling med en klar ledelse om tar seg av alle 

spørsmål og gjøremål rundt kultur.  

4 Kommunens rolle som myndighetsutøver 
 

Fylkesmannens bilde og vurdering av kommunens rolle som myndighetsutøver 

 

Fylkesmannen har et inntrykk av at kommunen mangler kompetanse på naturforvaltning og 

forurensning.  

 

Fylkesmannen påpeker kommunens veiledningsplikt ovenfor borgere, og at innkomne 

henvendelser må besvares, for å unngå klager til Fylkesmannen. 

 

 

Kommunens vurdering av rollen som myndighetsutøver: 

Henvendelser tilsier at kommunen har visse utfordringer med å oppfylle sin plikt som 
forvaltningsorgan, viktig at alle henvendelser besvares ut fra behov for likebehandling. 
Berlevåg kommune har interkommunalt samarbeid med Tana og kjøper tjenester innen 
landbruksforvaltning fra Tana kommune. Dette ser ut til å fungere tilfredsstillende, takket være god 
kompetanse og kapasitet i Tana kommune. 
 

De områdene vi ikke har relevant ekspertise på leier vi det inn, det gjøres vurderinger i hver sak.  

 

Habilitet blir veldig godt ivaretatt i små kommuner, dette med bakgrunn i av at alt er veldig synlig.  

 

 

 

Myndighetsutøvelse - nåværende juridisk kompetanse (kryss av) - rådmannens vurderinger 

  Formell kompetanse Erfaringskompetanse Rekrutteringsmuligheter 

  god middels dårlig god middels dårlig god middels dårlig 

Forvaltningslov / 

offentlighetslov 
   x      x      x   

Plan- og bygningslov    x    x      x     

Lov om barnevern x       x        x   

Sosialhjelpsloven  x      x      x     
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Arbeidsmiljøloven  x      x      x     

 

 

 

 

På hvilke juridiske områder har kommunen kjøpt tjenester i 2013? (kryss av) 

Forvaltningslov /offentlighetslov   

Plan- og bygningslov  x 

Lov om barnevern   

Sosialhjelpsloven   

Arbeidsmiljøloven   

5 Kommunens rolle som samfunnsutvikler 
 

Kommunens vurdering av rollen som samfunnsutvikler: 

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler dreier seg om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, 

utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i 

videste forstand.  

 

Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom lover og forskrifter, 

og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor egen kommune. 

 

 Hvordan er situasjonen i kommunen når det gjelder befolkningsutvikling, næringsutvikling og 

sysselsetting, ref. beskrivelse i kapittel 1, og hvor ser man sitt utviklingspotensial på disse 

områdene? 

 I hvilken grad har kommunen kapasitet og kompetanse om samfunnsutvikling? 

 I hvilken grad evner kommunen å gjennomføre vedtak i plan- og utbyggingssaker? 

 Klarer kommunen å legge til rette for en arealbruk og et utbyggingsmønster som er til beste 

for den enkelte og for samfunnet som helhet? 

 Klarer kommunen å etablere samarbeid, og støtte lokale initiativer, med innbyggere, 

bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner i kommunens 

samfunnsutviklingsarbeid? 

 Hvordan utfører kommunen sin rolle som tilrettelegger for næringsvirksomhet? 

 Hvordan er markedet for boliger og fritidsboliger i kommunen?  

 Hva gjør kommunen med hensyn til stedsutvikling og det å skape attraktivitet i egen 

kommune (areal og bygninger, ulike typer stedlige tilbud, stedlig identitet, kultur og 
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omdømme)? 

 

Vi ber kommunene fylle ut tabellene nedenfor.  

 

 

 

På hvilke samfunnsutviklingsområder har kommunen kjøpt konsulenttjenester i 2013? (kryss av) 

Arealplanlegging   

Infrastruktur  x 

Næringsutvikling / sysselsetting   

Kultur   

Utdanning    

ANDRE OPPGAVER   

    

    

    

    

 

 

Samfunnsutvikling - bemanning (kryss av) - rådmannens vurderinger 

  Bemanningsnivå i forhold til oppgaver  

  god middels dårlig  

Arealplanlegging / stedsutvikling      x 

Infrastruktur    x   

Næringsutvikling / sysselsetting    x   

Kultur      x 

Utdanning     x   

ANDRE OPPGAVER       
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6 Kommunen som demokratisk arena 

Kommunestyrevalg 2003- 2011, valgdeltagelse i prosent av stemmeberettigede 

      

 
2003 2007 2011 

  

      Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 
  2002 Vardø 56,4 62,7 63,3 
  2003 Vadsø 59,7 60,8 64,5 
  2004 Hammerfest 50,5 51,2 56,1 
  2011 Guovdageaidnu Kautokeino 64 62,1 64,9 
  2012 Alta 49,2 55,2 60,4 
  2014 Loppa 56,8 70,1 71,6 
  2015 Hasvik 66,7 73,1 70 
  2017 Kvalsund 66,2 61,7 59,5 
  2018 Måsøy 54,5 62,5 63,6 
  2019 Nordkapp 55,4 58,6 59,3 
  2020 Porsanger Porsángu Porsanki 55,4 58,7 61,7 
  2021 Kárásjohka Karasjok 59,5 60,9 67,2 
  

På hvilke samfunnsutviklingsområder har kommunen kjøpt konsulenttjenester i 2013? (kryss av) 

Arealplanlegging   

Infrastruktur  x 

Næringsutvikling / sysselsetting   

Kultur   

Utdanning    

ANDRE OPPGAVER   
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2022 Lebesby 52,3 56,6 54,2 
  2023 Gamvik 54,5 66,5 67,9 
  2024 Berlevåg 62,5 66,3 70,8 
  2025 Deatnu Tana 64,6 65,2 64,9 
  2027 Unjárga Nesseby 74 77,6 72,3 
  2028 Båtsfjord 58,6 60,4 66 
  2030 Sør-Varanger 53,5 57,3 60,9 
   

Kommunens vurdering av kommunen som demokratisk arena 

 

 Hvordan fungerer lokaldemokratiet i kommunene i dag, og hvilke utfordringer har man på 

dette området?  

 
Båtsfjord kommune er i dag organisert etter formannskapsmodellen med kommunestyre, 
formannskap, tre hovedutvalg, adm.styre, havnestyret som et KF og administrativt 
organisert etter en to-nivå modell. 
 
Politisk organisering 
Kommunestyret har 15 representanter.  
Posisjon: AP 8 
Opposisjon: H 7 
Kontrollutvalget har 5 medlemmer.  
Formannskapet har 5 medlemmer. 
Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer (5 fra formannskapet + 2 fra arbeidstakersiden) 
AMU har 5 medlemmer, 2 fra arbeidsgiversiden og 3 fra arbeidstakersiden 
Utvalg kultur- og oppvekst har 5 medlemmer 
Utvalg teknisk har 5 medlemmer 
Eldre og funksjonshemmedes råd har 5 medlemmer 
Barne- og ungdomsrådet har 5 medlemmer 
I forbindelse med kommuneplanarbeidet og større arealplanoppgaver inviteres det til 
folkemøter. 

 I hvilken grad har den kommunale administrasjonen nødvendig kompetanse og kapasitet 

til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte? 

 
En viktig forutsetning for saksbehandling og beslutninger i folkevalgte organ er 
administrasjonens kompetanse og kapasitet til å fremskaffe korrekt og tilstrekkelig 
informasjon. Det er rådmannens plikt og oppgave å sørge for at saker er tilstrekkelig 
utredet. 
I hvilken grad administrasjonen har nødvendig kompetanse og kapasitet, avhenger nok av 
hvem som vurderer dette og hva som legges til grunn som målestokk. 
For de fleste tilfeller har nok administrasjon både kompetanse og kapasitet nok til å 
fremlegge godt beslutningsgrunnlag, men det forekommer enkeltsaker som er mer 
komplisert eller er så spesielle at en generell kompetanse ikke strekker til 
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 Hvordan oppleves styringen av tjenester som er underlagt interkommunalt samarbeid, 

sett i et lokaldemokratisk perspektiv?  

 

Interkommunalt samarbeid er organisert på ulike måter, og dermed blir politisk innsyn og 
styring forskjellig, alt etter hvordan samarbeidet er organisert. Generelt kan det sies at 
interkommunalt samarbeid organisert gjennom regionrådet etter kommunelovens § 27 har 
størst grad av politisk innsyn og styring gjennom budsjettprosesser og rapporteringer som 
foretas til regionrådets organer, der politikere får direkte innsyn og påvirkningsmuligheter. 
Interkommunale selskaper organisert som IKS eller AS, der politikere er valgt inn i selskapets 
styre og generalforsamling, gir i en viss grad politisk innsyn og innflytelse, mens 
interkommunalt samarbeid organisert etter vertskommuneprinsippet i 
Kommunelovens § … gir minst innsyn og påvirkningsmulighet. Denne type samarbeid, styres 

av en samarbeidsavtale, og politisk innflytelse kommer bare til anvendelse i forhold til årlige 

budsjettvedtak. Samarbeidet styres i praksis helt av vertskommunen. 

 

 Hvilke opplevelser har man av det økonomiske og politiske handlingsrommet i 

kommunene, og hva har dette å si for det politiske engasjementet? 

 

Det økonomiske handlingsrommet har i stor grad vært begrenset til omprioriteringer i form 
av reduksjoner i enkelte tjenesteområder og kostnader, samt øke inntektene  for å kunne 
opprettholde tjenester på andre områder. Det har vært større handlingsrom for å 
oppgradere bygninger og anlegg, og effektivisere driften gjennom investeringer. 
Arbeidet med kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel er forskjøvet i tid. 

 

 Hvordan er rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk arbeid, jf. 

nominasjonsprosessen til kommunevalg 2015? 

 
               Foran valget i 2015 har det vært «relativt» godt engasjement og god rekruttering til     
               partiene. Beklageligvis er det kun to lister som stilte til valg. 
               Kommunereformen er et viktig tema, men synes ikke å ha skap større politisk engasjement. 
                For å bedre rekrutteringen samt skape større engasjement for politisk arbeid, må vi legge     
               bedre til rette for dette viktige arbeidet.        
                                 

 Hvilke partier er representert og hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene? 

 

Båtsfjord har 2 politiske partier, Arbeiderpartiet og Høyre. Det er ett til dels godt 

engasjement i begge grupper.  

 

 I hvilken grad opplever politikerne at de har regional tyngde og slagkraft overfor 

fylkeskommunale og statlige myndigheter? 

 

Politisk innflytelse i regionen synes å være stabil og på et tilfredsstillende nivå. 
Innflytelse og slagkraft over de statlige myndigheter har blitt svekket etter hvert som de 

fleste innsigelser fremmes administrativt og må løses i dialog mellom kommune og 

byråkrati. 
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 Hvordan er det politiske samarbeidsklimaet på tvers av kommunegrensene? 

 

Gjennom regionrådets arbeid gjenspeiles samarbeidsklimaet. For de fleste saker og formål 
er det godt samarbeidsklima i regionen, og man har stor felles forståelse av de viktigste 
sakene. Slik som nærings- og samfunnsutvikling, fiskeri, samferdsel, industri 
kompetanseutvikling og infrastruktur. 
 
Når det gjelder samarbeidsklima rundt konkrete interkommunale samarbeidstiltak, har det 

vært en økende spenning de senere år, ikke på grunn av samarbeidsklima, men på grunn av 

den enkelte kommunes økonomiske grunnlag for å delta. 

 

 Hva viser eventuelle undersøkelser som kommunen har gjort mht innbyggernes identitet 

til bygd, kommune og region? 

 

Innbyggerundersøkelser viser at innbyggerne setter mest pris på at det 
er trygt å bo i Båtsfjord. Her har vi gjort få undersøkelser. 

 

 Hvordan drives lokalpolitisk styring-overordnet styring eller detaljstyring? 

 

I all hovedsak drives overordnet styring gjennom kommuneplanen samfunnsdel og arealdel, 

økonomiplan og budsjett, og overordnede plandokumenter. 

 

 Hvordan er forholdet mellom saksmengde og tid til å drive lokalpolitikk i kommunestyret? 

 

Det er varierende saksmengde fra gang til gang. I en liten kommune vil mange saker og 

debatter i kommunestyret handle om lokalpolitikk og lokale saker. Saker som engasjerer og 

debatteres, er gjerne drift, vedlikehold, budsjetter og investeringer 

 

 Er det en aktiv lokalpolitisk arena (f eks via frivillige foreninger, aksjoner)? 

 

I stor grad utøves innbyggernes medvirkning gjennom lag og foreninger. 
 eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet uttaler seg. 
 
Kommunen på sin side søker i tillegg til ordinære høringer og utlegginger av saker til 
offentlig gjennomsyn å gjennomføre folkemøter/informasjonsmøter. 

 

 

 

 

 

7 Oppsummering av kommunens analyse 
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Båtsfjord kommune har utfordringer med å dekke krav og forventninger innen et utvalg av 

tjenesteområder. Kommunen mangler kompetanse innen enkelte fagfelt – dels grunnet 

rekrutteringsutfordringer. Dette er dog på ingen måte noe gjennomgående problem – gjelder kun for 

enkelte områder som ingeniører og lederstillinger .På mange områder opplever vi absolutt god 

søkning til ledige stillinger - vi har dels meget god faglig dekning innen mange områder (bl.a. 

pleie/omsorg). Kommunen tilstreber å ha tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å 

kunne løse oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med 

tilgang til relevant kompetanse.  

Godt samarbeid med andre kommuner innen de områder Båtsfjord selv har utfordringer med å 

tilfredsstille fullt ut på egen hånd, sikrer innbyggerne gode tjenester innen alle områder til tross for 

manglende egenkompetanse. Vi har også fokus på å få hjem den utreiste Båtsfjordingen, 1 stilling i 1 

avdeling kan gjøre forskjell på suksess og Fiasko.  

Gjennomsiktigheten i samfunnet mener vi ivaretar habiliteten i de fleste sakene, så er vi enkelte 

saker som behandles av våre naboer gjennom samarbeid. Så har de funksjonene som vi samarbeider 

innen for å ha distanse til sakene som barnevern.  

Nærhet mellom våre innbyggere og det kommunale tjenesteapparatet gir en gjennomgående 

effektiv og godt tjenesteproduksjon. Vi kan selvsagt bli bedre, på administrasjonsnivå kan vi 

samarbeide om deling av kompetanse og systemer. 

Båtsfjord kommune har hatt utfordringer som alle andre kommuner, vi har ett høyt nivå på tjenester 

som blir levert. Dette medfører også at vi har ett høyt forbruk, vi er veldig sårbar for feilvurdering 

gjort i budsjett prosessen og andre endringer som det ikke er tatt høyde for. Vi har startet en prosess 

for å ta ned driften, dette skal skape en mer robust kommune.  

Valgfrihet er vanskelig å tilby innenfor kommunale tjenester, kun innenfor kultur at man har en viss 

valgfrihet.   

Som tilrettelegger har Båtsfjord kommune bestandig vært en næringsvennlig kommune, vi har en 

stor grad av industri og servicebedrifter som stadig er i utvikling. Vi er med og til rette legger arealer 

og områder slik at man ivaretar satsingsområde som er fiskeri. Kommunen har også vært en god 

tilrettelegger for det frivillige foreningsliv. Har ett veldig godt utvalg innenfor idrett og kultur, vi har 

også tilrettelagt med arealer ute og inne.  

Båtsfjord kommune har kun 2 partier igjen, hvorvidt dette er en svakhet politisk er vanskelig å si. 

Valgdeltagelsen er ligger rundt landssnittet, engasjementet i det politiske er utfordrende som på alle 

andre samfunnsområder, ikke minst rekrutering. 

Veien er kort mellom den politiske lederen og befolkningen i Båtsfjord. Innspill, forslag etc blir hørt.  

Lokal identitet er god 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 vår 

fiskerirelaterte samfunn har hatt.   
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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.     

 

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.   

 

 

 

Her oppsummerer kommunen sin analyse basert på kriteriene under. 

1. Tilstrekkelig kapasitet  

2. Relevant kompetanse  

3. Tilstrekkelig distanse  

4. Effektiv tjenesteproduksjon  

5. Økonomisk soliditet  

6. Valgfrihet  

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  

8. Høy politisk deltakelse  

9. Lokal politisk styring  

10. Lokal identitet  

8 Kilder 
 

Statistikk er hentet fra:  

 SSB 

 KOSTRA (KOmmune –STat- RApportering)  

 Fylkesmannens faktaark om kommunene  

 Utdanningsdirektoratet 

 Folkehelseinstituttet 

Vedlegg  
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Vedlegg 1: Nærmere om kriteriene for god kommunestruktur 
 

Samfunnsmessige hensyn Kriterier 

Tjenesteyting 

Kvalitet i tjenestene 
Effektiv bruk av samfunnets ressurser 
Likeverdighet 

Tilstrekkelig kapasitet  
Relevant kompetanse  
Effektiv tjenesteproduksjon  
Økonomisk soliditet  
Valgfrihet  
Statlig rammestyring 

Myndighetsutøvelse 

Rettssikkerhet Tilstrekkelig kapasitet  
Relevant kompetanse  
Tilstrekkelig distanse  

 

Samfunnsutvikling 

Helhetlig ivaretakelse av areal- og 
transportinteresser tilpasset klima- og 
miljøhensyn 
Tilrettelegging for positiv utvikling i 
lokalsamfunnet og storsamfunnet 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  
Tilstrekkelig kapasitet  
Relevant kompetanse  

 

Demokratisk arena 

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring  
Lokal politisk styring  
Levende lokalt folkestyre  
Aktiv lokal politisk arena 

Høy politisk deltakelse  
Lokal politisk styring  
Lokal identitet  
Bred oppgaveportefølje  
Statlig rammestyring 

 

 
Ekspertutvalget har anbefalt ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er 

rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne 

ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige 

hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å 

vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier rettet mot kommunene:  

 



46 
 

1. Tilstrekkelig kapasitet  

2. Relevant kompetanse  

3. Tilstrekkelig distanse  

4. Effektiv tjenesteproduksjon  

5. Økonomisk soliditet  

6. Valgfrihet  

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  

8. Høy politisk deltakelse  

9. Lokal politisk styring  

10. Lokal identitet  

 

Kriterier rettet mot staten:  

1. Bred oppgaveportefølje  

2. Statlig rammestyring  

 

Nærmere om kriteriene  

 

1. Tilstrekkelig kapasitet  

Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse 

oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med tilgang til 

relevant kompetanse. Å få én stilling med god fagkompetanse vil ikke gi grunnlaget for et godt 

fagmiljø. Til det trenger man også kapasitet til å behandle en viss mengde saker, ha god kontroll og 

oversikt, og til å utvikle fagområdene.  

 

2. Relevant kompetanse  

I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke 

fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i 

kompetansen. Manglende kapasitet og kompetanse er også fremhevet som utfordringer for at 

kommunen skal ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor 

kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal administrasjon med kompetanse og 

kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte bedre den politiske styringen og 

utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av hensyn til lokaldemokratisk styring er det avgjørende 

at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og ikke er avhengig av samarbeid 

eller hjelp fra andre.  

 

3. Tilstrekkelig distanse  

Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og 

innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i 

myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal 

habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig 

press.  
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4. Effektiv tjenesteproduksjon  

Større kommuner vil legge bedre til rett for økt rammestyring fra statens side og dermed økt 

mulighet for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Større kommuner kan gi bedre utnyttelse av 

potensielle stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet til innbyggernes ønske 

om nærhet til tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut stordriftsfordeler på alle tjenester i 

kommunen. Men det vil trolig være effektiviseringsgevinster på enkelte områder – slik som i den 

overordnede styringen og planleggingen i sektoren. 

 

 

5. Økonomisk soliditet  

En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode velferdstjenester er at 

kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere uforutsette hendelser. Kommuner med 

sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk handlingsrom, kan i større grad håndtere 

uforutsette hendelser uten at det får direkte konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små 

kommuner er mer sårbare enn større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å 

omdisponere innenfor. 

  

6. Valgfrihet  

Innbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. Større kommuner kan 

tilby en større bredde i tilbudet til sine innbyggere, som vil være vanskelig å tilby i små kommuner.  

 

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  

Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er nødvendig å se 

i sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og transportområdet. De siste tiårene 

har det vært en vedvarende regional integrasjon gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at 

kommunene i stadig mindre grad utgjør en funksjonell enhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i 

byområder gjør behovet for mer funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør 

vurdere sammenslåing. Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta 

egne behov og at de felles løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i 

implementeringen av planene. I mindre sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og kompetanse om 

samfunnsutvikling være viktigere når kommunesammenslåing skal vurderes.  

 

8. Høy politisk deltakelse  

Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både i forbindelse med 

stemmegivningen og at innbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom valgene. Større 

kommuner legger i dag i større grad til rette for deltakelse mellom valgene, og de har oftere ulike 

former for medvirkningsorgan. På noen indikatorer scorer de minste kommunene høyest – 

valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de minste kommunene og flere innbyggere i små kommuner 

har vært i kontakt med ordfører enn i større kommuner. Men analyser viser at for noen av disse 

indikatorene har resultatet mer å gjøre med kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten.  

 

9. Lokal politisk styring  

Det er avgjørende for lokal politisk styring at den kommunale administrasjonen har nødvendig 

kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Kommunene 
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bør ha mulighet for en hensiktsmessig lokal organisering og prioritering, og ikke være nødt til å 

organisere sin tjenesteproduksjon i interkommunale ordninger for å levere lovpålagte 

velferdstjenester. 

 

10. Lokal identitet  

Det er etter utvalgets vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som 

kommunene bør vurdere i spørsmålet om sammenslåing: opplevd tilknytning til et område og felles 

identitet med andre områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil forsvinne ved større 

kommuner, enten det gjelder til kommunehuset, lokalpolitikerne eller tjenester, vil med stor 

sannsynlighet bli opplevd som problematisk og utfordrende av de berørte innbyggerne. En slik 

opplevelse vil kunne bli forsterket dersom dagens politiske og administrative system ikke tilpasses 

nye forutsetninger. Resultatet vil kunne bli et svekket lokalt demokrati. Utvalget tar også som 

utgangspunkt at det vil være lettere å gjennomføre sammenslåinger med kommuner som i stor grad 

opplever å ha interkommunal identitet, enn mellom kommuner som ikke har det. 

 

11. Bred oppgaveportefølje  

Utvalget mener at det er sentralt at kommunene fortsatt har ansvar for en bred oppgaveportefølje. 

Utvalget tar til følge signalene fra regjeringen om at nye robuste kommuner skal tilføres flere 

oppgaver, og mener i utgangspunktet at flere oppgaver under lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke 

lokaldemokratiet. Etter utvalgets oppfatning er imidlertid det sentrale for kommunens ivaretakelse 

av sin rolle som demokratisk arena at kommunene allerede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver.  

 

12. Statlig rammestyring  

Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statlige styringen blir avpasset slik at det lokale 

demokratiske handlingsrommet tillater at lokale preferanser i størst mulig grad blir bestemmende for 

hvordan tildelte oppgaver ivaretas, og for fordelingen av ressurser mellom ulike oppgaver. En 

kommunestruktur med større og mer robuste kommuner vil etter utvalgets vurdering redusere 

dagens behov for detaljert statlig styring. 

 

Vedlegg 2: Kommunebarometer for 2015 – foreløpige tall 
 


