
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen - huset 

Dato: 06.10.2016 

Tidspunkt: 10:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 

 

 

Lensmann Arnold Nilsen orienterer fra Politiet. 

Telemarksforskning vil være tilstede på videolink for å orientere om driftsanalyse og 

organisasjonsgjennomgang.  

 

Kommunestyret er generalforsamling for Dyrøy Utleiebygg AS. Det avvikles ekstraordinær 

generalforsamling i etterkant av kommunestyremøtet.  

 

Åpen talerstol 

I forkant av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig 

spørretime, det vil si anledning for enhver innbygger i Dyrøy kommune til å stille spørsmål 

og/eller gi innspill til kommunens ledelse. Kommunestyrets medlemmer skal ikke bruke ”åpen 

talerstol”. 

 

Innlegget bør være kort og ikke over 3 minutter. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare 

spørsmål. Det gis anledning til å stille ett oppfølgingsspørsmål, men det skal ikke legges opp til 

debatt. 

 

Saker som tas opp må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens 

innbyggere. Innlegg/spørsmål under åpen talerstol skal sendes skriftlig til ordføreren senest tre 

dager før møtet. 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

Saksnr 

PS 37/16 Godkjenning av møteprotokoll 16.06.16  2016/162 

PS 38/16 Referatsaker   

RS 17/16 Rådmannen orienterer   

RS 18/16 "Kjør for livet" - et Ungdomstilbud  2016/377 

RS 19/16 Oppsigelse avtale om skogbruksfaglige tjenester  2011/79 

RS 20/16 Oppnevning av forhandlingsutvalg HTA kap. 3  2016/556 

RS 21/16 Navneendring - Nordavind Utvikling KF  2015/529 

RS 22/16 Referat dialogkonferanse 7.9.2016  2016/540 

RS 23/16 Årsrapport / Årsregnskap 2015 - Skatteregnskapet i 

Dyrøy 

 2016/383 

RS 24/16 15/581-110 Endringer i inndelingslova og 

kommuneloven - brev til kommuner og fylkeskommuner 

om ikrafttredelse 

 2012/428 

RS 25/16 Dyrøy Utleiebygg A/S - Søknad om driftsmidler  2016/414 

RS 26/16 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og 

størrelse - korrigert oversendelsesbrev 

 2016/446 

RS 27/16 Fylkesmannen i Troms - Slik bør kommunekartet i 

Troms se ut! 

 2016/446 

RS 28/16 Kommunereformen - Torsken kommune som del av en 

ny kommune eller bestå som egen kommune 

 2013/403 

RS 29/16 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner  2016/364 

RS 30/16 Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS  2015/366 

RS 31/16 Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 11/16  2012/268 

RS 32/16 Protokoll fra RR møte 12.09.16  2016/313 

PS 39/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2015/16 X 2013/134 

PS 40/16 Korrigering av liste - valg av meddommere til tingretten  2015/120 

PS 41/16 Planarbeid - Dyrøy kommune  2016/550 

PS 42/16 Dyrøy Boligstiftelse - Valg av nytt styre 2016  2016/411 

PS 43/16 Tertialrapport II 2016  2016/365 

PS 44/16 Årsrapport og årsregnskap 2015  2015/202 

PS 45/16 Fordeling av årsoverskudd 2015  2015/202 

PS 46/16 Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang Dyrøy 

kommune 2016 

 2016/236 

PS 47/16 Behandling av søknad om kommunal garanti ved 

låneopptak - Astafjord Vekst AS 

 2016/350 
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Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/162 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 30.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 16.06.16 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 37/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Signert protokoll KST 16.06.16 

 

Saksopplysninger 

Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 16.06.16 legges fram for godkjenning. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 16.06.16 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen - huset 

Dato: 16.06.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 14:20 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes Ordfører AP 

Stig Stokkland Varaordfører AP 

Trine Sørensen Medlem AP 

Terje Johansen Medlem AP 

Tone Sørensen Medlem AP 

Karl Johan Olsen Medlem SV 

Knut Arne Johansen Medlem FLD 

Kjell-Sverre Myrvoll Medlem SP 

Kine Mari Hanssen Medlem SP 

Kristoffer Molund Medlem H 

Per Jensen Medlem H 

Haavard Danielsen Medlem FRP 

Bjørn-Inge Samuelsen Medlem FRP 

Levi Jensen Medlem FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Tom Erik Forså Medlem FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ørjan Thomassen Tom Erik Forså FRP 

 

Merknader 

Ingen merknader til innkallingen. Enst. godkjent. Til sakslisten ble det tatt inn en ekstra 

referatsak, RS 16/16. Til å signere protokollen ble i tillegg til ordfører Bjørn-Inge Samuelsen 

og Stig Stokkland valgt. Enst. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Erla Sverdrup rådmann 

Unn-Tove Bakkevoll enhetsleder økonomi 

Kjell J. Lillegård integreringskoordinator 
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Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 20/16 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.16  2016/162 

PS 21/16 Referatsaker   

RS 12/16 Rådmannen orienterer   

RS 13/16 Revisorsberetning til prosjektregnskap  2015/164 

RS 14/16 Møtebok Dyrøy menighetsråd 9.6.2016  2012/61 

RS 15/16 Statusrapport mobildekning i områder av Dyrøy uten 

signal 

 2015/526 

RS 16/16 Protokoll Midt- Troms regionråd 6. juni på Setermoen  2012/300 

PS 22/16 Søknad om fornyelse - bevilling for slag av 

alkoholholdige drikker 

 2016/7 

PS 23/16 Søknad om fornyelse - bevilling for skjenking av 

alkoholholdige drikker 

 2016/7 

PS 24/16 Ambulerende skjenkebevilling - skjenking for 

enkeltanledninger 

 2016/7 

PS 25/16 Kartlegging av friluftsområder i Dyrøy - bruk i 

arealforvaltningen 

 2016/184 

PS 26/16 Forespørsel - kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S  2013/526 

PS 27/16 Rådgivende folkeavstemning kommunereform - 

godkjenning av valgprotokoll 

 2016/281 

PS 28/16 Kommunereformen - Dyrøy som del av ny kommune 

eller bestå som egen kommune 

 2013/403 

PS 29/16 Vedtektsendring Nordavind Utvikling KF  2015/529 

PS 30/16 Valg av representanter i styre for Nordavind Utvikling 

KF 

 2015/120 

PS 31/16 Årsoppgjør 2015 - Dyrøyseminarsenteret KF  2015/529 

PS 32/16 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, 

skjønnsmedlemmer, forliksråd for perioden 1.1.17-

31.12.20 

 2015/120 

PS 33/16 Anskaffelsessak - leiligheter etter OPS-modell  2012/600 

PS 34/16 Tertial rapport 1 2016 - Økonomi  2016/365 

PS 35/16 Årsregnskap 2015  2015/202 

PS 36/16 Utredning løpende opptak Dyrøy barnehage  2016/361 

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 
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PS 20/16 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.16 

Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 28.04.16 legges fram for godkjenning. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyrets møteprotokoll av 28.04.16 godkjennes. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

Kommunestyrets møteprotokoll av 28.04.16 godkjennes. 
 

PS 21/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Rådmannen orienterte fra enhetene.  

 

Spørsmål fra representantene: 

Kjell-Sverre Myrvoll, SP: Hva er status for nedtrekk i organisasjonen, jfr. budsjettvedtak? 

Per Jensen, H: Hvorfor er det ikke rådmann som uttaler seg i media, jfr. KOFA-sak? 

Haavard Danielsen, FRP: Vet vi hvilken type familiesammensetning vi skal bosette med tanke 

på flyktninger?  

 

Rådmannen besvarte spørsmålene: 

Status nedtrekk: Alle enheter, tillitsvalgte, hovedverneombud involvert. Månedlig 

øk.rapportering. 

Media: Rådmannen skal uttale seg. Rutinene gjennomgått i administrasjonen. 

Bosetting: Mest enslige menn bosettingsklare. Dyrøy kommune i dialog med IMDi om bosetting 

av familie(r). 

 

Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

Referatsakene tas til orientering. 
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RS 12/16 Rådmannen orienterer 

RS 13/16 Revisorsberetning til prosjektregnskap 

RS 14/16 Møtebok Dyrøy menighetsråd 9.6.2016 

RS 15/16 Statusrapport mobildekning i områder av Dyrøy uten signal 

RS 16/16 Protokoll Midt- Troms regionråd 6. juni på Setermoen 

PS 22/16 Søknad om fornyelse - bevilling for slag av alkoholholdige drikker 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Coop Nord avd. Brøstadbotn gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (under 4,7 

volumprosent - øl, rusbrus) for perioden 01.07 2016 – 30.06 2020. 

 

2. Styrer for salgsbevillingen: Terje Pedersen 

Stedfortreder: Lill-Sigrid Bergheim 

 

3. Det tillates salg i butikkens åpningstid ihht. alkohollovens maksimaltider: 

Kl. 08.00 – 20.00: Mandag - fredag 

Kl. 08.00 – 18.00: På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

  

4. Salg av drikk som nevnt i pkt. 1. skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.   

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 18.05.2016 

1. Coop Nord avd. Brøstadbotn gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (under 4,7 

volumprosent - øl, rusbrus) for perioden 01.07 2016 – 30.06 2020. 

 

2. Styrer for salgsbevillingen: Terje Pedersen 

Stedfortreder: Lill-Sigrid Bergheim 

 

3. Det tillates salg i butikkens åpningstid ihht. alkohollovens maksimaltider: 

Kl. 08.00 – 20.00: Mandag - fredag 

Kl. 08.00 – 18.00: På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

  

4. Salg av drikk som nevnt i pkt. 1. skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.   

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Coop Nord avd. Brøstadbotn gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (under 4,7 

volumprosent - øl, rusbrus) for perioden 01.07 2016 – 30.06 2020. 
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2. Styrer for salgsbevillingen: Terje Pedersen 

Stedfortreder: Lill-Sigrid Bergheim 

 

3. Det tillates salg i butikkens åpningstid ihht. alkohollovens maksimaltider: 

Kl. 08.00 – 20.00: Mandag - fredag 

Kl. 08.00 – 18.00: På dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

  

4. Salg av drikk som nevnt i pkt. 1. skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.   

 

PS 23/16 Søknad om fornyelse - bevilling for skjenking av alkoholholdige 

drikker 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Frk. Nilsen gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1: 

 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin)  

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i kafedelen, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde. 

 

3. Skjenketid:  

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Vibeke Nilsen, og som stedfortreder Yngve 

Lorentsen.  

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Frk. Nilsen å kunne å føre et rimelig utvalg av 

alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk. 

Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

 

1. Nordavindshagen gis etter alkohollovens § 4-2, jf. 4-1 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 
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Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin)  

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i Nordvindshagen samt tilhørende tydelig avgrenset, evt. utbygd 

uteområde. 

 

3. Skjenketid 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hans Bakkejord, og som stedfortreder Sigrid 

Merethe Hansen. 

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Frk. Nilsen å kunne å føre et rimelig utvalg av 

alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk. 

Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak, med redaksjonell endring i pkt. 6 under 

Nordavindshagen. 

Vedtak i Formannskapet - 18.05.2016 

1. Frk. Nilsen gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1: 

 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin)  

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i kafedelen, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde. 

 

3. Skjenketid:  
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Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Vibeke Nilsen, og som stedfortreder Yngve 

Lorentsen.  

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Frk. Nilsen å kunne å føre et rimelig utvalg av 

alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk. 

Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

 

1. Nordavindshagen gis etter alkohollovens § 4-2, jf. 4-1 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 

 

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin)  

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i Nordvindshagen samt tilhørende tydelig avgrenset, evt. utbygd 

uteområde. 

 

3. Skjenketid 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hans Bakkejord, og som stedfortreder Sigrid 

Merethe Hansen. 

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 
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m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Nordavindshagen å kunne å føre et rimelig utvalg 

av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk. 

Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Frk. Nilsen gis etter alkohollovens §4-2, jf. 4-1: 

 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  

Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin)  

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i kafedelen, samt tilhørende utbygd/inngjerdt uteområde. 

 

3. Skjenketid:  

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Vibeke Nilsen, og som stedfortreder Yngve 

Lorentsen.  

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Frk. Nilsen å kunne å føre et rimelig utvalg av 

alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk. 

Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

 

1. Nordavindshagen gis etter alkohollovens § 4-2, jf. 4-1 

Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk: 

 

Gruppe 1 - mellom 2,5 og 4,7 volumprosent – (øl, rusbrus),  
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Gruppe 2 - mellom 4,7 og 22 volumprosent (vin) 

Gruppe 3 - over 22 volumprosent (brennevin)  

fram til 30. juni 2020. 

 

2. Skjenking kan foregå i Nordvindshagen samt tilhørende tydelig avgrenset, evt. utbygd 

uteområde. 

 

3. Skjenketid 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, er på 

dagene fredag og lørdag fra kl. 10.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 10.00 til kl. 

01.00. 

 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, er på dagene 

fredag og lørdag fra kl. 13.00 til 02.00. Andre dager er skjenketiden fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 

lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent fra kl. 10.00 til kl. 02.00. 

 

På dager før hellig- og offentlige høytidsdager er skjenketiden for alkoholholdig drikk med 22 

volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking skal opphøre senest en halv time før den gitte eller stedets egen praktiserte åpningstid. 

Skjenking av bevillingspliktig alkohol kan likevel ikke skje etter fastsatt skjenketid. 

 

4. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hans Bakkejord, og som stedfortreder Sigrid 

Merethe Hansen. 

 

5. Det er en forutsetning at skjenking skjer ihht. alkohollovens bestemmelser og forskrifter 

m/merknader. 

 

6. Ihht. forskrift til alkoholloven § 4-6 plikter Nordavindshagen å kunne å føre et rimelig utvalg 

av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for 

alkoholholdig drikk. 

Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. 

 

PS 24/16 Ambulerende skjenkebevilling - skjenking for enkeltanledninger 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis ordføreren i Dyrøy fullmakt til å gi: 

 

a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 

volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 

bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent 

på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige 

helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 

alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – 

samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 

alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt 

til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

2. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis formannskapet i Dyrøy fullmakt til å gi: 
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a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 

volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 

bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent 

på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige 

helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 

alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – 

samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 

alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt 

til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

3. Bevillingene gjelder fram til 30.06 2020. 

 

4. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerendebevilling, 

kreves det et gebyr, pt. kr. 340,- ihht. forskrift  til alkoholloven § 6-2. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 18.05.2016 

1. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis ordføreren i Dyrøy fullmakt til å gi: 

 

a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 

volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 

bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent 

på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige 

helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 

alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – 

samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 

alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt 

til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

2. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis formannskapet i Dyrøy fullmakt til å gi: 

 

a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 

volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 

bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent 

på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige 

helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 

alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – 

samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 

alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt 

til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 
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3. Bevillingene gjelder fram til 30.06 2020. 

 

4. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerendebevilling, 

kreves det et gebyr, pt. kr. 340,- ihht. forskrift  til alkoholloven § 6-2. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis ordføreren i Dyrøy fullmakt til å gi: 

 

a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 

volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 

bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent 

på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige 

helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 

alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – 

samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 

alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt 

til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

2. Ihht. alkohollovens § 4-5 gis formannskapet i Dyrøy fullmakt til å gi: 

 

a) 5 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 

volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og 

bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt alkoholholdig drikk over 22 volumprosent 

på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt til lørdag, søndag og bevegelige 

helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

b) 5 skjenkebevillinger for enkeltanledninger ihht. § 1-6 3. ledd for skjenking av 

alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 10.00 til kl. 01.00 – 

samt natt til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 10.00 til kl. 02.00. samt 

alkoholholdig drikk over 22 volumprosent på alle ukedager fra kl. 13.00 til kl. 01.00 – samt natt 

til lørdag, søndag og bevegelige helligdager fra kl. 13.00 til kl. 02.00 

 

3. Bevillingene gjelder fram til 30.06 2020. 

 

4. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerendebevilling, 

kreves det et gebyr, pt. kr. 340,- ihht. forskrift  til alkoholloven § 6-2. 

 

PS 25/16 Kartlegging av friluftsområder i Dyrøy - bruk i arealforvaltningen 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftskartleggingen til orientering.  

2. Bruk av friluftskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens 

interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing mot 

øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens 

planlegging og enkeltsaksbehandling.  
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3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan 

interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.   

4. Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanens arealdel revideres, og legges til grunn for utforming av plan.  

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 18.05.2016 

1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftskartleggingen til orientering.  

2. Bruk av friluftskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens 

interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing mot 

øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens 

planlegging og enkeltsaksbehandling.  

3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan 

interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.   

4. Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanens arealdel revideres, og legges til grunn for utforming av plan.  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftskartleggingen til orientering.  

2. Bruk av friluftskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens 

interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing mot 

øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens 

planlegging og enkeltsaksbehandling.  

3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan 

interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.   

4. Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanens arealdel revideres, og legges til grunn for utforming av plan.  

 

PS 26/16 Forespørsel - kjøp av aksjer i Dyrøy Energi A/S 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy kommune erverver Troms Kraft Produksjon sin aksjeandel i Dyrøy Energi AS for 

totalt kr. 100 000,-  Totalt 1 071 aksjer. 

 

2. Aksjekjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Ordførers innstilling: 

Som rådmannens forslag. 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016  

Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak i Formannskapet - 18.05.2016 

1. Dyrøy kommune erverver Troms Kraft Produksjon sin aksjeandel i Dyrøy Energi AS for 

totalt kr. 100 000,-  Totalt 1 071 aksjer. 

 

2. Aksjekjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Det ble reist spørsmål ved habiliteten til representant Terje Johansen, som sitter i styret til Senja 

Avfall IKS. Senja Avfall IKS er også deleier i Dyrøy Energi AS. 

 

Terje Johansen erklærte seg inhabil. Enst. godkjent. 

 

Forslag til vedtak lagt fram i møtet: 

 

Kjell-Sverre Myrvoll, SP: 

 

1. Tilbud fra Troms Kraft Produksjon om kjøp av 1.071 aksjer til kr 100.000 imøtekommes. 

2. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med overdragelsen å utrede sak som 

inneholder: 

- Eierskapsstrategi for selskapet. Herunder: 

 Gjennomgang av drift i Dyrøy Energi 

 Tekniske vurdering av anlegget inklusiv fordelingsnett 

 Vurdering av energieffektivisering i offentlige bygg 

 Vurdering av tidligere innvilgede prosjekt for utvikling av Dyrøy Energi 

AS 

 Gjennomgang av tidligere mulighetsanalyse for Finnlandsmoan 

Industriområde 

3. Aksjekjøpet finansieres ved disponering av årsoverskudd 2015. 

 

Knut Arne Johansen, på vegne av FLD, FRP, Høyre: 

 

1.  Tilbud fra Troms Kraft Produksjon om kjøp av 1.071 aksjer til kr 100.000 kan ikke 

imøtekommes på nåværende tidspunkt. 

 

2. Kommunestyret pålegger rådmannen å utrede saken som inneholder beskrivelse av  

 - bedriftens økonomi med utgangspunkt i f.eks. regnskap 2015 – både mht drift og 

balanse (EK) 

 - framlegge driftsbudsjettet ut fra en driftssituasjon med bemanning/vaktordninger  

 - verditakst av anlegget inklusiv fordelingsnett 

 - vurdering teknisk tilstand av anlegget (alder 15 år), og hvilke investeringer som måtte 

forestå for å modernisere anlegget, slik at anlegget kan levere energi til en 

konkurransedyktig pris 

 - alternative energibærere 

 

3.   Kommunestyret etterlyser spesielt mulige lokale ringvirkninger f.eks. for 

skogeiere/skogsdrift. 
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Forslagene ble satt opp mot hverandre. Det ble gitt 7 stemmer for hvert forslag, og ordførers 

dobbeltstemme kom til anvendelse. Ordfører ga sin stemme til forslag fra SP. 

 

Forslag fra SP ble så satt opp mot formannskapets innstilling. Forslag fra SP enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Tilbud fra Troms Kraft Produksjon om kjøp av 1.071 aksjer til kr 100.000 imøtekommes. 

2. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med overdragelsen å utrede sak som 

inneholder: 

- Eierskapsstrategi for selskapet. Herunder: 

 Gjennomgang av drift i Dyrøy Energi 

 Tekniske vurdering av anlegget inklusiv fordelingsnett 

 Vurdering av energieffektivisering i offentlige bygg 

 Vurdering av tidligere innvilgede prosjekt for utvikling av Dyrøy Energi 

AS 

 Gjennomgang av tidligere mulighetsanalyse for Finnlandsmoan 

Industriområde 

3. Aksjekjøpet finansieres ved disponering av årsoverskudd 2015. 

 

PS 27/16 Rådgivende folkeavstemning kommunereform - godkjenning av 

valgprotokoll 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommunestyre kjenner folkeavstemning om kommunereform gyldig. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

Dyrøy kommunestyre kjenner folkeavstemning om kommunereform gyldig. 

 

PS 28/16 Kommunereformen - Dyrøy som del av ny kommune eller bestå som 

egen kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i redegjørelsen legges det frem 2 forslag til vedtak: 

  

Forslag til vedtak, alternativ 1:  

1. Forslag til søknad om å slå sammen inntil 2 kommuner; Bardu og Salangen godkjennes.  

2. Forhandlingsutvalgets intensjonsavtale legges til grunn ved sammenslåing av disse 

kommunene til en ny kommune.  

  

Forslag til vedtak, alternativ 2:  

Kommunestyret tar rådgivende folkeavstemming til etterretning, og vil i denne omgang avstå fra 

å søke sammenslåing med andre kommuner.   
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Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Forslag lagt fram i møtet av Knut Arne Johansen, FLD: 

 

Dyrøy kommunestyre tar rådgivende folkeavstemning til etterretning, og vedtar at Dyrøy vil 

bestå som egen kommune. 

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak, alternativ 1. 

Forslaget fikk 1 stemme. 

 

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak, alternativ 2, satt opp mot forslag lagt fram i 

møtet fra FLD. 

 

Forslag til vedtak fra Felleslista for Dyrøy ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

Dyrøy kommunestyre tar rådgivende folkeavstemning til etterretning, og vedtar at Dyrøy vil 

bestå som egen kommune. 

 

PS 29/16 Vedtektsendring Nordavind Utvikling KF 

Daglig leders forslag til vedtak: 

Foretaket ledes av et styre som er formannskapets medlemmer, samt varamedlemmer, 

som møter etter nærmere innkalling. 

 

Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene er til stedet. Ved stemmelikhet har 

styreleder dobbeltstemme. 

 

Styret velges av kommunestyret for kommunestyrevalgperioden. 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 02.06.2016  

Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. 

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 02.06.2016 

Foretaket ledes av et styre som er formannskapets medlemmer, samt varamedlemmer, 

som møter etter nærmere innkalling. 

 

Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene er til stedet. Ved stemmelikhet har 

styreleder dobbeltstemme. 

 

Styret velges av kommunestyret for kommunestyrevalgperioden. 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Kjell-Sverre Myrvoll, SP, erklærte seg inhabil som saksbehandler i saken. 

 

Karl Johan Olsen, SV, stilte spørsmål ved egen habilitet som ansatt i foretaket. Kommunestyret 

vurderte ikke Olsen til å være inhabil.  

 

Kjell-Sverre Myrvoll tiltrådte møtet som sakkyndig og redegjorde for saken. 

 

Til styrets innstilling føyes det til i innledning:  

Vedtektenes § 4 endres til: 

 

Enst. vedtatt som styrets innstilling til vedtak med tilføyelse nevnt over. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

Vedtektenes § 4 endres til: 

 

Foretaket ledes av et styre som er formannskapets medlemmer, samt varamedlemmer, som møter 

etter nærmere innkalling. 

 

Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene er til stedet. Ved stemmelikhet har 

styreleder dobbeltstemme. 

 

Styret velges av kommunestyret for kommunestyrevalgperioden. 

 

PS 30/16 Valg av representanter i styre for Nordavind Utvikling KF 

I valgnemndsmøte 2.6.2016 har man kommet frem til følgende: 

 

Formannskapets medlemmer velges som styremedlemmer i foretaket: 

 

 

Fast: 

Marit Alvig Espenes, leder  

Stig Stokkland, nestleder  

 

Vara: 

Trine Sørensen  

Terje Johansen 

Tone Sørensen 

 

Fast: 

Knut Arne Johansen 

 

Vara: 

Kristoffer Molund 

Per Jensen 

 

Fast: 

Haavard Danielsen 

 

Vara: 
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Bjørn Inge Samuelsen 

Levi Jenssen 

 

Fast: 

Kjell-Sverre Myrvoll 

 

Vara: 

Karl Johan Olsen 

Kine Mari Hanssen 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Som valgkomiteens forslag 

 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Kjell-Sverre Myrvoll erklærte seg inhabil til behandling av saken. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

Formannskapets medlemmer velges som styremedlemmer i foretaket: 

 

Fast: 

Marit Alvig Espenes, leder  

Stig Stokkland, nestleder  

 

Vara: 

Trine Sørensen  

Terje Johansen 

Tone Sørensen 

 

Fast: 

Knut Arne Johansen 

 

Vara: 

Kristoffer Molund 

Per Jensen 

 

Fast: 

Haavard Danielsen 

 

Vara: 

Bjørn Inge Samuelsen 

Levi Jenssen 

 

Fast: 

Kjell-Sverre Myrvoll 
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Vara: 

Karl Johan Olsen 

Kine Mari Hanssen 

 

 

PS 31/16 Årsoppgjør 2015 - Dyrøyseminarsenteret KF 

Daglig leders forslag til vedtak: 

1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 

2. Årsregnskap for 2015 vedtas med forbehold om revisors godkjenning. 

Styreleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 02.06.2016  

Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak.  

Vedtak i Styret i Dyrøyseminarsenteret KF - 02.06.2016 

1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 

2. Årsregnskap for 2015 vedtas med forbehold om revisors godkjenning. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som styrets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Fremlagte forslag til årsmelding for 2015 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas 

2. Årsregnskap for 2015 vedtas med forbehold om revisors godkjenning. 

 

PS 32/16 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, 

forliksråd for perioden 1.1.17-31.12.20 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Som valgkomiteens forslag 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. FORLIKSRÅDET 

 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder også for dem. 

Forliksråd velges i h.h.t. lov om domstolene §§ 27 og 56. Kommunestyret foretar valget som 

innberettes til Fylkesmannen. Fylkesmannen utferdiger oppnevnelse for de valgte. jf. 

Domsstolloven §58. Valgfristen er 15.10.16. Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

-�24�-



Velges for perioden 01.01.17-31.12.20. Både kvinner og menn skal velges som medlemmer og 

varamedlemmer. Må være fylt 25 år, og være under 70 år ved valgperiodens start, født etter 

01.01.47. Må være særskilt egnet til oppgaven, og beherske norsk skriftlig og muntlig godt. De 

som er utelukket fra valg etter domstolloven §§71-74 som meddommer kan heller ikke velges 

som medlem til forliksrådet.  Utelukket p.g.a. stilling er bl.a. advokater, advokatfullmektiger, 

rådmann og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller 

gjennomføring av valget. Øvrige ansatte i kommuneadministrasjonen kan velges. Utelukkelse 

p.g.a. vandel etter domstolloven §72. Kommunestyret velger formann. Rekkefølgen i utvalget 

har betydning for hvem som skal fungere i formann eller andre medlemmers fravær. 

 

 

1. Halfdan Sætherskar 

2. Turid Andreassen 

 

 

Som varamedlemmer velges: 

1. Håvard Tobiassen 

2. Sonja Abrahamsen 

 

Som leder velges Halfdan Sætherskar 

 

 

2. MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET 

 

Dyrøy kommune oppnevner 3 medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet, 

jf. tvistelovforskriften §3. Faste møtefullmektiger oppnevnes for hver valgperiode for 

forliksrådet 01.01.16-31.12.20. Må være over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig 

kunnskap, og beherske skriftlig og muntlig norsk språk. Det er en fordel at de som oppnevnes 

har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i 

kommunen.  

 

Vigdis Sæbbe  

Henny Lorentzen 

Per Gunnar Cruickshank 

 

 

3. SKJØNNSMEDLEMMER – SENJA DOMSSOGN 

  

Valg i h.h.t. skjønnsprosessloven §14. Fylkestinget velger skjønnsmedlemmer etter forslag fra 

kommunene og domstolen. I Dyrøy skal det velges 4 skjønnsmedlemmer. Det samlete forslag 

bør inneholde ca. 20% flere navn enn det antall som skal velges (0,8 person i Dyrøy). Om 

ønskelig kan forslagene begrunnes. Det er ikke krav til likt antall kvinner og menn, men er bør 

etterstrebe at begge kjønn er godt representert. De som velges må ha særlig innsikt i verdsettelse 

av fast eiendom, bygningsvesen, jordbruk, skogbruk, fiskeri og oppdrett. Domstolene er 

avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer og dette hensyn bør tillegges betydelig 

vekt ved valget.  Øvre aldersgrense på 70 år gjelder ikke. Da enkelte skjønn krever befaring av 

store eiendommer, bør skjønnsmennene ikke være alt for gamle. Samme krav som til valg av 

lagrettemedlemmer og meddommere. Velges for perioden 01.01.17-31.12.20.  

 

Som skjønnsmedlemmer velges: 

 

Ingunn Merete Hals, fylkessekretær (gårdbruker), f. 050262 tlf. 93852317 

Tone Merete Pettersen, gårdbruker f.080566 tlf.90839811 
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Fredrik Fredriksen, røkter/oppdrett, f. 070264, tlf. 77187695 

Torbjørn Hind, fiskeri, f. 240458, tlf. 41256718 

 

4. MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN 

 

Valg i h.h.t. domstolloven §§ 70-72. Velges for perioden 01.01.17-31.12.20.  I Dyrøy skal det 

velges 30 kvinner og 30 menn. Det kan ikke velges personer som også er valgt som 

lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten. Må være fylt 21 år. Øvre aldersgrense 70 

år. Må være under 70 år ved valgperiodens start 01.01.15. (Født etter 01.01.47) Vandelskontroll 

må foretas. Alminnelig ettersyn i 2 uker før kommunestyrets valg, jf. Domstolloven §68.  

Personlig egnethet, og tilstrekkelige norskkunnskaper. Den som velges kan ikke være under 

gjeldsforhandling, konkursbehandling eller ilagt konkurskarantene. Utelukket p.g.a. stilling er 

bl.a. advokater, advokatfullmektiger, rådmann og andre kommunale tjenestemenn som tar 

direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget. Øvrige ansatte i 

kommuneadministrasjonen kan velges. Utelukkelse p.g.a. vandel etter domstolloven §72 

(Straffens art og lenge har betydning.) Personer med begrenset politimyndighet som f.eks. 

jaktoppsyn og fiskeoppsyn m.m. kan ikke gjøre tjeneste som meddommer. Allmennheten kan 

komme med forslag etter kunngjøring jf. domstolloven §67.  

 

Når kommunen skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunen 

sørger for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, jf. Domstolloven 

§67. Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk 

bakgrunn og kultur. 

 

 

MENN: 

1. Ken-Tore Nikolaisen Lyså, Akvateknikker, f.280971, tlf.771 88 373 

2. Kenneth Oddvar Ruud, Teknologi- og utvikling, f.180568, tlf.98296211 

3. Stig Arnesen, lærer, f. 110653, tlf. 771 88442 

4. Fred Arne Torsteinsen, anleggsarbeider, f. 271257, tlf. 77187257 

5. Stig Stokkland, rådgiver, f.010562, tlf.90934654 

6. Geir Skoglund, lærer, f.310556, tlf.77188339 

7. Svein Sandvik, anleggsarbeider, f. 201161, tlf. 77188279 

8. Frode Forsberg, prosjektingeniør, f.151066, tlf.97072802 

9. Sveinung Sørgård, bilmekaniker, f. 150751, tlf. 77188416 

10. Terje Røtnes, pensjonist, f. 231250, tlf. 41244199 

11. Ørjan Thomassen, student, f.101188, tlf.95764542 

12. Fredrik Fredriksen, røkter, f. 070264, tlf. 77187695 

13. John Bruvoll, arbeider, f. 09.09.60, tlf. 77188223 

14. Leif Hermod Jenssen, fagarbeider, f. 210959, tlf. 90623001 

15. Frode Storteig, arbeider, f. 080872, tlf. 77188255 

16. Rolf Espenes, skogsarbeider, f. 120252, tlf. 77188685 

17. Yngve Lorentsen, forsvaret, f. 110880, tlf.45286206 

18. Torodd Espenes, pensjonist/gårdbruker, f. 160447, tlf. 77188648 

19. Hugo Wangberg, lærer, f. 181152, tlf. 77188707 

20. Raymond Olsen, selger, f. 011066, tlf. 77188753 

21. John Bernhard Andersen, daglig leder, f. 28.05.71, tlf. 77188150 

22. Egil Henrik Heim, sjåfør, f. 011076, tlf. 91581771 

23. Dag Agnar Solbakk, gårdbruker, f. 23.07.65, tlf. 77188412 

24. Tommy Andreassen, næringsdrivende, f. 03.08.65, tlf. 90209428 

25. Thomas Rognli, off.shore, f. 250676, tlf. 97536508 

26. Rune Johansen, sjåfør, f. 11.08.77, tlf. 90766914 

27. Per Inge Rask Krogh, bussjåfør, f. 060660, tlf. 77188457 
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28. Jan Åge Rydningen, lærer, f. 09.10.70, tlf. 77188285 

29. Erik Krokstad, f. 300550, tlf.41632888 

30. Børre Ertzaas, veterinær, f. 200768, tlf. 77188647 

 

KVINNER: 

1. Tove Markussen, konsulent rus og boligsosialt arb. f. 310856, tlf. 48305339  

2. Ingunn Merete Hals, fylkessekretær, f. 050262, tlf. 93852317 

3. Tone Merete Pettersen, gårdbruker f.080566 tlf.90839811 

4. Lena Olsen, sykepleier, f. 280472, tlf. 77188171 

5. Ellen Hals, fysioterapeut, f. 250488, tlf. 48077036 

6. Lone Danielsen, sosiolog NAV, f. 300381, tlf. 91810038 

7. Bjørg Johansen, pensjonist, f. 051051, tlf. 77187676 

8. Lisbeth Wangberg, sykepleier, f. 251162, tlf. 77188525 

9. Sissel Ramfjord Paulsen, regnskapsmedarbeider, f. 090464, tlf. 77187203 

10. Solbjørg Hind, vernepleier, f. 080266, tlf. 77188724 

11. Randi Lillegård, ordfører, f. 210962, tlf. 99506196 

12. Lill Kristin Arnesen, pensjonist/sykepleier, f. 270351, tlf. 41263293 

13. Gunvor Bråthen Svendsen, butikkmedarbeider, f. 21.01.52, tlf. 77188174 

14. Brit Espenes, helsesekretær, f. 131253, tlf. 77188685 

15. Olga Gnatjuk Didriksen, sykepleier, f.200162, tlf. 77188746 

16. Marit Dalseth, hjelpepleier, f. 300588, tlf.40065243 

17. Emilia Agersborg, helsefagarbeider, f. 020578, tlf. 90669827 

18. Kjærlaug Pedersen, konsulent NAV, f. 180847, tlf. 77188740 

19. May Elin Hals, enhetsleder skole/SFO rektor, f. 04.02.59, tlf. 77187238 

20. Wenche Synnøve Fredriksen, f. 020166, tlf. 93852309 

21. Rigmor Danielsen, husmor, f. 300449, tlf. 77188349 

22. Marit Alvig Espenes, kulturleder, f.100677, tlf. 91335574 

23. Trine Sørensen, sosiolog NAV, f. 010586, tlf. 41692507 

24. Siv-Frida Høgmo, lærer,f.120170, tlf.99695329 

25. Ann-Britt Jensen, næringsdrivende, f. 18.05.53, tlf. 97072805 

26. Hilde Espejord, pensjonist/logoped, f. 280853, tlf. 77188348 

27. Bente Andreassen, sykepleier, f. 04.02.62, tlf. 77188199 

28. Ellen Sæbbe, lærer, f. 24.11.65, tlf. 77188177 

29. Stine Cruickshank, frisør, f. 020868, tlf. 99483655 

30. Anette Hagensen, lærer, f. 29.10.81, tlf. 93051948 

 

 

5. LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND        

LAGMANNSRETT 

 

Velges i h.h.t. domstolloven. Velges for perioden 01.01.17-31.12.20. Alminnelig ettersyn i 2 

uker, jf. Domstolloven §68. Valg i h.h.t. domsstolloven §§70-72 (utelukkelse p.g.a. yrke/stilling 

og vandel). En som velges som meddommer i tingretten er utelukket fra valg til lagmannsretten. 

Det må foretas vandelskontroll dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 

forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Nedre aldersgrense 21 år. Øvre aldersgrense 70 år, 

født etter 01.01.43. De som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og for øvrig være 

personlig egnet til oppgaven. Allmennheten kan komme med forslag etter kunngjøring jf. 

domstolloven §67.  

 

Som lagrettemedlemmer/meddommere velges (2 kvinner og 2 menn): 

 

1. Randi Vaeng, lærer/leder SFO, f. 070661, tlf. 77188175 

2. Sverre Bergheim, lærer, f. 240666, tlf. 77188242 
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3. Viktor Olsen, pensjonist, f. 171053, tlf. 90834410 

4. Helene Sætherskar, arkivleder/sekretær, f. 020265, tlf. 92864492 

 

6. JORDSKIFTEMEDDOMMERE  

 

Velges etter domstolloven kap. 4, jf. Lov om jordskifte §8. Lagrettemedlemmer/meddommere til 

lagmannsretten og meddommere til tingretten er ikke fritatt for valg. Jordskiftemyndighetene 

fastsetter antall. I Dyrøy skal det velges 4 jordskiftemeddommere (2 kvinner og 2 menn). 

Velges for perioden 01.1.17-31.12.20. Alminnelig ettersyn i 2 uker, jf. Domstolloven §74. Nedre 

aldersgrense 21 år. Øvre aldersgrense 70 år, født etter 01.01.47.  Det bør tas hensyn til at 

jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog og mark, og må kunne ferdes i 

terrenget. 

 

1. Berit Jakobsen, førskolelærer/gårdbruker, f. 23.01.72, tlf. 99798604 

2. Berit Nikolaisen, gårdbruker, f. 310561, tlf. 77187186 

3. Frode Torstensen, gårdbruker, f. 281267, tlf. 77188502 

4. Dag Agnar Solbakk, gårdbruker, f. 230765, tlf. 77188412 

 

 

PS 33/16 Anskaffelsessak - leiligheter etter OPS-modell 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide anbudsgrunnlag og foreta utlysning 

(kunngjøre/konkurranseutsette) tiltakt i Doffinbasen etter modell fra Hamarøy kommune 

(offentlig-privat samarbeid).  

2. Dyrøy kommunestyres formål er å bygge utleieboliger til vanskeligstilte basert på vedtak 

i sak 17/16, og i samsvar med saksutredningen her og Husbankens tilskudds- og 

lånevilkår. 

3. Rådmannen bes legge fram til behandling fremforhandlede avtale(r) for fordeling av 

antall leiligheter med tildelingsrett og utleiegaranti. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Ved votering ble det gitt 11 stemmer til rådmannens forslag til vedtak. 4 stemte imot.  

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide anbudsgrunnlag og foreta utlysning 

(kunngjøre/konkurranseutsette) tiltakt i Doffinbasen etter modell fra Hamarøy kommune 

(offentlig-privat samarbeid).  

2. Dyrøy kommunestyres formål er å bygge utleieboliger til vanskeligstilte basert på vedtak 

i sak 17/16, og i samsvar med saksutredningen her og Husbankens tilskudds- og 

lånevilkår. 

3. Rådmannen bes legge fram til behandling fremforhandlede avtale(r) for fordeling av 

antall leiligheter med tildelingsrett og utleiegaranti. 
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PS 34/16 Tertial rapport 1 2016 - Økonomi 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Tertialrapport 1 2016 – Økonomi tas til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med tillegg punkt 2: 

 

Formannskapet ønsker et ekstra Kommunestyremøte i august måned for en grundigere 

behandling av tertialrapport 1/16. 

Vedtak i Formannskapet - 08.06.2016 

1. Tertialrapport 1 2016 – Økonomi tas til orientering. 

2. Formannskapet ønsker et ekstra Kommunestyremøte i august måned for en  

grundigere behandling av tertialrapport 1/16. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Forslag til nytt pkt. 3 lagt fram i møtet av Trine Sørensen, AP: 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å finne andre nedtrekk på rammeområde 4 enn å kutte 

sommerjobber til ungdom. 

 

Det ble først votert over formannskapets innstilling. 

 

Enst. vedtatt. 

 

Det ble votert over forslag lagt fram i møtet av Trine Sørensen. 

 

Enst. vedtatt som nytt pkt. 3. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

1. Tertialrapport 1 2016 – Økonomi tas til orientering. 

2. Formannskapet ønsker et ekstra kommunestyremøte i august måned for en  

grundigere behandling av tertialrapport 1/16. 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å finne andre nedtrekk på rammeområde 4 enn å 

kutte sommerjobber til ungdom. 

 

PS 35/16 Årsregnskap 2015 

Rådmannens forslag til vedtak: 

- Årsregnskap 2015 tas til orientering. 

- Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetningen i kommunestyre den 6.10.2016 
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Ordførers innstilling: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med endring av strekpunkt 2: 

 

- Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetningen i et ekstra kommunestyremøte i 

august/september 2016.  

Vedtak i Formannskapet - 08.06.2016 

- Årsregnskap 2015 tas til orientering. 

- Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetningen i et ekstra kommunestyremøte i 

august/september 2016.  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

- Årsregnskap 2015 tas til orientering. 

- Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetningen i et ekstra kommunestyremøte i 

august/september 2016.  

 

PS 36/16 Utredning løpende opptak Dyrøy barnehage 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Nåværende ordning, alternativ 1 med opptak 1 g. pr år videreføres. 

 Ved lovendring – rett til barnehageplass i 2016 hvor kravet at barn som er født i 

september og oktober skal ha rett til barnehageplass vil Dyrøy kommune etterkomme 

lovendringene. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 07.06.2016  

Utvalgsleder la fra følgende innstilling: 

Dyrøy kommune starter med løpende opptak i Dyrøy barnehage fra høsten 2016. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 07.06.2016 

Dyrøy kommune starter med løpende opptak i Dyrøy barnehage fra høsten 2016. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2016  

Enst vedtatt som OpOms innstilling med følgende tillegg: 
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Kostnader knyttet til løpende opptak tas av budsjettpost driftsreserve i årsbudsjett 2016, og 

innarbeides i årsbudsjett 2017. 

Vedtak i Formannskapet - 08.06.2016 

Dyrøy kommune starter med løpende opptak i Dyrøy barnehage fra høsten 2016. 

 

Kostnader knyttet til løpende opptak tas av budsjettpost driftsreserve i årsbudsjett 2016, og 

innarbeides i årsbudsjett 2017. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2016  

Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. 

Vedtak i Kommunestyret - 16.06.2016 

Dyrøy kommune starter med løpende opptak i Dyrøy barnehage fra høsten 2016. 

 

Kostnader knyttet til løpende opptak tas av budsjettpost driftsreserve i årsbudsjett 2016, og 

innarbeides i årsbudsjett 2017. 
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PS�38/16�Referatsaker

RS�17/16�Rådmannen�orienterer



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/377 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 29.08.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

"Kjør for livet" - et Ungdomstilbud 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 16/16 13.09.2016 

Kommunestyret 18/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 01 Rapport 1 halvår 

 

Saksfremlegg 

Et trøndersk prøveprosjekt for vanskeligstilt ungdom er bakgrunn for «  

Organisasjonen Kjør for livet» beskriver at; «Kjør for livet» er et tilpasset fritidstilbud for barn 

og unge i utenforskap, som ikke får nok ut av de tradisjonelle sports- og fritidstjenestene som 

tilbys. «Kjør for livet» samler barn og unge med felles interesse for spenning og adrenalin, og 

organiserer aktiviteter og teamkvelder. Gjennom dette kan får de et tilbud som gir en unik 

opplevelse og et miljø for læring, på et sted hvor de føler seg inkludert og hjemme. 

Kjør for livet bruker varierte og utfordrende aktiviteter for å gi barn og unge positive 

opplevelser, oppleve mestring og økt sosial kompetanse. 

Kjør for livet ønsker å gi unge mennesker en bedre motivasjon for livet. Gi inspirasjon og tro på 

seg selv og sin fremtid. Vi ønsker å gi grunnleggende ferdigheter og bygge sosial kompetanse, 

slik at de kan bygge et liv som gir mening og innhold. 

 «Kjør for livet» ønsker å gi et annerledes opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. 

Organisasjonen bruker motor og motorsport som utgangspunkt for å gi positive opplevelser, 

følelse av mestring og økt sosial kompetanse 

Samarbeidsprosjekt – invitasjon fra Salangen 

«Kjør for livet» kontaktet  i august 2014 ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen for å 

undersøke interessen for å etablere Kjør for livet i kommunen. «Kjør for livet» ble invitert til 

Salangen for å presentere Kjør for livet, en presentasjon som ble gjennomført 01.10.14.  

Kjør for livet søkte Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet (Bufdir) om midler til å etablere seg 

i Troms og Nordland. Det ble i mai 2015 bevilget midler fra Bufdir til etablering av en klubb, og 

«Kjør for livet» valgte å gi dette tilbudet til Salangen med bakgrunn i det gode inntrykket de  

hadde fått etter å ha besøkt kommunen høsten 2014.  

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo organiserte en videokonferanse 10.06.15 hvor 

nabokommunene Lavangen og Gratangen også deltok. Dyrøy og Bardu ble også invitert inn i 
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samarbeidet. Etter dette ble det besluttet å etablere en Kjør for livet-klubb i Salangen, og arbeidet 

med å få på plass veiledere, lokale og deltakere begynte. Klubben åpnet 06.10.15.  

Det har vært 5 deltakere i prosjektet hvorav Dyrøy har hatt én deltaker som har vært rekruttert og 

fulgt opp via PPT.  

Økonomi: 

Drift av klubben i et år kostet inneværende år 408 000 kr, Pris pr deltaker er 81.600,- (inkl. 

veiledere, husleie, utstyr osv). 

 Administrasjonens vurdering 

«Kjør for livet» er et positivt tilbud til ungdom hvor de gjennom ulike aktiviteter bidrar til at 

ungdom blir sett og føler mestring. 

PPT står for utvelgelsen og tilbudet innad i kommunen. Dyrøy kommune har hatt en deltaker i 

dette prosjektet i 2015/16. Det er blitt innhentet informasjon fra NAV, vår barne og 

ungdomsarbeider, Frivillighetssentralen og rektor ved Elvetun skole om deres kjennskap og 

erfaring til prosjektet. 

Av de nevnte var det kun rektor ved Elvetun skole som hadde konkret kjennskap til prosjektet. 

Tilbakemeldingen var at erfaringene var udelt positive for deltakeren, denne tilbakemeldinga gir 

både deltaker, foreldre og rapporten.  Erfaringen er at det er et godt organisert og tilrettelagt 

tilbud, med god oppfølging av den enkelte deltaker» 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intensjonen; et forebygging tiltak til en målgruppe som trenger et alternativ til det eksisterende 

tilbudet hvor fokus er mestring, samt de positive resultater «Kjør for livet» kan vise til er et godt 

faglig argument for å støtte tiltaket. 

 

Pr. dags dato er det ikke gjort noen kartlegging av hvor mange vil kunne være aktuell for dette 

tilbudet. Det vil derfor være knyttet store usikkerhet rundt de økonomiske forpliktelser som 

kommunen vil påta seg ved å inngå med samarbeidsavtale om «Kjør for livet». 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Deltakelse i « Kjør for livet» behandles og vedtas i forbindelse budsjettprosessen for 2017 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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KJØR FOR LIVET-KLUBB #21 SALANGEN – FØRSTE SEKS MÅNEDER MED  

KLUBBDRIFT  

  

  

1.GENERELT  

  

1.1 Bakgrunn  

Kjør for livet kontaktet i august 2014 ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen for å 

undersøke interessen for å etablere Kjør for livet i kommunen. Vi ble invitert til Salangen for å 

presentere Kjør for livet, en presentasjon som ble gjennomført 01.10.14. Kjør for livet søkte Barne-, 

familie- og ungdomsdirektoratet (Bufdir) om midler til å etablere seg i Troms og Nordland. Det ble 

i  mai 2015 bevilget midler fra Bufdir til etablering av en klubb, og Kjør for livet valgte å gi dette 

tilbudet til Salangen med bakgrunn i det gode inntrykket vi hadde fått etter å ha besøkt kommunen 

høsten 2014. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo organiserte en videokonferanse 10.06.15 hvor 

nabokommunene Lavangen og Gratangen også deltok. Dyrøy og Bardu ble også invitert inn i 

samarbeidet. Etter dette ble det besluttet å etablere en Kjør for livet-klubb i Salangen, og arbeidet 

med å få på plass veiledere, lokale og deltakere begynte. Klubben åpnet 06.10.15.  

  

  

2.  

3. KFL-TEAMET I SALANGEN  

  

3.1 KFL-kontakten i kommunen  

Harriet Eriksen, som er leder for PPT for Dyrøy, Lavangen og Gratangen, ble oppnevnt som 

kontaktperson for KFL.  

  

3.2 Veilederteamet  

Veilederteamet har siden oppstarten bestått av teamsjef Øystein Løkse og teamveileder Geir Strand. 

Vi er veldig godt fornøyde med jobben de to veilederne gjør i klubben vår i Salangen. De to 

veilederne kom på plass etter tips fra Salangen kommune, og det er tydelig at dette er de riktige 

menneskene til å jobbe med ungdommene våre.  
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3.3 Inntaksteam  

Inntak av ungdommer til en KFL-klubb gjøres etter KFLs inntakskriterier. Tjenestekjøper, teamsjef 

og KFLs fagapparat står i fellesskap for inntaket av ungdommene til klubbene.   

  

Dette inntaksteamet velger ut deltakere til KFL-klubben, med bakgrunn i teamsammensetning og 

hvem som kan nyttiggjøre seg av et tilpasset fritidstilbud som KFL. Inntaksteamet vurderer til 

enhver tid om tiltaket er hensiktsmessig for den enkelte deltakeren og de andre ungdommene i 

klubben samlet.  

  

3.4 Deltakere  

Det er fem deltakere i hver KFL-klubb, i aldersgruppen 10 – 23 år. Det er viktig at deltakerne settes 

sammen på en måte som gjør at både den enkelte ungdom og gruppen som helhet vil ha utbytte av å 

være i klubben.  

  

Deltakerne i KFL-klubb #21 Salangen er født i 1998 (1), 2000 (1) og 2001 (3). Det er deltakere fra 

tre kommuner i klubben; Salangen (3 deltakere), Lavangen og Dyrøy.  

  

Alle fem deltakere har vært med siden oppstarten.  

  

Veilederne ser en god utvikling på ungdommene som er med. De er sosialisert, trygge på seg selv, 

lærer og trives. Flere av ungdommene kan etter hvert så mye at de kan lære bort til de andre. Det 

jobbes mye med to og to ungdommer på prosjektene slik at de kan ha nytte av hverandre. Dette 

brukes bevisst av veilederne, og er noe ungdommene vokser på.  

  

3.5 Lokale ambassadører   

Teamet rundt den lokale klubben kan ta initiativ til å skaffe lokale ambassadører til klubben. Dette 

er personer som vil fremstå som gode rollemodeller for ungdommene og klubben. Det er KFL 

sentralt som behandler slike henvendelser, som kanaliseres gjennom teamsjef.   

  

KFL-klubb #12 Salangen har så langt ingen egne lokale ambassadører.  

   

  

4. SAMARBEID I PERIODEN MELLOM KFL OG KOMMUNEN  

  

4.1 Gjennomførte møter  

  

Det ble gjennomført følgende møter før kontraktsinngåelsen:  

01.10.14    Presentasjon av KFL i Salangen  

10.06.15    Videokonferanse med KFL, Salangen, Lavangen og Gratangen  

  

Det er gjennomført følgende møter etter kontraktsinngåelsen:   

06.10.15    Åpningskveld KFL-klubb #21 Salangen  
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Ut over disse møtene har det vært en del kontakt på mail og 

telefon, i tillegg til direkte faglig og administrativ oppfølging mot 

klubben.  

  

Det planlegges med et evalueringsmøte før sommeren.   

  

5. FORBEREDELSER TIL KLUBBSTART  

  

5.1 Skjemaer/godkjenninger  

Ved oppstart ble det innhentet samtykkeerklæringer for utarbeidelse av tiltaksplan samt samtykke 

for publisering av bilder og film fra deltakere/foresatte.  

  

KFL har innhentet konsesjon fra Datatilsynet til å behandle personopplysninger.  

  

Teamsjef og teamveiledere signerte taushetserklæring, og skaffet til veie politiattester.  

  

5.2 Valg av lokale  

Klubben leier lokaler av Salaks as på Salangsverket, som vi har en god dialog med. Klubben 

disponerer en egen del av lokalet hvor alt utstyr og verktøy står lagret. De har et eget pauserom i 

tilknytning til lokalet, med tilgang til toaletter. Klubblokalene har nødvendig utstyr, og er godt 

egnet til formålet.   

  

5.3 Valg av klubbkveld  

Ungdommene møtes til klubbkveld en fast kveld i uka. Tirsdag ble valgt som klubbkveld i samråd 

med KFL-kontakt og teamveiledere.    

  

5.4 Åpning av klubben  

Første klubbkveld var 06.10.15. Her var også foreldre/foresatte invitert, og deltok sammen med 

administrasjon og fagutvalg i KFL. Ordføreren i Salangen kastet glans over åpningen. Begivenheten 

ble dekket av Salangen-Nyheter.  

  

  

6. AKTIVITET I KLUBBEN  

  

6.1 Valg av aktiviteter  

Klubben har valgt flere typer aktiviteter som skruing og kjøring av snøskutere, crosscart og ATV.  

Ungdommene har i stor grad selv fått være med å styre aktivitetene som har vært allsidige og 

innholdsrike.  

   

6.2 Utstyr  

Klubben har god tilgang til verktøy og øvrig utstyr. Vi har nylig kontaktet samtlige klubber med 

tanke på supplement av utstyr, hvor klubbene har hatt mulighet til å melde inn ønsket utstyr ut over 

det som allerede finnes i klubben.  

  

6.3 Gjennomføring av aktiviteter  

Ungdommene har også mulighet til å jobbe med egne små prosjekter, som å ta med sin egen sykkel 

og skru på denne, og de har fått være med og jobbe med varierte aktiviteter som innebærer både 

skruing og sveising.  
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6.4 Åpen dag  

Det arbeides for å få til en dag hvor klubben kommer seg ut i 

lokalmiljøet hvor ungdommene får mulighet til å vise fram seg selv og aktivitetene sine. Dette kan 

med fordel gjennomføres en dag hvor det allerede er planlagt med aktivitet lokalt.  

  

  

  

  

7. FAGLIG PLATTFORM  

  

7.1 Fagteamet i KFL  

Kjør for livet har et sterkt fokus på fag. I tillegg til egne ansatte innenfor blant annet 

spesialpedagogikk, har vi et faglig ressursteam med mennesker som har god kompetanse innenfor 

våre fire hovedtemaer teambygging, sosial kompetanse, livsstil og trafikksikkerhet.   

  

7.2 Opplæring/kurs  

Kjør for livets fagapparat gjennomfører opplæring av teamsjef og teamveiledere, og følger disse 

opp gjennom året. Det gjennomføres kurs for teamveiledere to ganger i året. Teamsjef Øystein 

Løkse representerte KFL-klubb #21 Salangen på samlingen 7. – 8. november 2015. Det blir avholdt 

regionsamling i Stjørdal 10. juni, i forbindelse med VM-runden i rallycross på Lånkebanen.  

  

7.3 Utarbeidelse av tiltaksplaner  

Hver deltaker skal ha en tiltaksplan som blant annet skal inneholde bakgrunn, mål og tiltak. 

Tiltaksplaner for klubb #21 Salangen ble utarbeidet i samarbeid mellom deltakernes foresatte og 

fagutvalget i KFL.  

  

7.4 Utarbeidelse av halvårsrapporter  

Det utarbeides halvårsrapporter for den enkelte ungdom når vedkommende har vært i tiltaket i seks 

måneder. Disse rapportene blir utformet sammen med teamsjef og kontaktlærere, og i dialog med 

de foresatte.  

  

  

8. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER  

  

8.1 Foresatte  

Det ble gjennomført et møte 06.10.15 med foreldrene i forbindelse med oppstart av klubben. Dette 

var også første klubbkveld.  

  

Det ble gjennomført en ringerunde 14.10.15 for å høre hvordan oppstarten i KFL hadde vært for 

deltakerne. Dett ble gjennomført en ny ringerunde 02.05.16 i forbindelse med utforming av 

halvårsrapporter. Ved begge anledninger var det meget gode tilbakemeldinger. Både deltakerne og 

de foresatte forteller at de er svært godt fornøyde med tiltaket.  

  

Teamveilederne har ukentlig kontakt med de foresatte når de leverer og henter ungdommene.  

  

8.2 Skole  

Det har ikke vært formell kontakt med skolene til ungdommene så langt. Dette er noe som det vil 

være ønskelig å se på framover. Det ligger også godt til rette for et slikt samarbeid da begge 

veilederne jobber innenfor skole.  
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8.3 Det lokale motorsportmiljøet   

Da ungdommene som har deltatt i klubben har hatt større interesse av å skru enn å kjøre, har det 

ikke vært etablert kontakt med det lokale motorsportmiljøet så langt. Dette er noe som vurderes 

fortløpende avhengig av type aktivitet i klubben. Vi har gode muligheter for å etablere en slik 

kontakt gjennom veilederne våre, som selv er aktive i det lokale motorsportmiljøet.  

  

8.4 Andre lokale støttespillere  

KFL har blitt veldig positivt og godt mottatt i lokalmiljøet, og veilederteamet mottar mange positive 

tilbakemeldinger fra folk de møter.  

  

8.5 Samarbeid med andre KFL-klubber  

Ettersom det foreløpig er bare en Kjør for livet-klubb i landsdelen, har ikke klubben samarbeidet 

med andre KFL-klubber. Veilederne er med i vår facebookgruppe for veiledere, hvor det blir 

utvekslet informasjon om aktiviteter i de andre klubbene og i Kjør for livet for øvrig.  

  

Ungdommene i klubben blir invitert til VM-runden på Lånke i Trøndelag helga 10. – 12. juni, hvor 

de får mulighet til å bli kjent med andre Kjør for livet-ungdommer.  

  

  

9. DOKUMENTASJON  

  

9.1 Loggføring  

Teamsjefene fører logger hver uke i læringsplattformen It`s Learning. Disse loggene tar 

utgangspunkt i det holdningsskapende temaet som er valgt for kvelden, aktiviteter som er utført og 

hvordan den enkelte deltaker har respondert på dette. Teamsjefene fører også oppmøteoversikt for 

hver klubbkveld, og om eventuelt fravær er varslet.  

  

Klubben har ukentlig gjennomført holdningsskapende samtaler innenfor de fire hovedtemaene 

trafikksikkerhet, sosial kompetanse, teambygging og livsstil.   

  

Det er avholdt 23 kvelder i perioden 06.10.15 – 05.04.16. Det har vært et gjennomsnittlig oppmøte 

på 87 %. Ungdommene gir beskjed ved fravær. En av ungdommene har deltatt på alle 

klubbkveldene så langt.  

  

9.2 Halvårsrapporter  

Loggene som teamsjef legger inn i It`s Learning danner grunnlaget for halvårsrapportene som 

sendes tjenestekjøper. Rapportene sendes KFL-kontakten samt foresatte i de tilfellene hvor 

deltakeren er under 18 år. KFL-kontakten avgjør om rapportene skal sendes til flere enn disse.   

  

Halvårsrapportene blir utarbeidet i begynnelsen av mai og sendes til KFL-kontakt Harriet Eriksen, 

samt til de foresatte medio mai.  

  

9.3 Forskning   

DNV GL (Det Norske Veritas) har utarbeidet en samfunnsnytteanalyse for prosjektene som er 

tilknyttet Kronprinsparets Fond, som KFL er. En samfunnsnytteanalyse ser på effekten av et tiltak 

på samfunnet. Effekten kan vises som kroner og øre, og/eller som en vurdering av andre områder. 

Gjennom analysen ønsker man å synliggjøre hvilken effekt prosjektene har for samfunnet, og i 
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hvilken grad prosjektene bidrar til at deltakerne ”kommer tilbake” 

til samfunnet. I forbindelse med dette arbeidet er gjennomført en 

deltakerundersøkelse i alle KFL-klubbene.   

  

Samfunnsnytteanalysen til DNV GL er vedlagt rapporten.  

  

  

  

9.4 Klubben i lokalmiljøet   

Synliggjøring av KFL og klubben i lokalmedia og ellers i lokalmiljøet, er med på å skape stolthet 

blant deltakerne over å tilhøre laget. Det har vært en reportasje om klubben i Salangen-Nyheter i 

forbindelse med oppstarten, og et intervju med daglig leder i KFL i lokalradioen etter en tids drift.   

  

9.5 Tilbakemeldinger  

Dette er tilbakemeldinger foreldrene kom med i oktober 2015, like etter oppstart:  

• Det er alt for lite med en klubbkveld i uka  

• Ungdommen har på klubbklærne på fritiden, det er stor stas å få være en del av KFL  

• Stor stas med aktivitetene  

• Var storfornøyd da han kom hjem fra 2.klubbkveld  

  

Disse tilbakemeldingene fikk vi fra foreldrene nå i mai 2016 i forbindelse med utarbeidelse av 

halvårsrapportene:  

• Ungdommen trives veldig godt og framsnakker KFL på fritiden  

• Trives i miljøet på klubben og det virker som at ungdommene forstår hverandre med det å 

ha det vanskelig  

• En av deltakerne fikk tilbud om en ferietur til Svalbard, var veldig usikker på om hun ville 

reise fordi hun da ville gå glipp av klubbkveld  

• Ungdommen snakker masse positivt om KFL hjemme, dette er veldig bra for han sier ikke 

så mye ellers   

• Veldig bra tiltak  

• Han er veldig fornøyd, gleder seg til hver klubbkveld  

• Veldig fornøyd med veilederne, de er flinke og trivelige folk  

• Ungdommen vil gjerne at far skal være med inn i forbindelse med levering/henting, slik at 

han kan vise fram hva han har fått til og holder på med  

• KFL er midt i blinken, helt supert- håper han får fortsette  

• Har stort utbytte av dette, sliter på mange andre arenaer i livet  

• På spørsmål om noe kan bli bedre svarer en mor; ingenting kan bli bedre, eller hvis jeg skal 

trekke fram en ting så må det være at det blir flere klubbkvelder  

  

  

10. VEIEN VIDERE  

Det er ungdommer fra tre kommuner i klubben; Salangen, Lavangen og Dyrøy. Vi håper at disse 

kommunene, sammen med Gratangen og Bardu, finner en måte å videreføre Kjør for livet-klubben 

på sammen med oss, også etter sommeren.   

  

En viktig årsak til at Kjør for livet ønsket å etablere seg i Salangen var at kommunen var tydelig på 

at det skulle være realistisk med en videreføring hvis vi først etablerte oss. Viljen til et samarbeid 

med nabokommunene om en klubb var et viktig moment i dette. Dette viser at ledelsen i 
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kommunene tenker på ungdommene, at Kjør for livet skal bli mer 

enn bare et stunt, men noe som ungdommene i Salangen og 

nabokommunene kan nyttiggjøre seg over tid.   

  

Ler, 12.05.16  

  
Edvard Halgunset  

Daglig leder  

-�41�-



-�42�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/556 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 26.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Oppnevning av forhandlingsutvalg HTA kap. 3 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 84/16 29.09.2016 

Kommunestyret 20/16 06.10.2016 
 

 

Saksopplysninger 

Det skal oppnevnes forhandlingsutvalg i h.h.t. Hovedreglement for Dyrøy kommune pkt. 2.2.4. 

 

Utvalget skal føre forhandlinger for kommunen som arbeidsgiver i alle saker i medhold av 

Hovedtariffavtalens kap. 3 (lederlønnsforhandlinger). 

 

Forhandlingsutvalget skal bestå av ordfører, ett medlem valgt av og blant formannskapets øvrige 

medlemmer, samt rådmannen. Ordfører er leder. 

 

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg i h.h.t. Hovedreglement for Dyrøy kommune pkt. 

2.2.4. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 031 

Saksmappe: 2015/529 

Saksbehandler: Ragnvald Storvoll 

Dato: 22.08.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Navneendring - Nordavind Utvikling KF 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 71/16 23.08.2016 

Kommunestyret 21/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Brev 01.08.16 BRREG - Meldingen er ikke godkjent 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyret 25 02 16 i sak 6/16, ble det fattet følgende vedtak om navneendring;  

 

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF slutter seg til forslag til ny strategiplan 2016-2017 

I tråd med forslag på strategiplan anbefaler styret i Dyrøyseminarsenteret KF kommunestyret å 

fatte følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Dyrøy kommune vedtar at Dyrøyseminarsenteret KF skifter navn fra 

Dyrøyseminarsenteret KF til Nordavind Utvikling KF 

2. Kommunestyret vedtar nye vedtekter i samsvar med nytt navn. 

 

Det er i etterkant av vedtaket vært en del korrespondanse mellom Foretaksregisteret i 

Brønnøysund og Nordavind Utvikling KF for å få godkjent navneendringer. Disse brevene følger 

vedlagt. 

 

I siste brev fra Foretaksregisteret av 01 08 16, ber de om at nytt navn MÅ inneholde navn på 

kommunen. Alle KF må inneholde kommunens navn. Foretaksregisteret har foreslått følgende 

navn; Nordavind Utvikling Dyrøy KF.  

 

Det vil for vårt foretak være avgjørende å få godkjent navneendringen fordi det er ei forutsetning 

for å oppfylle tidligere vedtak og samsvar med ny profil. Foretaket ber om at Dyrøy 

formannskap fatter vedtak iht Kommunelovens § 13; 

 

§ 13.Utvidet myndighet i haste-saker. 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et 

fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha 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. 

 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 
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dettes neste møte. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Dyrøy formannskap vedtak iht §13 i Kommuneloven: 

Kommunestyret i Dyrøy kommune vedtar at Dyrøyseminarsenteret KF skifter navn fra 

Dyrøyseminarsenteret KF til Nordavind Utvikling Dyrøy KF 

2. Kommunestyret vedtar nye vedtekter i samsvar med nytt navn. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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 Dialogkonferanse neste anbud i Troms – Troms fylkeskommune (TFK)/Troms 
fylkestrafikk (TFT)  

Formål med møtet: 

Troms fylkeskommune ved Troms fylkestrafikk (TFT) inviterer til 
dialogkonferanse om hurtigbåttilbudet i Troms. I løpet av vinteren 2016/2017 vil 
neste anbudsrunde bli publisert og TFT ønsker i den forbindelse å invitere til 
dialog. 

Dato: 07.09.2016 Sted: Fylkeshuset i Troms.  

Møtearrangør: TFK/TFT Referent: Frode Stefanussen 

Tilstede: 

TFT: Kurt Bones, Mats Kongshaug, Silje Skog og Frode Stefanussen. 

TFK: Jan Egil Vassdokken 

 
Ørjan Albrigtsen    
Eirik l. Mevik.        
Marit A. Espenes   
Roar Jakobsen   
Kine Sandnes    
Vidar Gunnberg   
Lene Jørgensen   
Einar Trulsen    
Bjørn Fredriksen   
Tom-Arild Ottesen  
Håvard K. Gulliksen  
Knut W. Hansen   
Ingrid M. Kielland   
Ragni Ramberg   
Jan-Erik Kristoffersen  
Gunnar Nilssen   
Sylvi Bakkeby   
Hirji Takagi    
Louis S. Edvardsen  
Bjørn Egil Søndenå  
Marianne L Hauge 
Janet Steine    
Vibeke Tannevik   
Geir Vollsæter   
Gry Ngazo     
Kay Erling Ludvigsen  
Arne Bergland   
Jostein A. Hansen   
Odd Jarle Olsen    
Elisabeth Rognli    
Øystein Elvevold   
Stein-Tore Paulsen  
Reidun Kristoffersen  
Ann-Torild Pettersen  
Eirik Olsen    
Jahn-Harry Isaksen  
Tom Eirik Gylseth   
Ivan Fossan    
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Sak Saksbeskrivelse Referat 

1 Linje 9  
Skjervøy-Kvænangen-
Vorterøy 

Spm: Hva tenker/gjør UNN i forhold til framtidig ambulanseberedskap? 
Svar: Vi vil invitere til møte med UNN og de aktuelle kommunene for å 
diskutere muligheter og alternativer. Invitasjon sendes snarlig.  
 
Spm: Er refusjon fra UNN tatt med i inntektene?  
Svar: Ja, refusjon fra UNN er tatt med i inntektene.  
 
Innspill:  
Ruta har en viktig funksjon for kommunen. Opprettholder bosetningen og 
muliggjør levering av tjenester. Godskapasiteten må som et minimum 
opprettholdes slik den er i dag.  
 

2 Linje 6 
Harstad-Bjarkøystedene-Sør 
Senja.  
 

Bjarkøyforbindelsene medfører at framtidig ruteopplegg vil bli 
justert. 
 
Innspill:  
Tilbudet til Krøttøy må minimum opprettholdes som i dag. Viktig for 
satsing på turistnæringen. Korrespondansene med rute 2 må 
opprettholdes som i dag. 

3 Linje 5 
Sommarøy-Tussøy-
Sandneshamn 

Ingen innspill.  

4 Linje 3  
Tromsø – Skjervøy 
Linje 4 
Tromsø-Lysnes-Tennskjær-
Vikran 
 

Innspill:  
Viser til uttalelse fra Lenvik kommunestyre. 
Det er ønske om/behov for at første tur går tidligere slik at man er 
tidligere i Tromsø. Rute 4 må minimum bestå slik den er i dag. 
Anløpsstedene må opprettholdes som i dag og at ruten sees i 
sammenheng med bussrutene.  
 
Lørdagsrutene er savnet og ønskes tilbake. Rutetilbud 3 dager i uken 
er ikke godt nok for pendlere. 
Det er ønskelig med tidligere avganger og økt frekvens. Helst daglige 
ruter slik at det blir et pendlertilbud. 
Ruta må minimum bestå som i dag. Anløpsstedene må opprettholdes. 
 
Ruten må legge til rette for tidligere ankomst til Tromsø, og styrkes 
som pendlerrute. 
 
Tilbud bør værer funksjonelt og at kunden har tillit til at rutene går. 
 
Tilbudet til nordfylket med rute 3 må styrkes. Lite kollektivtilbud 
til/fra nordfylket.  
Fartøyets sjøegenskaper må veie tungt i vurderingen. 
 
Styrking av rute 4 medfører avlastning til rute 2. Evt at rute 4 kan gå 
til Finnsnes. Ved kutt på rute 4 øker presset på rute 2. 
 
Næringsaktører fra Nord Senja benytter rute 4 for reise til 
samarbeidsparter.  
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Sak Saksbeskrivelse Referat 

 
Det var ønsket flere avganger både på rute 3 og 4, samt at dagens 
anløpssteder består.  
 

5 Linje 2 
Tromsø-Finnsnes-
Brøstadbotn-Evenskjer- 
Harstad 

Innspill: 
Komfort på setene er for dårlig pr i dag og må forbedres. Booking er viktig, 
både for individuell og grupper.  
 
Det må gjøres en vurdering av potensialet for økte inntekter som følge 
av bedre kvalitet på materiellet. Det må være mulig å jobbe om bord 
for de reisende. Kiosktilbudet om bord må bedres. Booking av 
konkrete seter er ønskelig.  
 
Daglig avganger og tidspunkt er avgjørende for kommunene for å få 
tilgang til god kompetanse. 
 
Ønsker tur-retur billetter med rabatt, jfr lørdagsbilletten. 
 
Det må være en egen avgang fra Finnsnes ca 0700 på morgenen. Må 
være i Tromsø slik at man når jobb/møter som starter 09.00. 
Muliggjør dagpendling. Næringslivet vokser i Midt Troms og vi bør 
styrke kommunikasjon. 
 
Daglige anløp må opprettholdes og på en slik måte at det muliggjør 
dagpendling. 
 
Ruta må betjenes med større båter for å dekke trafikktoppene. 
 
Ved innføring av pendlerrute må Nord Senja inkluderes i en slik 
løsning.  
 
Ønske om 10 års lengde på kontraktene, da dette kan styrke utvikling 
av distriktene når det er langsiktighet og stabilitet.  
 
Gibostad kan brukes som anløpssted for rute 2.  
 
Spm:  
Er tildelingskriteriet bestemt? 
Svar: Nei, fastsettelse av konkrete ting i anbudskonkurransen er ikke 
bestemt. 
 
Hvor lang blir kontraktsperioden?  
Svar: Utgangspunktet er 10 år, men dette er ikke avgjort.  
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Dyrøy kommune  

   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 

9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 

 

 Dyrøy kommunestyre 

 

   

 

 

Deres ref.: 

Vår ref.: 
Saksbehandler: 

Saksbeh. tlf.: 

Klassering: 
 

Dato: 

 

2016/383 

Aud Moan Kastnes 

455 16 752 

200 

 

13.06.2016 

 

 

Årsrapport / Årsregnskap 2015 - Skatteregnskapet i Dyrøy 

 

Herved legges regnskap og årsrapporter for 2015 frem til orientering. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Aud Moan Kastnes 

skatteoppkrever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Årsrapport 2015 

2 Årsregnskap 2015 

3 Årsrapport 2015 – Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll 

4 Kontrollrapport 2015 – Skatt nord 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Tonje Areng Skaara 

22247258 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

Endringer i inndelingslova og kommuneloven  - ikraftsetting fra 1. juli 2016   

 

1. INNLEDNING  

Stortinget vedtok 13. juni 2016 forslag til lov om endringer i inndelingslova og 

kommuneloven. Vedtaket bygger på forslaget i Prop. 76 L (2015–2016) Endringar 

inndelingslova og kommuneloven (behandling av kommunesamanslåingar mv.) som ble 

fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. mars 2016. Forslagene var på 

høring i perioden juni–oktober 2015. Vedtaket til lov ble sanksjonert av Kongen i statsråd 17. 

juni, og det ble samtidig besluttet at endringene trer i kraft fra 1. juli 2016.  

  

2. DE NYE REGLENE SOM TRER I KRAFT FRA 1. JULI 

Nedenfor gis en kortfattet omtale av lovendringene som trer i kraft fra 1. juli. Vi viser til Prop. 

76 L (2015–2016)1 for ytterligere omtale og utredning av lovendringene.  

 

Lovendringene gjelder for både kommuner og fylkeskommuner. "Kommune" benyttes som en  

fellesbetegnelse for både kommuner og fylkeskommuner, hvis ikke noe annet framkommer av 

sammenhengen. 

                                                 
1 Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-76-l-20152016/id2480122/  

Kommuner og fylkeskommuner  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 15/581-110 17.06.2016 
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2.1 Nye regler i inndelingslova  

2.1.1 Deling og grensejustering 

Departementet kan fastsette at endring av grensene til et område skal behandles som en 

grensejustering, dersom området har en mindre del av innbyggerne i en kommune eller et 

fylke som skal legges til andre kommuner eller fylker etter lovens § 3 andre ledd bokstav b. 

Den nye regelen innebærer blant annet at det blir mulig å justere grensene i sammenheng med 

en kommunesammenslåing (§ 3 tredje ledd, nytt tredje punktum). 

2.1.2 ROBEK-status ved kommunesammenslåinger 

Dersom en eller flere kommuner som skal slå seg sammen er innmeldt i ROBEK-registeret, 

blir ikke den nye kommunen automatisk meldt inn i ROBEK-registeret. Departementet kan 

fram til sammenslåing blir satt i verk bestemme at den nye kommunen skal meldes inn i 

ROBEK dersom det fremdeles er behov for å kontrollere økonomien i den nye kommunen (ny 

§ 16a og § 60 nr.1 ny bokstav e i kommuneloven). 

2.1.3 Kommunesammenslåing og forkjøpsrett til aksjer 

Når aksjer går fra en kommune til en annen i forbindelse med sammenslåing eller deling, blir 

forkjøpsretten etter aksjeloven ikke utløst (ny § 16b). 

2.1.4  Nytt kommunestyre etter sammenslåing 

Kongen kan gi unntak fra reglene om kommunestyreperioden og sammensetning av 

kommunestyret, ved at de valgte kommunestyrene velger det nye kommunestyret i den 

sammenslåtte kommunen av og blant sine medlemmer. Forslaget er en kodifisering av praksis 

ved tidligere sammenslåinger (§ 17 andre ledd ny bokstav e). 

2.1.5 Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet til felles kommunestyremøte 

Departementet kan gi unntak fra kravet om felles kommunestyremøte når det er gjort vedtak 

om sammenslåing. Dette gjelder tilfeller der kommunestyrene allerede har gjort alle 

nødvendige vedtak (§ 25 nytt fjerde punktum).  

2.1.6 Oppretting av fellesnemnd i parlamentarisk styrte kommuner 

I parlamentarisk styrte kommuner kan også medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

velges til fellesnemnda som skal opprettes for å ta seg av forberedelsene til sammenslåing 

eller deling av kommuner eller fylkeskommuner (§ 26 første ledd).  

 

2.2 Nye regler i kommuneloven  

2.2.1 Krav til kunngjøring av møter i folkevalgte organ 

Det klargjøres at kravet til å kunngjøre møter i folkevalgte organer også gjelder for møter som 

sannsynligvis vil bli holdt for lukkede dører. Videre klargjøres det at kravet til å kunngjøre 

møter også gjelder for folkevalgte organ i kommunale foretak og det stilles krav til at 
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innkalling til møter i folkevalgte organ i kommunale foretak skal inneholde en sakliste (§ 29 

nr.4, § 32 nr. 3, § 68 nr. 2).  

2.2.2 Styring av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner 

Kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner kan velge å delegere styringen av  

kommunale foretak til kommunerådet eller byrådet, som kan delegere myndigheten videre til 

den enkelte fagbyråden (§ 62. nr. 2, § 70 nytt femte punktum).   

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Halvorsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tonje Areng Skaara 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen i Hedmark 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Fylkesmannen i Oppland 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen i Telemark 

Fylkesmannen i Troms 

Fylkesmannen i Vestfold 

Fylkesmannen i Østfold 

 

Kommunesektorens organisasjon 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/414 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 24.06.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy Utleiebygg A/S - Søknad om driftsmidler 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 55/16 01.07.2016 

Kommunestyret 25/16 06.10.2016 
 

 

Saksopplysninger 

Generalforsamling i Dyrøy Utleiebygg A/S 2016 ble avholdt 16.06. I sak 3/16 ble følgende 

protokollert:  

 

«Regnskapet ble lagt frem med årsberetning. Likviditeten til selskapet er dårlig og 

generalforsamlingen debattert mulige løsninger for selskapet. 

Kjell Sverre Myrvoll la fram følende forslag: Generalforsamlingen ber styret om å søke 

Dyrøy kommune om nød likviditet. Formannskapet bes behandle den etter kommune loven § 

13.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Knut Arne Johansen anmodet styret om å utarbeide et budsjett for resten av 2016. 

Generalforsamlingen tilsluttet seg anmodningen.»  

Administrasjonens vurdering 

 

Rådmannen mottok 23.6 etterfølgende budsjett, der Dyrøy Utleiebygg A/S søker om driftskapital 

for videre drift av selskapet etter vedtak i generalforsamling 16.06.16.  

 

1 Uthenting av rapport fra Plan-Evo 112 500 inkl. mva.

2 Utestående Klimaservice A/S 15 625 inkl. mva.

3 Utestående til Dyrøy kommune 25 016 eks. mva.

4 Utestående til Troms Kraft A/S 2 815

5 Reperasjon av ventilasjonsanlegg/tak 300 000 anslag

6 Videre drift 44 044 anslag

Sum 500 000   
 

I kommuneloven § 13 står det:  

 

§ 13.Utvidet myndighet i haste-saker. 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, 

et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker 
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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. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 

dettes neste møte. 

 

Enhetsleder økonomi har utarbeidet følgende oversikt over status for disposisjonsfond og 

drifsfond, der det fremgår hva som er disponible midler pr. 24.06 16.   

 

FRIE FOND - PR 24.06.16
Dette er før avsetning av årsoverskudd fra 2015.

DISPOSISJONSFOND Beløp

IB 793 564kr    

Saksnr 62/15-211 - Dyrøy barnehage Budsjett 2016 392 725

Saksnr 62/15 - 282 - Museer/kulturvern Budsjett 2016 5 000

Saksnr 62/15 - 376 - Møteplassen Budsjett 2016 190 000

Saksnr 14/16 - Kontorhotell 360 000kr    

Saksnr 16/16 - Saksomkostn. Garasje 137 625kr    

Saksntr 26/16 - Kjøp aksjer 100 000kr    

SUM BELØP TIL DISP. PR 24.06.16 -391 786kr  

DRIFTSFOND UNDER KOMMUNESTYRET Beløp

IB 890 000kr    

Saksnr 15/16 - Drifts- og org.utv.prosj. 200 000kr    

Saksnr 36/16 - Løpende bhg.opptak

    Beregnet merkostnad høst 2016 574 998kr        

    Ekstra lagt inn i budsjett 2016 -392 725kr      

    Brukt/bestilt til lekeapparater bhg 100 000kr        

    Manglende dekning i bhg.budsjett 282 273kr        282 273kr    

SUM BELØP TIL DISP. PR 24.06.16 407 727kr    

SUM TOTAL - FRIE FOND PR 24.06.16 15 941kr       
 

 

Dyrøy Utleiebygg har akutte likviditetsproblemer. Generalforsamlingen har gjort vedtak om å gå 

videre med planlegging av tetting av taket. Det vil komme en større sak på dette til høsten. I 

mellomtiden vises til vedtak fra generalforsamling der man ber Dyrøy kommune om nød-

likviditet (lån, ikke tilskudd).  

 

For å følge opp generalforsamlingens vedtak foreligger følgende muligheter: 

 benytte ubrukte lånemidler,  

 ubundne fondsmidler, eller  

 lån fra kommunens kontantbeholdning  

inntil permanent finansering finnes.  

 

Etter kommunestyre møte i september vil kommunen ha disponible midler på fond (fjorårets 

overskudd).  Som det fremgår av oversikt fra Enhetsleder Økonomi, der det ikke frie midler igjen 

på disposisjonsfond eller driftsfond.  

 

For å imøtekomme generalforsamlingens vedtak er eneste alternativ etter rådmannens oppfatning 

å forskottere årsoverskott 2015 i påvente av kommunestyrets behandling i møte august -16.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

«Dyrøy Utleiebygg innvilges et kortsiktig likviditetslån stort kr. 500.000,-. Lånet belastes 

årsoverskott 2015. 

 

Rådmannen bemyndiges til å sette nødvendige lånebetingelser.»   

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører Rådmann 
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Statsforvaltningsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Synnøve K. Bøen  

 NO-N-0030 OSLO Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur  - utsendelse av foreløpig rapport på 

bred innspillsrunde 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på en bred 

innspillsrunde en foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Statsforvaltningsavdelingen som 

utreder fremtidig struktur for fylkesmannen. Den foreløpige rapporten inneholder ikke 

konkrete anbefalinger og er ikke behandlet politisk i KMD.  

 

Mandatet for utredningen har vært å utrede ulike modeller for fylkesmannen struktur, 

avgrenset til geografisk inndeling av embetene. Siden utredningen foregår parallelt med 

kommune- og regionreformene, drøftes modellene blant annet i lys av ulike scenarier for 

kommune- og regionstruktur.  

 

Den foreløpige rapporten vil bli videre bearbeidet i høst, blant annet i lys av innkomne 

innspill og resultatene i de parallelle prosessene så langt. Utredningen skal foreligge før 

årsskiftet.  

 

1. Bakgrunn  

Regjeringen besluttet høsten 2014 at KMD skulle gjennomføre en utredning av fremtidig 

struktur og størrelse for fylkesmannen. Målsettingen med arbeidet er at utredningen skal gi 

departementet et godt grunnlag for å vurdere hva som er hensiktsmessig inndeling av 

embetene gitt de oppgaver og roller fylkesmannen skal ivareta i forvaltningen nå og i tiden 

fremover. En prosjektgruppe bestående av representanter for KMD og et eksternt 

analysemiljø (NIVI Analyse) har stått for arbeidet med utredningen. KMD har i tillegg 

oppnevnt en referansegruppe bestående av fylkesmannens oppdragsdepartementer og 

representanter fra embetsledelsen hos fylkesmannen til å følge arbeidet.  

Se liste 

   

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 14/7756-51 08.07.2016 
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Bakgrunnen for å igangsette utredningen var at kommunereformen og en endret 

kommunestruktur med færre og mer robuste kommuner åpner for å vurdere 

fylkesmannsembetets geografiske inndeling.  Kommunene er fylkesmannens viktigste brukere 

og samarbeidspartnere og det er et viktig mål at stat og kommune skal fungere best mulig 

sammen. Også andre reformprosesser og utviklingstrekk i forvaltningen har aktualisert 

behovet for en vurdering av inndelingen av fylkesmannen. Det skal gjennomføres en 

regionreform der målet er om lag ti nye folkevalgte regioner med en sterkere 

samfunnsutviklerrolle og nye oppgaver. Betydelige endringer i inndelingen av en rekke 

regionale statsetater i løpet av de siste 15-20 år har også medført endrede rammebetingelser 

for fylkesmannens samhandling og samarbeid med disse etatene. 

 

2. Utredningens hovedinnhold og anbefalinger 

Utredningen består av fire hoveddeler. Først gjennomføres det en prinsipiell vurdering av 

spesifikke inndelingsbehov knyttet til fylkesmannens roller og oppgavetyper. Deretter følger 

en gjennomgang og analyse av dagens embeter mht. geografiske forhold, ressursbruk og 

kompetanse. Så gis det en drøfting av aktuelle reformprosesser og betydningen av disse for 

inndelingen av fylkesmannen. I siste del av utredningen skisseres og drøftes tre 

hovedmodeller for framtidig inndeling av embetene. De tre hovedmodellene utgjør ikke 

konkrete inndelingsforslag, men representerer mulige hovedløsninger med ulike egenskaper 

for å møte eksisterende og framtidige utfordringer og behov. Antall embeter i hver 

hovedmodell angis innenfor et intervall. Sentralt for drøftingen av egenskaper og 

konsekvenser av de tre modellene er å vurdere hvordan den enkelte modell sikrer at 

fylkesmannens rolle og hovedfunksjoner kan ivaretas på best mulig måte. Følgende modeller 

drøftes: 

 

 Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer av dagens struktur (14-17) 

 Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter (8-13) 

 Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå (4-7) 

 

KMD vil understreke at de tabellene som er angitt i rapportens kapittel 6 ikke er konkrete 

forslag til inndelinger, men kun eksempler på ulike alternativer som illustrerer forskjellige 

karakteristika ved modellene.  

 

I den samlede vurderingen av modellene legges det vekt på at fremtidig struktur for 

fylkesmannen skal være fremtidsrettet og ha bærekraft i møte med nye og endrede oppgaver. 

Den skal også være robust sett i relasjon til en endret kommunestruktur i et langsiktig 

perspektiv. På den bakgrunn mener prosjektgruppen at regionmodellen er den av modellene 

som best forener de viktigste hensyn som en inndeling av fylkesmannen skal ivareta. Den 

legger strukturelle forutsetninger for økt faglig bærekraft, funksjonalitet, stordriftsfordeler, 

samordning i regional stat og harmonisering med fremtidig regionalt folkevalgt nivå. 

Modellen kan også representere en robust løsning for de endringer i kommunestrukturen som 

kan komme på både kort og lenger sikt. 
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KMD ber om at mottakerne av den foreløpige rapporten særlig vurderer de tre 

hovedmodellene som skisseres i rapporten og modellenes egenskaper sett fra egen synsvinkel. 

KMD ber også om tilbakemelding på eventuelle feil eller mangler i rapporten. 

Departementene kan vurdere om det er andre underliggende virksomheter enn de som står på 

mottakerlisten som bør gis anledning til å komme med innspill til den foreløpige rapporten. 

Det vises til vedlagte foreløpige rapport og et fyldig sammendrag for en mer grundig 

redegjørelse av prinsipper for inndeling, modeller og begrunnelser for modellvalg samt 

vurderinger av konsekvenser og egenskaper. 

3. Frist for innspill  

Departementet ber om at eventuelle merknader og innspill til den foreløpige rapporten sendes 

elektronisk til: postmottak@kmd.dep.no innen 14. oktober 2016. 

Merknader kan også sendes til: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep,  

0032 Oslo  

 

Spørsmål om utredningen kan rettes til prosjektgruppen ved spesialrådgiver Øivind 

Christoffersen på e-post: Oivind.Christoffersen@kmd.dep.no eller seniorrådgiver Synnøve 

Bøen på e-post: Synnove-Karin.Boen@kmd.dep.no. 

  

Med vennlig hilsen 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Berbu (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Synnøve K. Bøen 

 seniorrådgiver  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Side 4 

 

 

Departementene  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Statens sivilrettsforvaltning 

Miljødirektoratet 

Landbruksdirektoratet 

Helsedirektoratet 

Statens helsetilsyn 

Utdanningsdirektoratet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Riksantikvaren 

Arbeidstilsynet 

Senter for IKT i utdanningen  

Statped 

Fylkesmannsembetene 

Sysselmannen på Svalbard 

Kommunene 

Fylkeskommunene 

Sametinget 

KS  

Virke 

SPEKTER  

NHO 

LO - stat 

Akademikerne  

YS - stat 

Unio  

Den norske legeforening 

Econa 

Fagforbundet 

Fellesorganisasjonen 

Forskerforbundet 

Naturviterne 

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon 

Norges Juristforbund 

Norsk lektorlag 

Norsk Sykepleierforbund 

Parat 

Samfunnsviterne 

Samfunnsøkonomene 

Tekna 

Utdanningsforbundet 
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Akademikerforbundet 

NTL 

Fellesforbundet 

Norsk institutt for naturforskning 

Norges naturvernforbund   

SABIMA   

Norges jeger og fiskerforbund  

Norsk friluftsliv  

Verdens naturfond  

Natur og ungdom  

Miljøstiftelsen Bellona 

Norges Skogeierforbund 

Bondelaget 

Norsk bonde- og småbrukarlag 

Norskog 

Statskog SF 

Treforedlingsindustriens bransjeforening 

Treindustrien  

Maskinentreprenørenes Forbund 

Norsk Allmenningsforbund 

Norges Fjellstyresamband 

Det norske Skogselskap 

Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) 

Universitets- og høgskolerådet  

Norsk Montessoriforbund 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 

Steinerskoleforbundet 

Voksenopplæringsforbundet 

Private barnehages Landsforbund 

Kristne Friskolers Forbund 

Elevorganisasjonen 
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Status for den foreløpige rapporten  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på en bred 

innspillsrunde en foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Statsforvaltningsavdelingen som 

utreder fremtidig struktur for fylkesmannen. Den foreløpige rapporten inneholder ikke konkrete 

anbefalinger og er ikke behandlet politisk i KMD.  

Mandatet for utredningen har vært å utrede ulike modeller for fylkesmannen struktur, avgrenset 

til geografisk inndeling av embetene. Siden utredningen foregår parallelt med kommune- og 

regionreformene, drøftes modellene blant annet i lys av ulike scenarier for kommune- og 

regionstruktur.  

Den foreløpige rapporten vil bli videre bearbeidet i høst, blant annet i lys av innkomne innspill 

og resultatene i de parallelle prosessene så langt. Utredningen skal foreligge før årsskiftet.  

 

1. Sammendrag  
 

Bakgrunn og mandat 

Regjeringen besluttet våren 2015 at Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) skal 

gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. Målsettingen 

med arbeidet er at utredningen skal gi departementet et godt grunnlag for å vurdere hva som er 

hensiktsmessig inndeling av embetene gitt de oppgaver og roller fylkesmannen skal ivareta i 

forvaltningen nå og i tiden fremover. Det har vært nedsatt en referansegruppe med deltagelse 

fra fylkesmannens fagdepartementer og fra embetene selv som har fulgt arbeidet. 

Prosjektledelsen er ivaretatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Bakgrunnen for å igangsette utredningen var at kommunereformen og en endret 

kommunestruktur med færre og mer robuste kommuner åpner for å vurdere 

fylkesmannsembetets geografiske inndeling.  Kommunene er fylkesmannens viktigste brukere 

og samarbeidspartnere og det er et viktig mål at stat og kommune skal fungere best mulig 

sammen. Også andre reformprosesser og utviklingstrekk i forvaltningen har aktualisert behovet 

for en vurdering av inndelingen av fylkesmannen. Det skal gjennomføres en regionreform som 

innebærer at dagens fylkeskommune blir erstattet med større folkevalgte regioner med utvidete 

oppgaver. Betydelige endringer i inndelingen av en rekke regionale statsetater i løpet av de siste 

15-20 år har også medført endrede rammebetingelser for fylkesmannens samhandling og 

samarbeid med disse etatene. 

Mandatet for utredningen har vært å utrede ulike modeller for fylkesmannen struktur, avgrenset 

til geografisk inndeling av embetene med utgangspunkt i sannsynlige scenarier for 

kombinasjoner av ny kommunestruktur og ny fylkesstruktur. Det skal i den sammenheng 

vurderes hvordan den enkelte modell sikrer at fylkesmannens rolle og hovedfunksjoner 

ivaretas.  

For å svare på mandatet er arbeidet med utredningen gjennomført i fire steg: (1) En prinsipiell 

vurdering av inndelingsbehov knyttet til fylkesmannens roller og oppgavetyper (2) En 

gjennomgang og analyse av dagens embeter mht. geografi, ressursbruk og kompetanse. (3) En 

drøfting av aktuelle reformprosesser og betydningen av disse for inndelingen, og 4) En konkret 

vurdering av egenskaper og mulige konsekvenser av tre hovedscenarioer: 
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 Mindre endringer av dagens struktur  

 Et antall mellomstore embeter 

 Et antall store embeter 

Hensyn som skal ivaretas 

I kapittel 3 gis det innledningsvis en historisk gjennomgang av sammenhengen mellom 

fylkesinndelingen og fylkesmannsinstitusjonen. To trekk ved utviklingen poengteres. For det 

første viser den historiske gjennomgangen at fylkene og inndelingen av dem opprinnelig var 

ment for statlige styringsformål. Etablering av en statlig representant på fylkesnivå ble tidlig 

ansett som nødvendig for å sikre sammenheng i politikken i hele landet.  

At fylkene skal utgjøre grunnenheten for inndelingen av regionale statlige virksomheter har 

Stortinget ved flere anledninger bekreftet som prinsipp også i nyere tid. Det har vært forutsatt 

at alle statsetater med behov for regional forvaltning skal følge fylkesinndelingen og at ingen 

inndelinger skal gå på tvers av fylkene. Den faktiske utviklingen de siste tiårene har imidlertid 

vært preget av at regionale statsetater i stor utstrekning har forlatt fylkesinndelingen som 

inndelingsenhet. I dag har 38 regionale statsetater valgt 36 forskjellige administrative 

inndelinger 

 

Det andre poenget som den historiske gjennomgangen viser er at det har vært en 

sammenkobling mellom fylkesinndelingen, fylkesmannen, kommunene og det folkevalgte 

regionale nivået. At de regionale folkevalgte organene (amts/fylkestingene) skulle følge de 

daværende statlige amts/fylkesgrensene kan ses på som en understrekning av at det lokale og 

regionale selvstyret skulle skje innenfor enhetsstatens ramme. I senere års reformarbeider er 

sammenhengen mellom inndelingen av fylkesmannen og det folkevalgte regionale nivået 

fortsatt understreket, men da med motsatt utgangspunkt. Både i forvaltningsreformen (2006) og 

pågående regionreform (Meld. St. 22 (2015−2016)) blir behovet for å tilpasse regional stats 

strukturer til regionalt folkevalgt nivås inndeling vektlagt. 

Et viktig grunnlag for å vurdere inndelingen for fylkesmannen er de roller og oppgaver 

fylkesmannsembetet til enhver tid skal ivareta i forvaltningen og de målgrupper 

oppgaveløsningen retter seg mot.  Inndelingen må derfor ses i lys av og understøtte embetets 

egenart som desentralisert og kommunenært statlig forvaltningsorgan. I kapittel 3 framheves 

særlig tre sider ved fylkesmannens rolle i forvaltningen som viktige begrunnelser for at stadig 

nye oppgaver har blitt lagt til embetet: 

 

 Fylkesmannens rolle som bindeledd mellom stat og kommune 

 Fylkesmannens rolle som tverrsektoriell samordner 

 Fylkesmannens rolle som rettssikkerhetsinstans 

Disse funksjonene har vært grunnleggende i hele embetets historie. Dynamikken og 

kompleksiteten i samfunnsutviklingen stiller voksende krav til en forvaltning som evner å se 

sammenhenger og finne gode løsninger på tvers av ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Det 

taler for at fylkesmannsembetets rolle som bindeledd og samordner ikke vil bli svekket i årene 

som kommer, snarere tvert om. Med landets geografi, kommunestruktur og spredte 

bosettingsmønster har det en stor verdi at staten er representert i den enkelte region, både for å 

formidle, forankre og følge opp nasjonal politikk, men også for å være en lyttepost for lokale 

synspunkter og behov, og ta de initiativ som naturlig tilligger fylkesmannen som nasjonal 

myndighet.  
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Fylkesmannen utfører oppgaver overfor tre hovedmålgrupper: Kommuner, innbyggere og 

næringsliv og andre offentlige myndigheter. Oppfølgingen av og dialogen med kommunene er 

bærebjelken i embetenes virksomhet.  Oppgavene fylkesmannen utfører overfor kommunene 

tilsier et behov for tett kontakt og samhandling med kommunene. Her vil kommunikasjoner, 

reisetid og antall kommuner spille en stor rolle.  Inndelingen av fylkesmannen bør derfor i størst 

mulig grad legge til rette for at kontakten og samhandlingen med kommunene kan ivaretas på 

en god og effektiv måte. Lange reiseavstander kan begrense kontakthyppighet og samhandling. 

Det finnes ikke noe ideelt måltall eller fasit på hva som er det optimale antall kommuner som 

hvert enkelt embete skal betjene og følge opp. Antallet kommuner i hvert fylke er prisgitt 

utviklingen i kommunestrukturen i det enkelte fylke. I 2016 (før endringen som følger av 

kommunestrukturreformen er iverksatt) varierer kommunetallet i det enkelte fylke fra 44 i 

Nordland til 14 Vestfold. Gjennomsnittstallet for landet som helhet er 23 kommuner per 

embete.  

Hensynet til nærhet i oppgaveløsningen overfor innbyggere og næringsliv kan som for 

kommunene tale for at enhetene ikke bør bli for store. Dette argumentet må imidlertid ses i lys 

av om kontaktbehovet mellom embete og innbygger er av en slik karakter at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig med personlig oppmøte. Hvis det er lite behov for personlig oppmøte, kan 

snarere behovet for en effektiv forvaltning av slike oppgaver tale for større enheter, bl.a. ut fra 

hensynet til effektiv forvaltning og rettssikkerhet, selv om dette ikke er entydig. For innbyggere 

og næringsliv kan det videre være viktig at fylkesmannens inndeling er basert på geografiske 

funksjonalitetsprinsipper, der felles bolig og arbeidsmarkedsområder betjenes av én og samme 

fylkesmann. 

Fylkesmannen ivaretar på flere felt samordningsoppgaver overfor andre statlige myndigheter. 

Ikke minst gjelder det innenfor arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket, men 

også for å samordne statens interesser i regional planlegging. Vellykket samordning er betinget 

av en rekke faktorer. Her vil både ledelse, kultur og tradisjon for samhandling og samarbeid i 

det enkelte fylke og partenes interesser av/motivasjon for samordning spille inn. Fysisk struktur 

er imidlertid også en viktig faktor. Mulighetene for å ivareta rollen som tverrsektoriell 

samordner styrkes med en mer felles regional struktur for inndelingen av regional 

statsforvaltning enn dagens. De fleste regionale statsetater har valgt en regional inndeling med 

færre og større enheter enn fylkene. En tilpasning av fylkesmannens geografiske ansvarsområde 

til de nye strukturene for regional statsforvaltning taler for større enheter.  

Fylkesmannen og fylkeskommunen har tette samarbeidsrelasjoner på flere felt. Begge 

myndigheter har historisk sett vært knyttet til fylkesstrukturen og i tidligere reformarbeider har 

det vært en målsetting at inndelingen av fylkesmannen primært skal samsvare med inndelingen 

til det folkevalgte regionale nivået. Det er særlig tre forhold som taler for at inndelingen mellom 

disse myndighetene i størst mulig grad bør sammenfalle: 

 Felles oppfølgingsansvar overfor kommunene 

 Begge organer skal ivareta tverrsektorielle hensyn 

 Hensynet til en brukerrettet og oversiktlig forvaltningsstruktur 

Prinsipper for inndelingen 

En ny inndeling for fylkesmannen skal være bærekraftig i et langt tidsperspektiv. Strukturen 

skal ikke bare svare på de utfordringer og endringsbehov som knytter seg til de oppgaver og 

roller fylkesmannen har i dag, men også være bærekraftig i møte med kommende oppgaver, 

viktige utfordringer i offentlig sektor og samfunnsendringer som skaper behov for endret 
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organisering. På bakgrunn av gjennomgangen av sentrale hensyn for embetets virksomhet har 

prosjektgruppen formulert fem hovedprinsipper for fremtidig inndeling for fylkesmannen.  

1. Gi tilstrekkelig innbyggergrunnlag for faglig og økonomisk bærekraftige enheter: 

Inndelingen av fylkesmannsembetene må ha et innbyggergrunnlag som legger til rette for 

effektiv ressursbruk og dimensjonering av fagmiljøer med tilstrekkelig kapasitet og 

spesialisert kompetanse som sikrer god oppgaveløsning i alle embeter.  

 

2. Ivareta geografisk funksjonalitet: Inndelingen av fylkesmannsembetene må ivareta 

hensyn til geografisk funksjonalitet. Det vil i praksis innebære at inndelingen i størst mulig 

grad bør avgrenses slik at embetene ikke deler opp tettsteder, felles bolig- og 

arbeidsmarkedsområder, viktige interkommunale samarbeidsområder eller områder som 

hører sammen ut fra lokale fellesskap eller regional identitet. 

 

3. Sikre god tilgjengelighet for kommuner og innbyggere: Inndelingen må ivareta hensyn 

til god tilgjengelighet og nærhet for embetets målgrupper. Det innebærer at avstanden 

mellom fylkesmannsembetet og hoveddelen av fylkets kommuner må være innenfor rimelig 

og forsvarlig reisetid. På grunn av de store forskjellene i geografi, bosettingsmønster og 

kommunikasjonsmessige forhold i og mellom landsdelene vil avstandsutfordringer uansett 

variere mellom embetene. 

 

4. Styrke forutsetningene for samvirke og samordning i staten: Inndelingen må styrke 

forutsetningene for at samordningsbehov mot andre regionale myndigheter kan ivaretas på 

en formålseffektiv måte. En mer felles geografi for utvalgte statlige virksomheter kan legge 

til rette for at den statlige virksomheten kan fungere mer effektivt, bli mer samordnet og 

handlekraftig på regionalt nivå. Særlig gjelder dette statlige regionale etater med oppgaver 

som i stor grad er rettet mot kommunene og beredskapsetater 

 

5. Størst mulig grad av felles inndeling med folkevalgt regionalt nivå. Av hensyn til 

samordnings- og samarbeidsbehov med folkevalgt regionalt nivå, tverrsektoriell 

samordning og brukerretting bør fylkesmannen og folkevalgt regionalt nivå i størst mulig 

grad ha felles administrativ inndeling.  

Disse inndelingsprinsippene skal fange opp viktige hensyn sett fra statens side for inndelingen 

av fylkesmannen. Prinsippene vil kunne trekke i ulike retninger og anbefalinger om fremtidig 

struktur vil nødvendigvis innebære en avveining mellom prinsippene.  

Spørsmålet om lokalisering henger tett sammen med fremtidig inndeling. Sammenslutning av 

embeter vil innebære at de nye embetene vil omfatte to eller flere byer/steder som i dag huser 

fylkesadministrasjonen. Fylkesmannsembetene utgjør attraktive arbeidsplasser, og det vil være 

stor konkurranse mellom aktuelle byer om å kunne bli hovedsete for embetet i de nye regionene. 

Valg av lokalisering bør gjøres ut fra prinsipielle vurderinger og funksjonelle behov og i tråd 

med Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statleg tenesteproduksjon. I 

kapittel 4 gjennomgås sentrale momenter i forbindelse med vurderinger av framtidig 

lokalisering av hovedsete for fylkesmannsembetene i større regioner. Det understrekes at 

lokaliseringsbeslutninger i størst mulig grad må ha som utgangspunkt at embetet skal være en 

integrert organisatorisk enhet med felles lokalisering. 

Beskrivelse og analyse av dagens fylkesmannsembeter 

Kapittel 4 gir en bred gjennomgang av hovedtrekk ved embetenes geografiske struktur, 

virksomhet og organisering. I tillegg til å gi en geografisk og institusjonell statusbeskrivelse av 
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embetene gir kapitlet også en nærmere analyse av kompetanse og kapasitet ved embetene, 

forskjeller i geografiske avstander og kommunestruktur og en analyse av administrativ 

inndeling og lokaliseringsmønster for en rekke statlige etater som er viktige samarbeidspartnere 

for fylkesmannen.   

Gjennomgangen av kompetanse- og kapasitetssituasjonen ved dagens embeter er gjort på 

grunnlag av tre hovedkilder: 

 Fylkesmennene egen rapportering i årsrapportene for 2014 og 2015 

 Kompetanse- og kapasitetskartlegging gjennomført våren 2016 av KMD 

 Innspill fra fagdepartementene 

I årsrapportene beskriver embetene kompetansesituasjonen som i hovedsak god. De fleste 

oppgir å ha relativt stabil bemanning med en fagkompetanse som er godt tilpasset oppgavene. 

De fleste oppgir også at det er god søknad til ledige stillinger. Det er liten grad av variasjon 

mellom embetene på disse punktene. Turnover (ikke alle oppgir dette) kan gjennomgående 

karakteriseres som lav. Det påpekes at fylkesmannsembetet er en kompetansebedrift som 

tiltrekker seg godt kvalifisert arbeidskraft. Fylkesmannen er en etat som kan tilby interessante 

og utfordrende arbeidsoppgaver og det oppleves som et konkurransefortrinn i arbeidet med å 

rekruttere. Enkelte embeter rapporterer likevel at de er sårbare på noen fagfelt. 

Fagområder/fagprofesjoner som særlig nevnes er planfaglig- og juridisk kompetanse (pbl-

området), ingeniørfaglig/teknisk kompetanse, medisinsk kompetanse (leger med erfaring fra 

spesialisthelsetjeneste), juridisk kompetanse (bl.a. relatert til særlovene på miljøområdet), 

spesialisert tilsynskompetanse på forurensing og beredskap. Fra enkelte embeter uttrykkes det 

bekymring for et midlertidig kompetansefall ved turnover eller når nøkkelpersoner pensjoneres.  

Om kompetansen oppgis gjennomgående å være god beskriver årsrapportene kapasiteten som 

mer presset på en del fagområder. Flere embeter poengterer at i en «normalsituasjon» og med 

alle medarbeidere på plass er det en rimelig balanse mellom bemanning og kompetanse og de 

oppgaver skal utføres. Utfordringen er at «normalsituasjonen» ofte avløses av perioder hvor 

embetene opplever at det oppstår misforhold mellom oppgavemengde og kapasitet. Raske 

endringer i embetenes samfunnsmessige omgivelser innebærer behov for tilpasninger i de 

samfunnsoppdragene embetene skal løse.  I årsrapportene for 2015 framheves særlig 

økonomisk stagnasjon og økende arbeidsledighet, klimautfordringene og ikke minst 

flyktningsituasjonen som særlig viktige utfordringer. Disse utfordringene stiller store 

kapasitetsmessige krav til flere av embetenes fagavdelinger og vil, i henhold til årsrapportene, 

kunne kreve interne endringer i ressursfordeling og bemanning i embetet.  

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført overfor embetene bekrefter de vurderingene som 

kom til uttrykk i årsrapportene. Kompetansemessig oppleves embetene godt skodd for å løse 

sin oppgaveportefølje og på bakgrunn av informantgruppenes vurderinger er det følgelig ikke 

grunnlag for å hevde at dagens embeter ikke er robuste nok enheter for å ivareta sine oppgaver 

på et godt faglig nivå. 

Oppdragsdepartementene/direktoratene er mer kritiske til deler av kompetansesituasjonen ved 

embetene enn det embetene selv er. Mange av fagdepartementene peker på at embetene på 

enkeltområder har en sårbar kompetanse. Det påpekes at det er både faglige og administrative 

stordriftsfordeler å hente ut ved større enheter. Større enheter kan gi rom for mer spesialisering 

enn i dag, samt bidra positivt for rekruttering Samtidig påpekes det at større embeter kan 

innebære at man mister noen av fordelene ved dagens integrerte oppgaveløsning. Dersom 

embetene blir for store vil det også være transaksjonskostnader knyttet til behovet for intern 

samordning og økt kontrollspenn.  
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Et sentralt poeng for mange av fagdepartementene/direktoratene er at en mer felles inndeling 

av regional stat, som samtidig i størst mulig grad speiler inndelingen av det folkevalgte 

regionale nivået, vil forenkle samhandling og samordning i offentlig sektor. Særlig behovet for 

samhandling og samordning innenfor arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap trekkes 

fram som et tungt hensyn for å endre inndelingen. 

 

Regional avstandsanalyse 

 

For å beskrive forskjeller i avstander og tilgjengelighet til kommunene nærmere, er det 

gjennomført en regional avstandsanalyse for alle landets fylker. Innenfor hvert fylke er det 

beregnet en gjennomsnittlig reiseavstand fra Statens hus til rådhusene i fylket.  

   

Tallene dokumenterer at dagens fylkesinndeling og dagens fylkesmannsstruktur innebærer 

svært store forskjeller i interne reiseavstander. Gjennomsnittlige beregnet reiseavstand til 

rådhusene varierer fra under 30 kilometer i Vestfold til over 300 kilometer i Nordland og 

Finnmark. Nordland kommer ut som landets mest krevende fylke ut fra interne reiseavstander 

og antall kommuner med stor avstand fra Statens hus. Det er også svært lange avstander i 

Finnmark, med bl.a. størst beregnet maksimalavstand på 66 mil, men reisebehovet er likevel 

betydelig større i Nordland som følge av at fylket har over dobbelt så mange kommuner som 

Finnmark (44 mot 19).      

 

Som del av analysen er det også beregnet rekkevidde målt i antall kommuner som kan nås fra 

alle Statens hus uavhengig av dagens fylkesgrenser. Beregningen er gjort innenfor hhv. 1 og 2 

timers reisetid.  Beregningen gir som resultat at flere av fylkesmennene på Østlandet kan nå et 

betydelig antall kommuner utenfor eget fylke innenfor 1 times reisetid. Det gjelder særlig 

Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold. Tilsvarende er ikke tilfelle for 

fylkesmennene på Vestlandet og i Midt-Norge, hvor økt rekkevidde utenfor eget fylke 

forutsetter inntil 2 timers reisetid for å nå et betydelig antall kommuner. I Nord-Norge gir 

beregningen ingen endring i rekkevidde fordi flertallet av kommunene allerede ligger utenfor 

to timers reisetid med gjeldende fylkesinndeling.    

Regional samsvarsanalyse 

Som grunnlag for en nærmere vurdering av behov for samvirke og evt. en mer formell 

samordning mellom fylkesmannen og andre viktige regionale statsetater, er det gjort en 

nærmere analyse av lokaliseringsmønster for 25 utvalgte statsetater. Blant etatene inngår dels 

kommuneorienterte etater som IMDI, UDI og Bufetat, dels beredskapsetater som politi, 

sivilforsvar, NVE og Mattilsynet, og dels en del andre etater som kan være viktig for 

fylkesmannen som Tolletaten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet etc. Målet med analysen var å 

finne ut i hvilken grad det er samsvar i lokaliseringen av de ulike etatene for de ulike 

fylkesmannsembetene. Kartleggingen gir grunnlag for følgende konklusjoner:   

 Lokaliseringsmønsteret for de 25 etatene framstår som svært spredt og dårlig tilpasset 

hensynet til samordning og effektivt samvirke mellom statsetatene. De 25 etatene har i dag 

regionkontor spredt på 53 forskjellige steder i landet.  

 Store avvik i lokaliseringsmønster gjelder både kommuneorienterte etater, viktige 

beredskapsetater og flere andre statlige etater hvor administrative samordningshensyn kan 

gjøre seg gjeldende 

 Graden av samlokalisering av statsetater i samme by er best i Sør-Trøndelag (Trondheim) 

og Hordaland (Bergen), dårligst i Østfold (Moss), Sogn og Fjordane (Leikanger) og 

Finnmark (Vadsø)  
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Utviklingstrekk og reformer 

Offentlig sektor vil bli utfordret på flere områder de neste årene; vesentlig lavere oljeinntekter 

og nedbemanning i oljesektoren, utsikter til kraftig økning i immigrasjonen til Norge, lavere 

produktivitet og langsiktige konsekvenser av eldrebølgen. Et redusert finanspolitisk 

handlingsrom gjør det stadig viktigere at forvaltningen er omstillingsdyktig og bruker 

ressursene effektivt og i samsvar med innbyggernes behov. De pågående strukturreformer i 

både kommunal og statlig sektor må ses mot denne bakgrunnen. Rasjonelle og effektive 

strukturer er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet i 

offentlige organer i tiden fremover. 

I kapittel 5 drøftes sammenhengen mellom fylkesmannens inndeling og pågående reformarbeid 

og andre utviklingstrekk i forvaltningen I tillegg til kommunereformen rettes oppmerksomheten 

mot regionreformen og andre sektorreformer i regional stat. Kapitlet gir også en oversikt over 

hovedtrekk de nordiske reformprosessene.  

Kommunereformen 

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunestrukturreform og alle landets 

kommuner skal avklare fremtidig inndeling. Reformen ble satt i gang i 2014 og det er forutsatt 

et tidsløp med varighet frem til 2020. Et viktig utgangspunkt for denne utredningen var at en 

endret kommunestruktur kan endre forutsetningene for fylkesmannens oppfølging av og 

samhandling med kommunene.   

1. juli gikk fristen for kommunenes vedtak i kommunereformen ut. Mange kommuner ser at de 

vil stå sterkere sammen og har fattet vedtak om å bygge ny kommune. Vedtakene som er gjort 

så langt viser at det vil bli gjennomført flere kommunesammenslåinger i kommunereformen nå 

enn det er blitt gjort siden 1967. Kommunenes vedtak oversendes fylkesmennene som skal 

komme med sine tilrådninger 1. oktober. Regjeringen har også lagt til rette for at kommuner 

som trenger noe mer tid kan bruke høsten på å komme i mål, og fortsatt være en del av reformen. 

På bakgrunn av målene for reformen, de lokale prosessene, og fylkesmennenes tilrådninger, vil 

regjeringen legge frem et samlet forslag til kommunestruktur for Stortinget våren 2017. 

Det vil være en heterogen kommunestruktur i Norge også etter kommunereformen med en 

kombinasjon av mange små, men også et betydelig antall store kommuner. Den statlige 

oppfølgingen av kommunene vil også fremover stille krav til et kompetent og effektivt embete 

som kan føre dialog med og følge opp kommuner med ulike forutsetninger. En videre utvikling 

der kommunene tilføres stadig nye oppgaver med voksende krav til fagkompetanse og kapasitet 

vil løpende aktualisere spørsmålet om kommunesammenslåinger også i årene som kommer. En 

ny inndeling for fylkesmannen må derfor være bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Den må 

være robust for de endringer som vil komme i kommunestrukturen og for nye oppgaver og 

roller for fylkesmannen i oppfølgingen av kommunene. 

Regionreformen 

Ved Stortingets behandling av oppgavemeldingen (Meld. St. 14 Kommunereformen - nye 

oppgaver til større kommuner) ga et flertall støtte til regjeringens forslag om utvikling av 

fylkeskommunene gjennom oppgaver og ansvar som støtter opp om rollen som 

samfunnsutvikler. Flertallet sa også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter 

færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse. Kommunal- og moderniseringsministeren 

inviterte i juli 2015 fylkeskommunene til å innlede drøftinger av sammenslåingsalternativer og 

avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. I regjeringens stortingsmelding om 
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nye folkevalgte regioner (Meld. St. 22 (2015-2016)) ber departementet om at fylkeskommunene 

fullfører disse drøftingene og fatter vedtak innen 1. desember 2016. Det tas sikte på å legge 

fram en samlet proposisjon om nye oppgaver og ansvar til nye folkevalgte regioner våren 2017, 

samtidig med forslag til ny regionstruktur.  

Regjeringen har mål om ca. ti nye folkevalgte regioner. Regjeringens måltall for inndelingen 

av det folkevalgte regionale nivået gir en viktig føring også for inndelingen av embetene. Målet 

om større regioner henger sammen med målet om å utvikle regionalt folkevalgt nivås  

samfunnsutviklerrolle. Regjeringen mener større regioner har bedre mulighet til å se ulike 

samfunnsstrukturer, aktører og tiltak i sammenheng, og at større regioner dermed bedre kan 

bidra til samordning mellom ulike statlige prioriteringer og tiltak i regionen. Stortinget har 

sluttet seg til regjeringens forslag til regionreform (Innst. 377 S (2015−2016)). 

Statlige sektorreformer 

Fylkesmannen samhandler med en rekke regionale statsetater i ulike sammenhenger. 

Forutsetningen for å ivareta fylkesmannens tverrsektorielle oppgaver vil påvirkes av 

organiseringen og inndelingen til de etater fylkesmannen skal samordne/samarbeide med. For 

fylkesmannen, og den særskilte samordningsrollen embetet ivaretar kan konsekvensene av den 

uensartede inndelingen i regional stat være at det blir praktisk vanskeligere å gjennomføre 

samordningstiltak. Fylkesmannens behov for samarbeid og samordning med andre statsetater 

kan derfor tale før større enheter enn dagens fylker. Regjeringen har i Meld. St. 22 (2015-2016) 

varslet at den vil gjennomgå statens regionale grenser i lys av den kommende regionstrukturen 

for regionalt folkevalgt nivå. Ambisjonen er bedre sammenfall og tilrettelegging for styrket 

samhandling og samarbeid.  

Statlige sektorreformer kan også berøre oppgaver og funksjoner som i dag er lagt til embetene 

– enten i form av at oppgaver omorganiseres eller trekkes ut av embetene eller at eksisterende 

oppgaver utvides og eller at det tilføres nye oppgaver. Fire aktuelle eksempler er knyttet til: 

 

 Organiseringen av tilsynet med spesialisthelsetjenesten 

 Strukturreform i barnevernet 

 Utredning om organiseringen av kunnskapssektoren 

 Produktivitetskommisjonen  

Endringer i den statlige styringen av kommunene kan også få følger for fylkesmennenes 

oppgaver og organisering. Fylkesmannen er sektormyndighet på vegne av flere departementer 

og som sektormyndighet ivaretar fylkesmannen både en iverksettende rolle en faglig rolle og 

en myndighetsrolle. Regjeringen har satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den 

statlige styringen av kommunene, med sikte på redusert detaljstyring av større kommuner, jf. 

Meld. St. 14 (2014-2015). En endring og reduksjon av den statlig styring på ulike sektorområder 

vil kunne innebære endringer i fylkesmannens rolle overfor kommunene. Resultatet av 

gjennomgangen skal presenteres våren 2017. I arbeidet vil bl.a. innlemming av øremerkede 

tilskudd, tilsynsformer og tilsynsomfang vurderes. 

  

Reformutvikling i Norden 

I Finland, Danmark og Sverige er det i løpet av de siste 10-15 år gjennomført betydelige 

endringer i landenes regional- og lokalforvaltninger. Reformaktiviteten har også omfattet 

organiseringen av regional stat. I Sverige og Finland har endringer i den statlige regionale 

organiseringen delvis skjedd uavhengig av reformer i kommuneforvaltningen, mens i Danmark 
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har det vært en tett kobling mellom kommunereform og endringer av det regionale nivået. I 

reformutviklingen de senere år, synes særlig følgende momenter å tre fram: 

 I alle land, men mindre fremtredende i Danmark, har det vært en målsetting i større grad å 

samle og samordne en fragmentert regional statsforvaltning. Måten dette har skjedd på har 

vært å samle regionale enheter i statlige tverrsektorielle organer som Länsstyrelsen i Sverige 

og Regionalforvaltningsverket i Finland. I Danmark er statsamtsorganisasjonen 

omorganisert ved at de fem statsforvaltningsenhetene nå inngår som avdelingskontorer i en 

felles nasjonal struktur underlagt en felles ledelse/direktør. En lignende nasjonal struktur 

kan bli aktuelt for det finske Regionalforvaltningsverket. 

 Som i Norge har det i Sverige vært fremmet faglige tilrådinger om å samle og harmonisere 

inndelingen av de regionale statsetatene i enda sterkere grad uten at det har fått gjennomslag 

i faktisk politikk. Sektorhensyn veier fortsatt tyngst i valg av organisering, herunder 

inndeling. I Sverige er det på nytt oppnevnt et utredningsutvalg som skal fremme forslag til 

endringer i den regionale inndelingen. 

 De nordiske parallellene til fylkesmannen har i løpet av det siste tiåret forsvunnet fra 

forvaltningen i Danmark (amtmannen) og Finland (landshövdingen). I Danmark har de 

regionale stasforvaltningskontorene en avgrenset rolle knyttet til legalitetskontroll, tilsyn 

og sivilrettslige saker. I Sverige har Länsstyrelsen under ledelse av landshövdingen på 

samme måte som Fylkesmannen i Norge en sentral rolle i gjennomføring av nasjonal 

politikk I Danmark har en mer konsekvent desentralisering av oppgaver til kommunene 

kombinert med reform i kommunestrukturen langt på vei ført til en funksjonstømming av 

det regionale nivået, både med hensyn til statlig og folkevalgt regionalt nivå. 

 Det kan konstateres at landenes ulikheter geografi og utstrekning i areal har ulik betydning 

for den regionale statsforvaltningens utforming. I Finland og Sverige er behovet for en 

statlig representasjon regionalt åpenbart større enn i Danmark og medfører en betydelig 

statlig tilstedeværelse på regionalt nivå. 

Tre hovedmodeller for framtidig inndeling 

I kapittel 6 skisseres tre hovedmodeller for framtidig inndeling av embetene. Beskrivelsen er 

scenariobasert i den forstand at modellene ikke utgjør konkrete inndelingsforslag, men 

representerer mulige hovedløsninger med ulike egenskaper for å møte eksisterende og 

framtidige utfordringer og behov. Scenariopreget understrekes ved at antall embeter i hver 

hovedmodell angis som et intervall. Følgende modeller drøftes 

 Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer av dagens struktur (14-17) 

 Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter (8-13) 

 Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå (4-7) 

Konsolideringsmodellen 

Konsolideringsmodellen innebærer som navnet tilsier en tilpasning og justering av dagens 

inndeling med en sammenslutning av fylkesmannsembeter der geografiske og funksjonelle 

hensyn kan tale særlig sterkt for det. Konsolideringsmodellen innebærer langt på vei et såkalt 

0-alternativ med hensyn til egenskaper, dvs. modellen endrer ikke i vesentlig grad 

forutsetningene for fylkesmannens virksomhet slik de er i dag.  

Konsolideringsmodellen vil i liten grad endre innbyggergrunnlaget og dermed størrelsen på 

kompetansemiljøene for embetene. Spennet mellom Oslo og Akershus befolkning på 1.2 

millioner til Finnmarks befolkning på 74 000 vil bestå og det gjennomsnittlige 

befolkningsgrunnlag per embete vil ligge på mellom 325 000 til 375 000.  
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Når det gjelder egenskaper vil ikke konsolideringsmodellen gi endrede forutsetninger for å møte 

de utfordringer en del embeter oppgir å ha med å rekruttere spesialisert kompetanse innenfor 

bl.a. helse, juss og plan. Modellen vil heller ikke redusere den sårbarheten som flere embeter 

påpeker de har på enkelte fagområder, eller styrke embetenes kapasitet for å bli tilført og 

håndtere nye oppgaver. Konsolideringsmodellen vil i liten grad endre de geografiske 

forutsetninger som i dag gjelder for å ivareta samordningsbehov mot andre regionale statsetater. 

Konsolideringsmodellen utnytter ikke mulighetene for å høste økonomiske stordriftsfordeler i 

fylkesmannens administrasjon. 

Fysisk nærhet til embetets ulike målgrupper er viktig i et tilgjengelighetsperspektiv. 

Konsolideringsmodellen er den av de tre hovedmodellene som i utgangspunktet best ivaretar 

nærhets- og tilgjengelighetsbehov ved embetenes virksomhet best. 

Om lag ti nye folkevalgte regioner kombinert med konsolideringsmodellen for fylkesmannen 

vil innebære en økende fragmentering mellom regionalt folkevalgt nivå og fylkesmannen 

sammenlignet med dagens situasjon. Flere fylkesmenn innen samme folkevalgte region kan 

skape utfordringer for samhandling med kommuner og folkevalgt regionalt nivå i ulike 

sammenhenger. En annen inndeling enn de folkevalgte regionene vil ikke samsvare med målet 

om bedre sammenfall mellom de folkevalgte regionene og regional stat.  

Regionmodellen 

Regionmodellen vil innebære et skifte i geografisk og organisatorisk forstand. Med opp mot en 

halvering av antall embeter vil mange embeter bli betydelig større både mht. befolkning og 

areal, og sannsynligvis få et større antall kommuner å forholde seg til. Øvre del av intervallet 

vil kunne medføre at noen embeter ikke berøres. En struktur nærmere 8 enheter, vil derimot 

mest sannsynlig innebære at tilnærmet alle embetene blir berørt. 

Regionmodellen vil gi en gjennomsnittlig befolkning per embete på mellom 400 000 (ved 13 

embeter) og 650 000 innbyggere (ved 8 embeter). Modellen kan legge til rette for en inndeling 

med et mindre sprik når det gjelder embetenes innbyggergrunnlag enn i dag. Det vil selvfølgelig 

være avhengig av antall embeter i denne modellen og hvilke embeter som faktisk blir slått 

sammen. Arealmessig vil derimot forskjellene mellom embetene kunne bli større enn i dag.   

En halvering av antall embeter vil kunne legge til rette for en styrking av fagmiljøer og mulig 

mer rasjonell bruk av spesialiserte ressurser. Modellen gir god utnyttelse av sannsynlige 

økonomiske stordriftsfordeler. Med større enheter vil virksomhetsvolumet øke og legge til rette 

for at medarbeidere i større grad kan spesialisere seg. Større fagmiljøer og et større 

virksomhetsvolum antas også å styrke muligheten for rekruttering og opprettholdelse av 

kompetanse. Større fagavdelinger kan også legge til rette for økt robusthet for å håndtere 

variasjoner og topper i saksmengde samt fravær av personale.  

Fylkesmannens fagdepartementer/direktorater ble bedt om å gi innspill om konsekvenser av 

større geografiske enheter for egne oppgaver. Konkret ble de bedt om å vurdere fordeler og 

ulemper av en regionmodell med rundt 10-12 embeter og en modell basert på landsdelene, 

dvs.  4-6 embeter. I samtlige innspill blir regionmodellen framhevet som bedre egnet enn 

landsdelsmodellen for å ivareta fylkesmannens oppgaver. Vurderingene tar gjerne 

utgangspunkt i en avveining mellom hensynet til oppbygging av sterk fagkompetanse på den 

ene siden og hensynet til nærhet og kjennskap til målgruppene på den andre. Denne avveiningen 

er særlig uttalt for tilsynsoppgavene. Det påpekes at god tjenestefaglig og tilsynsfaglig 

kompetanse er en forutsetning for godt tilsyn. Denne kompetansen bygges og vedlikeholdes 

best i sterke fagmiljøer som er av en viss størrelse, og som har god og løpende kontakt med og 

kunnskap om de tjenestene det skal føres tilsyn med og ses i en helhet med veiledning og 
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rådgivningsoppgaver. Samtidig har tilsyn en klar stedlig komponent. Gitt at det fortsatt vil være 

mange og relativt små kommuner også i tiden framover må reduksjonen i antall embeter være 

begrenset hvis fylkesmannen skal kunne opprettholde dagens relasjon og rolle overfor 

kommunene. På den bakgrunn kan det argumenteres for at regionmodellen med 10-12 embeter 

forener de viktigste hensynene for fylkesmannens oppgaveløsning. 

Regionmodellen kan aktualisere spørsmålet om grensesnittet og oppgavefordelingen mellom 

direktorater og embeter, dvs. mellom statens sentrale forvaltning og statens regionale 

forvaltning. Større embeter kan, i kraft av styrket kompetanse og kapasitet, bli aktuelle for 

oppgaver som i dag er plassert i direktoratene eller i regionale ledd av direktoratene. 

Sammenlignet med konsolideringsmodellen vil regionmodellen innebære større fysisk avstand 

til kommuner og innbyggere. Antall kommuner per embete vil øke og som tabellene over viser 

vil antallet kommuner for de mest kommunerike fylkene kunne nærme seg 60 mot 44 

(Nordland) i dag. Spørsmålet om antall kommuner det enkelte fylkesmannsembete får vil 

bestemmes av resultatet av kommunereformen. Her vil både den samlede reduksjonen i antall 

kommuner og hvor i landet sammenslutningene skjer spille inn. For embeter med et stort antall 

kommuner vil en utvidelse av embetet kunne føre til svekket oppgaveløsning og 

tjenesteproduksjon på fagområdene. Tilsvarende kan kommunesammenslåinger føre til at det 

blir for få kommuner innenfor embetets grenser til at dagens fylkesmannsstruktur er 

hensiktsmessig. 

I utgangspunktet kan det hevdes at regionmodellen vil være tilpasset en vesentlig reduksjon i 

antall kommuner. En samtidig og forholdsmessig reduksjon i antall embeter og kommuner ville 

kunne innebære en balanse mellom aktørene på et høyere geografisk nivå og kun innebære 

mindre endringer i antallet kommuner den enkelte fylkesmann skal følge opp. Færre kommuner 

vil kunne avdempe noe av effekten av at de geografiske avstandene mellom embetenes 

lokalisering og kommunene øker. 

For innbyggere og næringsliv vil avstanden til embetet øke sammenlignet med 

konsolideringsmodellen. Med tanke på behovet for nærhet til brukerne for flere av 

fylkesmannens oppgaver kan for store enheter være negativt mht. å få oversikt og kunnskap om 

lokale forhold og mindre muligheter for direkte kontakt med innbyggerne som skal betjenes. 

Hensynet til tilgjengelighet kan imidlertid ivaretas gjennom alternative organisatoriske og 

teknologiske løsninger på de områder hvor det vurderes som viktig. 

En viktig egenskap ved denne modellen vil kunne være at fylkesmannen får en inndeling 

(innenfor det angitte intervallet) som i større grad enn i dag samsvarer med inndelingen til 

mange andre regionale statsetater. Noen statsetater er det kritisk viktig for fylkesmennene å 

samarbeide med. Fylkesmannen har en klar samordnings- og lederrolle i 

samfunnssikkerhetsarbeidet. I krisesituasjoner er det viktig med effektiv samhandling. Det kan 

derfor være fornuftig å bygge nye embeter etter tilnærmet samme geografiske inndeling som 

en annen viktig aktør i beredskapsarbeidet - politidistriktene. Også brannberedskapen bygges 

nå rundt disse distriktsinndelingene ved at det utpekes en regionbrannsjef innenfor yttergrensen 

av de nye politidistriktene. DSB har vedtatt felles nødalarm-regioner (110) tilsvarende 

politidistriktets grense. Videre er denne grensen felles med politiets operasjonssentral (112). 

Dette er samvirkepartnere innenfor beredskap som har stor betydning for fylkesmannen.  

En regionmodell kan legge til rette for og gi muligheter for en styrking av fylkesmannens 

horisontale samordningsrolle, men vil samtidig kunne være mer utfordrende for rollen som 

bindeledd mellom stat og kommune. Aktiv samordning forutsetter både lokalkunnskap og 

relasjonsbygging, og større regioner vil både gi større avstander og mange nye personer som 

skal samhandle. Større geografiske enheter kan imidlertid kombineres med økt bruk av tekniske 
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(ikt, videomøter etc.) og organisatoriske løsninger (utlokaliserte kontorer) for å redusere 

avstandsulemper. 

Regionmodellen for fylkesmannen vil være den av modellene som vil være best tilpasset en ny 

regionstruktur med om lag ti folkevalgte regioner, og den vil i størst grad muliggjøre et 

sammenfall mellom de to nye strukturene. Et strukturelt sammenfall vil legge grunnlag for et 

godt samspill mellom regionalt folkevalgt nivå og fylkesmannen bl.a. omkring regional 

planlegging, kontakt med kommunene og fellesprosjekter. 

Landsdelsmodellen 

Denne modellen tar utgangspunkt i at fylkesmannen får en landsdelsorganisering. Intervallet 

strekker seg her fra en inndeling i fire regioner etter mønster av Helseregionene til sju regioner 

slik eksempelvis Arbeidstilsynets regioner er inndelt. Den konvensjonelle inndelingen av landet 

i landsdeler er imidlertid i fem regioner (Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-

Norge). Hele 12 regionale statsetater er inndelt i fem regioner, selv om grensedragningene for 

disse fem regionen varierer betydelig mellom statsetatene. Landsdelsmodellen vil 

gjennomgående gi store regioner, enten befolkningsmessig (Østlandet) eller i utstrekning 

(Nord-Norge og Vestlandet). Landsdelsmodellen vil innebære store interne avstander, romme 

flere sentre/bymessige tyngdepunkter og til dels heterogene identiteter. En landsdelsmodell for 

fylkesmannen vil innebære et radikalt brudd med den fylkesmannsinstitusjonen vi har i dag.  

To konkrete inndelingsalternativ er eksemplifisert for denne modellen. Et alternativ med fem 

embeter vil gi et innbyggergrunnlag som variere fra drøyt 298 000 til 2,6 mill. Det største 

embetet (Østlandet) vil da ha 50 prosent av landets befolkning, mens det minste embetet 

(Sørlandet) vil ha drøyt 5 prosent. Antall kommuner (med dagens kommunetall) vil variere fra 

30 til 142. I alternativet med sju embeter blir asymmetrien mellom største og minste embete 

redusert. Her vil innbyggergrunnlaget variere fra drøyt 298 000 (5 prosent) til 1,5 mill. (29 

prosent), mens antall kommuner vil variere fra 30 til 87. 

Landsdelsmodellen vil legge til rette for oppbygging av sterke kompetansemiljøer. Modellen 

gir særlig gode forutsetninger for å bygge opp spesialisert kompetanse.  Innspillene fra 

fagdepartementene/direktoratene tyder imidlertid ikke på at landsdelsorganisering er 

hensiktsmessig eller ønskelig vurdert i et kompetanseperspektiv. Et delvis unntak er 

helsemyndighetene som påpeker at en inndeling i 10-12 embeter vil være hensiktsmessig for 

alle kommunerettede oppgaver, men at tilsyn med spesialisthelsetjenestene stiller så store krav 

til bred og sammensatt kompetanse at erfaringen tilsier at tilsyn med spesialisthelsetjenesten 

bør legges til fire eller fem fylkesmenn.  

Alle øvrige fagmyndigheter påpeker at så store embeter sannsynligvis vil ha ulemper for 

oppgaveløsningen. Det påpekes at en inndeling med 4-6 embeter vil gi store utfordringer med 

å ha god nok lokalkunnskap og kjennskap til kommuner, næring og andre samarbeidspartnere 

som er viktige for oppgaveløsningen. Videre påpekes det at så store embeter vil stille betydelige 

krav til koordinering internt og at omfanget av oppgaver og ansvarsområder blir så store at det 

kan bli vanskelig å arbeide effektivt. For å motvirke betydelige avstandsulemper vil 

landsdelsmodellen i enda sterkere grad enn regionmodellen stille krav til kompenserende tiltak 

i form av tekniske (ikt, videomøter etc.) og organisatoriske løsninger (utlokaliserte 

filialkontorer). 

I utgangspunktet kan potensialet for innsparing ved innføring av landsdelsregioner være stort 

gjennom reduksjon av lederstillinger og administrative stillinger. Landsdelsembeter vil kunne 

gi både faglige og administrative stordriftsfordeler, men på den annen side vil modellen 

innebære betydelig økte koordineringskostnader. Koordineringskostnader øker gjerne mer enn 
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proporsjonalt med økning av organisasjonsstørrelsen. Behov for å opprette strukturer under 

regionnivået kan også innebære at det administrative innsparingspotensialet i realiteten er 

begrenset. 

En vesentlig ulempe med landsdelsmodellen er den store fysisk avstanden som vil oppstå 

mellom embetets hovedsete og regionens kommuner og innbyggere. Det er vanskelig å tenke 

seg en slik struktur uten en geografisk områdeforvaltning i landsdelens delregioner. Antallet 

kommuner hvert embete skal følge opp vil variere, men kan bli fordoblet og i noen tilfeller 

tredoblet sammenlignet med dagens situasjon. Det kan føre til mindre direkte kontakt og 

kjennskap mellom kommuner og embeter, noe som gjør det vanskeligere å se behov lokalt og 

gjør prioritering og utviklingsoppgaver vanskeligere. 

En så omfattende reduksjon av antall embeter vil reise spørsmål om fylkesmannen rolle som 

bindeledd mot kommunene kan videreføres, avhengig av antall kommuner etter 

kommunereformen. Så store avstander til kommunenes politiske og administrative ledelse vil 

gi andre og nye utfordringer mht kommunekunnskap, dialog og samordningsfunksjonen. 

Modellen kan innebære en vesentlig endring av fylkesmannens oppgaveportefølje overfor 

kommunene.   

Med en landsdelsinndeling vil fylkesmannen komme opp på samme geografiske nivå som 

flertallet av øvrige regionale statsetater og det kan isolert sett bidra til å styrke, forenkle og 

effektivisere samhandling og samordning. Flere statlige etater som fylkesmannen jevnlig har 

samhandling med er organisert innenfor det intervallet som landsdelsmodellen representerer, 

feks regionale helseforetak, Statens vegvesen, NVE, Kystverket m.fl. Samtidig vil en 

landsdelsmodell bryte med tanken om fylkesmannen som et innbygger- og kommunenært 

forvaltningsorgan. Det skal i den forbindelse påpekes at den tverrsektorielle samordningen 

gjennom fylkesmannen i de fleste sammenhenger har kommunene som målgruppe. 

En landsdelsmodell vil innebære færre embeter enn måltallet om ca. 10 regioner som er satt for 

det folkevalgte regionale nivået. Selv om det også i dag er tilfeller hvor ett embete omfatter to 

fylkeskommuner er det grunn til å anta at en såpass ulik struktur vil ha negative følger for 

samhandling og samordning med folkevalgt regionalt nivå. 

Samlet vurdering 

De tre modellene svarer ulikt på de hensyn og prinsipper som er lagt til grunn for 

fylkesmannsstrukturen. Gjennomgangen av de viktigste egenskapene ved modellene peker i 

retning av at valget i realiteten står mellom konsolideringsmodellen og regionmodellen. Selv 

om landsdelsmodellen også kan ha positive egenskaper mht. oppbygging av spesialisert 

fagkompetanse, funksjonalitet og tverrsektoriell samordning i regional stat, vil den samtidig 

kunne være uhensiktsmessig for fylkesmannens rolle som bindeledd mellom stat og kommune 

og radikalt bryte med embetets karakter av å være et innbygger- og kommunenært 

forvaltningsorgan. 

Konsolideringsmodellens fremste egenskaper er at den innebærer kontinuitet og er den av 

modellene som i utgangspunktet best ivaretar nærhetsdimensjonen overfor kommuner, 

næringsliv og innbyggere. Konsolideringsmodellen tar ut potensialet som ligger i å slå sammen 

embetene i dagens tvillingfylker (Agderfylkene og Trøndelagsfylkene) og f.eks. noen av dagens 

befolkningsrike fylker på Østlandet som preges av korte avstander. Konsolideringsmodellen vil 

utgjøre den beste tilpasningen til dagens kommunestruktur.  

Konsolideringsmodellen vil ikke gi endrede forutsetninger for å møte de utfordringer med å 

rekruttere spesialisert kompetanse eller redusere den sårbarheten som flere embeter påpeker de 

-�94�-



16 

 

har på enkelte fagområder. Konsolideringsmodellen vil i liten grad endre de geografiske 

forutsetninger som i dag gjelder for å ivareta samordningsbehov mot andre regionale statsetater 

og styrker heller ikke embetenes kapasitet for å bli tilført nye oppgaver i vesentlig grad.  

En fremtidig struktur for fylkesmannen skal være fremtidsrettet og ha bærekraft i møte med nye 

og endrede oppgaver. Den skal også være robust sett i relasjon til en endret kommunestruktur i 

et langsiktig perspektiv. I en samlet vurdering utpeker regionmodellen seg som den av 

modellene som best forener de viktigste hensynene som en inndeling av fylkesmannen skal 

ivareta. Den legger strukturelle forutsetninger for økt faglig bærekraft, funksjonalitet, 

stordriftsfordeler, samordning i regional stat og harmonisering med folkevalgt regionalt nivå. 

Modellen kan også representere en robust løsning for de endringer i kommunestrukturen som 

kan komme på lenger sikt. Regionmodellen innebærer ikke en radikal omlegging slik som 

landsdelsmodellen, men også den vil representere en betydelig reform av embetenes inndeling 

og organisasjon.  

Regionmodellen er oppgitt innenfor et intervall som strekker seg fra 8 – 13. Et valg i den ene 

eller andre ytterdelen av dette intervallet vil gi embeter med temmelig ulike egenskaper og med 

flytende overganger til hhv. konsolideringsmodellen og landsdelsmodellen. Gitt at det vil være 

mange relativt små kommuner også i tiden framover og gitt Stortingets nylige vedtak om 12 

politidistrikter taler dette for en inndeling i øvre sjikt av intervallet. En inndeling i nedre del av 

intervallet vil i deler av landet kunne innebære en struktur som gir vesentlige utfordringer for 

dialogen og samhandlingen med kommunene.  

Stortinget har støttet regjeringens forslag til en regionreform med mål om rundt ti nye 

folkevalgte regioner. Stortinget vektlegger i den sammenheng at inndeling av regional stat skal 

gjennomgås i lys av den nye folkevalgte strukturen, for å sikre godt samspill og samhandling i 

forvaltningen. Sett i lys av dette, er det regionmodellen som legger det beste utgangspunktet for 

god sammenheng mellom de to strukturene.  

En viktig egenskap ved regionmodellen både sammenlignet med dagens struktur og med en 

landsdelsmodell er at den gir forutsetninger for embeter med et relativt balansert 

befolkningsgrunnlag samlet sett, likevel med geografiske variasjoner.  På grunn av den store 

befolkningskonsentrasjonen i hovedstadsområdet vil et embete som omfatter dette området 

uansett bli vesentlig større enn øvrige embeter i alle modeller. Inndelingen og organiseringen 

av fylkesmannsembetene i hovedstadsområdet vil derfor måtte behandles særskilt ved 

utforming av den endelige strukturen. Geografisk funksjonalitet og komplekse 

samordningsbehov er her sentrale faktorer. På samme måte vil også den nordligste delen av 

landet kunne kreve særskilte løsninger i lys av geografiske og beredskapsfaglige hensyn, 

herunder spørsmålet om statens tilstedeværelse kan sikres gjennom særlige organisatoriske 

tiltak innenfor et nytt og større embete. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser av en reform av fylkesmannsstrukturen må vurderes både på kort 

og lengre sikt. På kort sikt må selve omstillings- og gjennomføringsfasen forventes å utløse et 

økt ressursbehov, dels for å etablere felles ordninger på det administrative området dels for å 

bygge en felles organisasjonskultur i de nye embetene, og dekke eventuelle 

omstillingskostnader for medarbeidere som blir berørt av omstillingen. På lengre sikt kan en 

sammenslutning av embeter legge til rette for effektivisering og muligheter for å høste 

stordriftsfordeler.  

På det administrative området kan det være potensielle innsparinger i hhv ledelse, 

administrasjon og husleie. Muligheten for å redusere antall lederfunksjoner er knyttet til 
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stillinger som vil ivaretas av én stillingsinnehaver i et nytt embete. Det kan gjelde stillingen 

som fylkesmann, assisterende fylkesmann, fagdirektører, administrasjonsleder, arkivleder m.fl. 

En sammenslutning av dagens embeter til større enheter vil innebære større og mer komplekse 

organisasjoner. Det kan tenkes å påvirke mellomlederstrukturen i embetene.  

En reduksjon i antall embeter kan legge til rette for innsparinger i administrative 

støttefunksjoner (arkiv, teknisk drift, økonomi og IKT) når dublerte oppgaver faller bort og det 

etableres felles løsninger. En reduksjon av antall embeter kan også få konskvenser for 

lokaliteter og husleieutgifter. På sikt vil færre embeter  innebære færre lokalieteter, men 

samtidig behov for større lokaler. Husleieutgiftene vil også være betinget av eiendomsmarkedet 

på stedet hvor samlokalisering finner sted. I en periode etter sammenslutninger av embeter må 

det påregnes en periode med tomgangsleie flere steder pga. langvarige husleiekontrakter. 

Når den nye strukturen for fylkesmannen er endelig fastsatt og hvilke embeter som skal slås 

sammen er bestemt, anbefaler prosjektgruppen at det foretas en nøye gjennomgang av hver 

enkelt sammenslåing. Alle embetene som utgjør et nytt embete beskrives sammen med en 

beskrivelse av det nye embete. Videre beregnes hvilke effektivitetsgevinster og 

stordriftsfordeler som kan hentes ut over tid, med en tidsramme som fastsettes samtidig. 

Prosjektgruppen anbefaler også at den nye embetsledelsen får et tydelig krav om å sikre 

gevinstrealisering ved å ta ut både økonomiske og faglige synergier innen den på forhånd 

fastsatt tidsrammen. 

Når to eventuelt. tre embeter blir slått sammen til ett vil en hel rekke administrative funksjoner 

internt i embetene berøres. Av viktige tilpasninger kan nevnes: 

 Opprettelse av felles lønns- og regnskapssystemer 

 Tilpasninger på IKT området  

 Avviking av gammelt arkiv og etablering av nytt. 

 Det må etableres nytt organisasjonsnummer  

Sammenslåing av fylkesmannsembeter vil ha personalmessige konsekvenser bl.a. ved at 

medarbeidere kan få nytt arbeidssted og eventuelt også nye arbeidsoppgaver. 

Endringsprosessen må organiseres slik at den legger til rette for bred involvering og 

medvirkning for å sikre felles målforståelse, engasjement og nødvendig eierskap til resultatet. 

Det må foretas en gjennomgang av alle saker knyttet til personalforvaltning og rutiner for å 

avklare forskjeller/likheter i praktisering av slike saker i de tidligere embetene, og på den 

bakgrunn utarbeide nye rutiner som må tilpasses det nye embetet. De personalmessige 

konsekvenser som følge av omorganiseringen, skal skje innenfor gjeldende lov- og avtaleverk, 

herunder Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning og retningslinjer for 

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser. 
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2. Bakgrunn for utredningen  

2.1 Bakgrunn og formål 

Regjeringen besluttet våren 2015 at Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) skal 

gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. Målsettingen 

med arbeidet var at utredningen skal gi departementet et godt grunnlag for å vurdere hva som 

er hensiktsmessig inndeling av embetene gitt de oppgaver og roller fylkesmannen skal ivareta 

i forvaltningen nå og i tiden fremover. Bakgrunnen for å igangsette utredningen var at en endret 

kommunestruktur med færre og mer robuste kommuner åpner for å vurdere 

fylkesmannsembetets geografiske inndeling.  Kommunene er fylkesmannens viktigste brukere 

og samarbeidspartnere og det er et viktig mål at stat og kommune skal fungere best mulig 

sammen. Endringer i kommunenes inndeling aktualiserer derfor spørsmålet om fylkesmannens 

inndeling. Det kan også skje justeringer i fylkesmannens oppgaveportefølje som følge av 

overføring av oppgaver til større og mer robuste kommuner Det kan i neste omgang få 

betydning for inndelingen av embetene. 

 

Også andre reformprosesser og utviklingstrekk i forvaltningen har aktualisert behovet for en 

vurdering av inndelingen av fylkesmannen. Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomgå 

oppgavene til det regionale folkevalgte nivået parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til 

kommunene. Det kan innebære endringer i oppgavefordelingen mellom staten og folkevalgt 

regionalt nivå. Betydelige endringer i inndelingen av en rekke regionale statsetater i løpet av de 

siste 15-20 år har også medført endrede rammebetingelser for fylkesmannens samhandling og 

samarbeid med disse etatene. Reformprosessene kan innebære endrede oppgaver for embetene. 

Samtidig skal det understrekes at slike endringer har blitt gjennomført en rekke ganger uten at 

det medfører et skifte i de grunnleggende roller og funksjoner som fylkesmannen ivaretar i 

forvaltningen. 

 

2.2 Mandat  

KMD har i samarbeid med departementenes fylkesmannsutvalg (DFU) utarbeidet et mandat for 

utredningen. I henhold til mandatet skal det utredes ulike modeller for fylkesmannen struktur, 

avgrenset til geografisk inndeling av embetene med utgangspunkt i sannsynlige scenarier for 

kombinasjoner av ny kommunestruktur og ny fylkesstruktur. Av mandatet går det fram at 

følgende vurderinger skal gjennomføres: 

 Hvordan den enkelte modell sikrer at fylkesmannens rolle og hovedfunksjoner ivaretas, 

blant annet:  

o Hvordan fylkesmannens oppgaver som krever direkte kontakt med brukerne 

(kommunene, enkeltindividene og næringslivet, jf stat – næringslivssamarbeidet), 

kan ivaretas ved eventuell større geografisk avstand. 

o Hvordan bruk av IKT, digitalisering og nye arbeidsformer kan kompensere for 

eventuelle ulemper som følger av større geografisk avstand, jf. forrige kulepunkt.  

 Konsekvenser av kommunereformen for de foreslåtte modellene, herunder:  

o Hvordan antall kommuner og karakteristika ved kommunesammensetning (større 

byområder/små kommuner, næringsstruktur, urbaniseringsgrad, geografisk omfang, 

infrastruktur) påvirker inndelingen av embetene.  
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o Hvordan endrede krav til kompetanse som følge av ny kommunestruktur, endret 

oppgavefordeling og økt kompleksitet som følge av kommunesammenslåing, skal 

ivaretas i embetene. Dette gjelder spesielt behovet for videreutvikling av 

fylkesmannens kommunekompetanse. Dette må ses i sammenheng med eventuelle 

endringer i den rollen fylkesmannen skal ha innenfor de ulike sektorene.  

o Hvordan samordningsrollen overfor øvrig regional stat i møte med kommunene kan 

bli påvirket av ny kommunestruktur.  

o Hvordan veiledningsrollen overfor kommunene kan bli påvirket av ny 

kommunestruktur.  

 Konsekvenser av regionreformen, herunder hvordan fylkesmannens rolle og 

hovedfunksjoner blir påvirket av endret oppgavefordeling og endret rolle for det regionale 

folkevalgte nivået.  

 Konsekvenser av (krav til) redusert statlig styring, herunder hvordan fylkesmannens rolle 

overfor kommunene blir påvirket (eksempelvis tilsyn).  

 Eventuelle konsekvenser av pågående parallelle statlige sektorreformer for fylkesmannens 

samordningsrolle.  

 Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser som følger av forslagene.  

 Utredningen skal se hen til erfaringene fra sammenslåingen av embetene i Aust-Agder og 

Vest- Agder til ett nytt embete fra 1. januar 2016.  

  

2.3 Organisering av arbeidet 
Det løpende arbeidet med utredningen har vært organisert som et prosjekt med en 

prosjektgruppe i Statsforvaltningsavdelingen i KMD. NIVI Analyse har vært engasjert som 

ekstern konsulent for å bistå departementet i prosessen og har inngått i prosjektgruppen. Det 

ble opprettet en referansegruppe for prosjektet bestående av representanter fra alle 

departementene i DFU og representanter for fylkesmannsembetene. Referansegruppen har vært 

en viktig ressurs i arbeidet og gitt verdifulle innspill til arbeidet. Prosjektgruppen er likevel 

alene ansvarlig for rapporten og dens vurderinger. Referansegruppen har hatt følgende 

sammensetning: 

 

- Bård Pedersen – Fylkesmannen i Troms (FMTR) 

- Christl Kvam / Sigurd Tremoen – Fylkesmannen i Oppland (FMOP) 

- Lars Sponheim – Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) 

- Helen Bjørnøy – Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) 

- Rigmor Brøste – Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR) 

- Peter Øgar – Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

- Hans Petter Gravdal – Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

- Wenche Østrem – Landbruks- og matdepartementet (LMD) 

- Lene Lyngby – Klima og miljødepartementet (KLD) 

- Nina Ruth Kristoffersen – Kunnskapsdepartementet (KD) 

- Hans Robert Zuna – Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) 

- Per Olav Torkildsen/Magne Markhus – Justisdepartementet (JD) 

- Heidi Rusten Lohrmann/ Ulf Pedersen – Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) 

 

Det er i alt avholdt seks møter i referansegruppen. I forbindelse med arbeidet i referansegruppen 

er det gitt flere presentasjoner og vurderinger med aktualitet for arbeidet. Det omfatter 

presentasjoner av: 
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- Sammenslåingsprosessen i Agder ved organisasjonsdirektør Knut Berg, Fylkesmannen i 

Agder. 

- Arbeidet med regionreformen ved prosjektleder Jørund K Nilsen, KMD. 

- Erfaringer med avstander og kommunedialog fra embetene i Nordland, Troms og Sogn og 

Fjordane. Presentasjoner av fylkesmann Hill Marta Solberg (Nordland), fylkesmann Bård 

Pedersen (Troms) og fylkesmann Anne Karin Hamre (Sogn og Fjordane). 

I tillegg har prosjektgruppen hatt møte med Statens Vegvesen for å innhente erfaringer med 

etatens regionorganisering. Prosjektgruppen har også avholdt flere orienteringsmøter med 

sentrale tillitsvalgte fra organisasjoner med ansatte hos fylkesmennene. Prosjektgruppen har 

presentert status og hovedelementene i utredningen for departementsrådene i fylkesmannens 

oppdragsdepartementer.  

 

2.4 Avgrensing og fortolkning av mandatet 

I innledningen til mandatet er det trukket opp noen viktige rammer som utredningsarbeidet skal 

foregå innenfor. Det er forutsatt at fylkesmannens rolle slik den er hjemlet i gjeldende instruks 

for fylkesmannen fastsatt ved kongelig resolusjon i 1981 vil bli forbli noenlunde uendret. 

Samtidig legges det vekt på at utredningen må ses lys av eventuelle endringer i fylkesmannens 

oppgaver som følge av pågående reformprosesser. Slike endringer kan innebære en dreining og 

endret vektlegging av fylkesmannens ulike roller. Departementet legger imidlertid til grunn at 

oppgaver både kan trekkes ut og legges til embetet uten at det samtidig medfører et skifte i de 

grunnleggende roller og funksjoner som fylkesmannen ivaretar i forvaltningen. 

Kommunereformen og regionreformen fremstår kanskje som de viktigste «driverne» for å 

vurdere fylkesmannens inndeling, i tillegg til endringer i geografiske forutsetninger. Men også 

endringer som følge av statlige sektorreformer påvirker og får følger for fylkesmannen. På 

bakgrunn av det brede reformbildet som preger offentlig forvaltning er det etter departementets 

oppfatning behov for å vurdere om inndelingen av fylkesmannen er hensiktsmessig for de 

oppgaver fylkesmannen har i dag og skal ha i tiden fremover. Det legges til grunn at inndelingen 

skal være bærekraftig i et lengre tidsperspektiv. 

 

Det er videre forutsatt at arbeidet med fylkesmannens struktur skal avgrenses til den geografiske 

inndelingen av embetene med utgangspunkt i sannsynlige scenarier for kombinasjoner av ny 

kommunestruktur og ny fylkesstruktur. I arbeidet med utredningen er drøftingen av alternativ 

inndeling for fylkesmannen gjort i fire steg: (1) En prinsipiell vurdering av inndelingsbehov 

knyttet til fylkesmannens roller og oppgavetyper (2) En gjennomgang og analyse av dagens 

embeter mht. geografi, ressursbruk og kompetanse. (3) En drøfting av aktuelle reformprosesser 

og disses betydning for inndelingen, og 4) En konkret vurdering av egenskaper og mulige 

konsekvenser av tre hovedscenarioer: 

 Mindre endringer av dagens struktur  

 Et antall mellomstore embeter 

 Et antall store embeter 

For hvert av alternativene er det konkretisert en geografisk inndeling (innenfor noen intervaller) 

og hvert av alternativene er sett i sammenheng med ulike scenarier for endringer i 

kommunestrukturen. Alternativene er basert på en antagelse om at store endringer i 

kommunestrukturen i retning av betydelig færre og større kommuner også aktualiserer større 

endringer i antall embeter, og motsatt; beskjedne endringer i kommunestrukturen kan tale for 
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mindre endringer i antall embeter. Dette har sammenheng med fylkesmannens særskilte rolle 

overfor kommunene. 

Det er også lagt til grunn at arbeidet med utredningen ikke skal omfatte drøftinger av den interne 

organiseringen av embetenes fagoppgaver, utover å påpeke at ulike alternativer for fremtidig 

inndeling av embetene kan gi ulike muligheter mht. intern organisering. Imidlertid, kan det for 

de administrative støttefunksjonene være naturlig å drøfte om disse kan organiseres på en 

annerledes og mer effektiv måte i de ulike modellene. Modellene må også ses i lys av 

muligheten for oppgavespesialisering mellom embetene og utvidet samarbeid med andre 

regionale statsetater. 

Endret inndeling for fylkesmannen vil innebære at to eller flere embeter slås sammen, eventuelt 

også kombinert med justeringer i dagens grensedragninger. Det innebærer også at de nye 

enhetene vil omfatte to eller flere byer/steder som i dag utgjør hovedsete for fylkesmannen. 

Spørsmålet om fremtidig lokalisering av fylkesmannen vil derfor raskt komme opp som en del 

av denne diskusjonen. Konkrete forslag til lokalisering av fylkesmannen i nye fylker/regioner 

er ikke en del av mandatet for utredningen. Det er likevel naturlig at arbeidet omfatter en 

generell drøfting av vesentlige hensyn som bør avveies i spørsmålet om lokalisering.  

En inndelingsreform for fylkesmannen vil ha store konsekvenser for de ansatte ved embetene. 

Godt samspill med de ansatte og de ansattes organisasjoner vil være avgjørende for et godt 

resultat i en eventuell omstillingsprosess. Erfaring viser at et suksesskriterium for å lykkes med 

store omstillingsprosesser er involvering av de tillitsvalgte så tidlig som mulig. Det er derfor 

lagt opp til flere møtepunkter med tillitsvalgte fra de ansattes organisasjoner også i 

utredningsfasen av arbeidet. Videre sørges det for god informasjon ut til de ansatte ved at 

kapittelutkast og eventuelt andre dokumenter/presentasjoner som har blitt presentert i 

referansegruppen legges ut på FM-nett kort tid etter møtene. KMD er opptatt av at lov- og 

avtaleverket følges og at arbeidsgiveransvaret ivaretas på en god måte i eventuelle 

omstillingsprosesser. Kompetansen hos embetsledelsen og administrasjonssjefene i embetene 

vil bli styrket i en omstillingskonferanse.   

Endret inndeling for fylkesmannen kan aktualisere spørsmålet om grensesnittet og 

oppgavefordelingen mellom direktorater og embeter, dvs. mellom statens sentrale forvaltning 

og statens regionale forvaltning. Større embeter kan, i kraft av styrket kompetanse og kapasitet, 

bli aktuelle for oppgaver som i dag er plassert i direktoratene eller i regionale ledd av 

direktoratene. Slike egenskaper ved modellene vil drøftes på generelt grunnlag, jf. mandatets 

andre kulepunkt. En slik drøfting kan peke på hvor samordningspotensialene er store, hvilken 

type statlige oppgaver som kan egne seg for samordning gjennom fylkesmannen og mulige 

konsekvenser det vil ha for strukturvalg.  

I løpet av det siste tiåret har det skjedd gjennomgripende endringer i organiseringen av og 

oppgavene til regionale statsorganer i hhv. Danmark, Finland og Sverige. Dette er 

reformprosesser det kan høstes lærdom av og utredningsarbeidet vil derfor omfatte en kortfattet 

gjennomgang av disse reformprosessene selv om mandatet ikke stiller krav om at dette skal 

være en del av utredningen. 
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3. Hensyn og prinsipper for inndelingen  

I dette kapitlet drøftes på prinsipielt grunnlag spesifikke inndelingshensyn for fylkesmannen. 

Drøftingen skjer med utgangspunkt i en beskrivelse av de bærende elementer i fylkesmannens 

rolle i dag og i tiden fremover. Det legges særlig vekt på fylkesmannens rolle som tverrsektoriell 

samordner og bindeledd mellom stat og kommune. Deretter gjennomføres en gjennomgang av 

inndelingsbehov gitt de oppgavetyper embetet ivaretar. Drøftingen munner ut i overordnet mål 

og forslag til prinsipper for fylkesmannens framtidige geografiske inndeling. Det drøftes også 

viktige lokaliseringshensyn for fylkesmannens organisasjon. Innledningsvis gis en kort historisk 

fremstilling av fylkesmannsinstitusjonen og koblingen til fylkesinndelingen. 

3.1 Historisk bakgrunn 
Fylkene har sine røtter tilbake til vikingetid og var før rikssamlingen selvstendige riker med 

egne småkonger. Etter rikssamlingen ble fylkene omgjort til jarledømmer med en jarl oppnevnt 

av kongen i hvert fylke. Den historiske inndelingen av disse fylkene omfattet langt flere enheter 

enn dagens fylkesinndeling. Med innføringen av eneveldet ble landet fra 1662 inndelt i fire 

stift- eller hovedamt (Akershus, Stavanger, Bergen og Trondheim) og i tillegg åtte 

underliggende amt, som stiftamtmannen førte overtilsynet med samtidig som han bestyrte sitt 

eget stiftamt. De nye amtmenn kom til å spille en rolle som en mer tydelig – og mer bundet – 

representant for den eneveldige kongemakt enn hva som hadde vært tilfellet for de tidligere 

jarler og lensherrer. Avslutningen av unionen med Danmark i 1814 førte ikke til noen endringer 

i regional- og lokalforvaltningen i Norge, og i Grunnloven ble det ikke gitt noen bestemmelser 

hverken om regional- eller om lokalstyringen. Flere amtmenn (og også andre embetsmenn) 

ansatt av danskekongen ble sittende i sine embeter etter 1814.  

 

Det er grunn til å påpeke at de roller og oppgaver som amtmannen skulle ivareta fra innføringen 

av eneveldet har utgjort kjernen i fylkesmannens virksomhet fram til vår tid. Det tydeligste 

uttrykket for det er at amtmannsinstruksen fra 1685 var gyldig og forble i hovedtrekk uendret 

helt frem til 1981 – altså en gyldighetsperiode på nærmere 300 år. Sett i lys av de omfattende 

politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle endringene som har funnet sted siden eneveldets 

tid, må det konstateres at fylkesmannsembetet har vært et svært stabilt element i landets 

politisk/administrative organisering. I en analyse av fylkesmannsembetets fremvekst og 

utvikling poengter Hansen m.fl.1 følgende: 

 

 «Når man ikke foretok noen endringer i amt- eller fylkesmannsordningen henger det sammen 

med flere forhold. For det første var amtene eller fylkene de eneste – og dermed også viktigste 

– formelt organiserte lokale styringsenheter i Norge, og ivaretok dermed et behov for løsning 

av en rekke fellesoppgaver i de enkelte lokalsamfunn, løsninger som ofte forutsatte kunnskaper 

og kompetanse om lokale forhold. Amtmennene fungerte, i tråd med instruksen, også som et 

viktig saksbehandlende mellomledd i kommunikasjonen mellom kongen og befolkningen. I 

denne forstand kunne de også fungere som et redskap for lokalbefolkningen i forhold til de 

sentrale statsmyndigheter. For det andre fungerte amtmannsordningen som en mekanisme for 

nasjonal integrasjon, og hvor behovet for en slik integrasjonsmekanisme nok var minst like 

sterkt i tiden etter 1814 som under dansketiden. Gjennom amtmannsordningen var det mulig å 

ivareta visse rettsstatlige styringsprinsipper, som i sin tur beredte grunnen for en 

demokratiutvikling både lokalt og nasjonalt» 

 

                                                
1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2011, 88. årgang 93 Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet 
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Innføringen av kommunalordningen ved formannskapslovene av 1837 innebar at det ble 

opprettet nye folkevalgte organer i bygder og byer. Amtmennene fikk nå oppgaver som 

tilsynsmenn for kommunene og ble dessuten også administrative ledere av amtskommunene 

(fylkeskommunen). Amtskommunen tok seg av de regionale oppgavene som landkommunene 

var for små til å løse på egen hånd. Denne ordningen besto mer eller mindre uendret fram til 

1976 da lov om fylkeskommuner trådte i kraft. 

 

Etter innføringen av formannskapslovene og innføringen av amts/fylkeskommunen ble 

grensene for forvaltningsområdet til de regionale folkevalgte organene (amts/fylkestingene) 

sammenfallende med de statlige amts/fylkesgrensene. Selve amtsinndelingen gjennomgikk 

flere endringer fram til 1866 da landet ble inndelt i 20 amt. Siden er fylkesinndelingen bare 

endret ved at Bergen og Hordaland ble slått sammen i 1972 og vi fikk dagens antall på 19 fylker. 

 

 
 

Figur 3.1: Amtsinndelingen i 1866 
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Denne kortfattede historiske gjennomgangen illustrerer noen viktige poenger. For det første 

viser den at fylkene og inndelingen av dem opprinnelig var ment for statlige styringsformål. 

Etablering av en statlig representant på lokalt nivå ble tidlig ansett som nødvendig for å sikre 

sammenheng i politikken i hele landet. At fylkene skal utgjøre grunnenheten for inndelingen av 

regionale statlige virksomheter har Stortinget ved flere anledninger bekreftet som prinsipp også 

i nyere tid. Det har vært forutsatt at alle statsetater med behov for regional forvaltning skal følge 

fylkesinndelingen og at ingen inndelinger skulle gå på tvers av fylkene. Som vi kommer tilbake 

til i kapittel 4.8 har likevel den faktiske utviklingen de siste 20 årene vært preget av at regionale 

statsetater i stor utstrekning har forlatt fylkesinndelingen som inndelingsenhet.  

 

Det andre poenget som den historiske gjennomgangen viser er at det har vært en 

sammenkobling mellom fylkesinndelingen, fylkesmannen, kommunene og det folkevalgte 

regionale nivået. At de regionale folkevalgte organene (amts/fylkestingene) skulle følge de 

daværende statlige amts/fylkesgrensene kan ses på som en understrekning av at det lokale og 

regionale selvstyret skulle skje innenfor enhetsstatens ramme. I senere års reformarbeider er 

sammenhengen mellom inndelingen av fylkesmannen og det folkevalgte regionale nivået 

fortsatt understreket, men nå med motsatt utgangspunkt. I stortingsmeldingen om 

forvaltningsreformen fra 2006 (St. meld. nr. 12 (2007-2007)) het det eksempelvis at 

fylkesmannsembetene bør «får en fremtidig inndeling som svarer til den inndeling som det nye 

folkevalgte regionale nivået vil få». 

 

I april 2016 la regjeringen fram Meld. St. 22 (2015−2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, 

struktur og oppgaver. I meldingen fremkommer det bl.a. at "regjeringen mener at landet bør 

deles inn i om lag ti nye folkevalgte regioner." Videre vektlegges det at "ti regioner vil styrke 

potensialet for samhandling og dialog mellom regionale statlige myndigheter og folkevalgte 

regioner". Om den videre prosess heter det at "regjeringen tar sikte på å legge frem forslag for 

Stortinget til ny struktur for det regionale folkevalgte nivået våren 2017, basert på 

fylkeskommunenes vedtak og regjeringens samlede vurderinger". Det varsles også et videre 

arbeid: "For å styrke samhandlingen mellom staten og regionalt folkevalgt nivå, vil regjeringen 

gjennomgå de statlige regiongrensene i lys av de nye grensene for folkevalgte regioner". 

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag, jf. Innst. 377 S (2015−2016). 

3.2 Inndelingen skal understøtte sentrale roller for fylkesmannen  

Et viktig grunnlag for å vurdere inndelingen for fylkesmannen er de roller og oppgaver 

fylkesmannsembetet til enhver tid skal ivareta i forvaltningen og de målgrupper 

oppgaveløsningen retter seg mot.  Inndelingen må derfor ses i lys av og understøtte embetets 

egenart som desentralisert og kommunenært statlig forvaltningsorgan.  

 

Innledningsvis kan det reises spørsmål om det er behov for en statlig regional myndighet med 

den rollen som fylkesmannen har i forvaltningen. Alternativt kunne man tenke seg at statlige 

sektoretater med egne regionale ledd tok hånd om de oppgavene som er lagt til embetet. En 

annen løsning kunne være at oppgavene ble desentralisert til kommuner og/eller 

fylkeskommuner. Hovedbildet har likevel vært at oppgaver snarere har blitt tilført embetet enn 

at de har blitt løftet ut. Fra oppgavene knyttet til sivil beredskap ble overført til embetene i 1979 

har det vært en gradvis utvidelse av oppgaveporteføljen med overføring av miljø (1982), 

landbruk (1993), helse (2003), utdanning (2003), vergemål (2013) og senest 

reindriftsforvaltningen i 2014. 
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Årsaken til at oppgaver legges til embetene må ses i lys av både prinsipielle egenskaper knyttet 

til embetet og kjennetegn ved de aktuelle oppgavene. Når det gjelder den prinsipielle siden er 

det særlig tre sider ved fylkesmannens rolle i forvaltningen som er sentrale: 

 Fylkesmannens rolle som bindeledd mellom stat og kommune 

 Fylkesmannens rolle som tverrsektoriell samordner 

 Fylkesmannens rolle som rettssikkerhetsinstans 

Disse funksjonene har vært grunnleggende i hele embetets historie. Dynamikken og 

kompleksiteten i samfunnsutviklingen stiller voksende krav til en forvaltning som evner å se 

sammenhenger og finne gode løsninger på tvers av ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Det 

taler for at fylkesmannsembetets rolle som bindeledd og samordner ikke vil bli svekket i årene 

som kommer, snarere tvert om. 

 

3.2.1 Bindeledd mellom stat og kommune 

Betydningen av å ha et statlig desentralisert organ som bindeledd mellom sentral stat og 

kommunene må ses i sammenheng med kommunenes omfattende roller i den norske 

styringsmodellen. Kommunene er både politiske organer for et lokalt fellesskap og et viktig 

instrument for gjennomføring av lovpålagte oppgaver og nasjonal politikk. Som selvstendige 

politiske institusjoner innen nasjonalstatens rammer er kommunen innbyggernes lokalpolitiske 

redskap med frihet og ansvar til å engasjere seg i de sakene som er tjenlige for lokalsamfunnet. 

Kommunene utfører også betydelige oppgaver pålagt av staten. Veksten i offentlig 

tjenesteproduksjon og oppgaveløsning har i stor utstrekning skjedd gjennom kommunene. Den 

nære sammenhengen mellom kommunal oppgaveløsning og gjennomføring av nasjonal 

politikk understreker behovet for god samhandling mellom nivåene, både for det lokale 

selvstyrets funksjonsevne, og for statens evne til å få gjennomført nasjonale mål. Dette 

integrasjonsperspektivet på forholdet stat-kommune er grunnleggende i forståelsen av den 

norske velferdsmodellen. Lokaldemokratikommisjonen (2006) understreker betydningen av å 

videreutvikle stat-kommunerelasjonen i dette perspektivet. 

 

Kommisjonen mener en tett og likeverdig integrasjon mellom staten og kommunene er en 

styrke for det norske styringssystemet, og at det må bygges videre på denne modellen.  Staten 

har innenfor rammene av en omfattende kommunesektor en viktig rolle å spille både som 

lovgiver, bevilgende myndighet, kompetanseorgan, tilsynsorgan, klageorgan og 

dialogpartner. I denne prosessen er det viktig at det i større grad enn i dag fokuseres på å 

utvikle et samspill mellom forvaltningsnivåene som bygger på tillit og partnerskap. 

 

Fylkesmannsinstitusjonen er på mange måter et organisatorisk uttrykk for dette samspillet 

mellom stat og kommune. Med landets geografi, kommunestruktur og spredte 

bosettingsmønster har det en stor verdi at staten er representert i den enkelte region, både for å 

formidle, forankre og følge opp nasjonal politikk, men også for å være en lyttepost for lokale 

synspunkter og behov, og ta de initiativ som naturlig tilligger fylkesmannen som nasjonal 

myndighet.  

 

Arbeidsdelingen mellom fylkesmannen og kommunene kan variere fra politikkområde til 

politikkområde. Innenfor velferdstjenestene som helse, skole og sosial har kommunen et 

lovpålagt ansvar for yte tjenester til innbyggerne, mens staten ved fylkesmannen fører tilsyn og 

behandler klager. Staten følger også ofte opp med særskilte formidlings- og stimuleringstiltak 

og rapporteringskrav overfor kommunene; med fylkesmannen som pådriver og faglig rådgiver. 

Også innenfor areal, miljø- og landbruk er stat og kommune tett integrert, med kommunene 
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som førsteinstans og med fylkesmannen som formidler av nasjonal politikk og som kontroll-

/klageinstans, for å sikre oppfølging og etterlevelse av nasjonalt vedtatte mål.  

 

Et viktig prinsipp for utviklingen av embetene har vært at statlige oppfølgingsoppgaver 

(formidling, veiledning, tilsyn og kontroll) overfor kommunene på ulike områder skal legges 

til embetene. Tanken har vært at embetet oppgavemessig i størst mulig grad skal speile 

kommunenes oppgaveområder. Det bidrar til å sikre god sammenheng i gjennomføringen av 

nasjonal politikk på ulike sektorområder og sett fra kommunenes synsvinkel innebærer det at 

så vel dialogen med og oppfølgingen fra staten skjer gjennom én aktør som kjenner de ulike 

sidene ved den kommunale virksomhet og kommunen som organisasjon. Som generalistorgan 

må fylkesmannsembetet gjennom sine ulike funksjoner forholde seg til mange ulike 

sektorpolitikker samtidig som embetet må ha god forståelse for de forutsetninger kommunen 

har for sin virksomhet. En konsekvens av dette er at fylkesmannen må ha relevant kompetanse 

og kapasitet på så vel kommunal organisering som på de ulike kommunale sektorområder. Dels 

for å ivareta statlig styring og samordning i tråd med statlige rammebetingelser og løpende 

reformarbeid og dels for å kunne være en kompetanseressurs i den løpende rådgiving og 

veiledning.  Samlet gir det fylkesmannen en unik kompetanse i forvaltningen som verken finnes 

på sentralt eller lokalt politisk/administrativt nivå. 

 

Prinsippet om at fylkesmannen skal speile kommunenes oppgaver innebærer at jo mer 

omfattende ansvar som overføres til kommunene som tjenesteprodusenter og 

samfunnsutviklere desto mer betydningsfullt blir ansvaret for den aktør som ut fra ett bredt 

perspektiv skal representere staten overfor kommunene. Det igjen understreker behovet for at 

fylkesmannen har et tydelig oppdrag for å ivareta dette ansvaret og at virksomheten gis 

forutsetninger for å drives på en bærekraftig og effektiv måte. I den sammenheng er også 

inndelingen av fylkesmannens territorielle ansvarsområde av stor betydning. 

 

3.2.2 Fylkesmannen som tverrsektoriell samordner  

Fylkesmennenes samordningsansvar er hjemlet i fylkesmannsinstruksen. I instruksen står det 

at fylkesmannen skal «bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten 

i fylket». Samordningsoppgavene handler om mange hensyn, men statens evne til å realisere 

nasjonale mål på tvers av nivå og sektorer og samordning av statens forhold til kommunene, 

fremstår som de viktigste. Samordning er derfor et viktig element i embetets funksjon, og er 

nært knyttet opp til rollen som bindeledd mellom sentralmakt og lokalstyre. Det tverrsektorielle 

samordningsansvaret har både en vertikal dimensjon som innebærer samordning av statlig 

politikk og styringssignaler overfor kommunene, og en horisontal dimensjon som innebærer 

samordningsinitiativ rettet mot andre regionale statsetater i ulike sammenhenger. 

Fylkesmannens samordning skjer midlertid innenfor bestemte rammer: 

 Samordningsfunksjonen skal utøves innen rammen av de styringssignaler og 

reguleringskrav som formidles fra de ulike statlige sektormyndigheter 

 Fylkesmannen skal ta hensyn til det kommunale selvstyret i formidlingen og 

gjennomføringen av disse forventninger og krav. 

Samordningsansvaret er utdypet i flere instrukser. KMD har gitt særlige retningslinjer for 

fylkesmannens samordningsfunksjon i forhold til kommunene.2 Fylkesmannens 

samfunnssikkerhetsinstruks (revidert 2015) definerer på sin side fylkesmannens ansvar for å 

                                                
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-for-fylkesmannens-samordning-av-statlig-styring-av-

kommunesektoren/id2008839/ 
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samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 

i fylket. Samordningsrollen på samfunnssikkerhetsområdet gjelder både innenfor forebygging 

og krisehåndtering.   

Fylkesmannen er statens viktigste samordningsorgan på mellomnivået og det eneste regionale 

statsorganet med en egen fullmakt til og forventning om å ta samordningsinitiativ overfor andre 

statlige etater på samme nivå. Det er i den forbindelse grunn til å understreke forskjellen på 

hhv. fylkeskommunens og fylkesmannens samordningsrolle. Fylkeskommunens 

samordningsrolle er knyttet til de oppgaver som er lagt i lovs form til fylkeskommunen som 

regionalpolitisk organ med et tilsiktet rom for politiske prioriteringer på tvers av sektorer, samt 

ansvaret for regional planlegging. Gjennom regional planlegging skal ulike sektorinteresser 

belyses og avveies på et overordnet nivå som igjen danner rammer for kommunal planlegging. 

Fylkesmannens samordningsrolle dreier seg om å ivareta samordning av ulike statlige hensyn 

og interesser mellom ulike statlige etater. Dette er for å ivareta helhet og sammenheng i statens 

ulike gjøremål overfor kommuner, næringsliv og innbyggere. Det er prinsipielt grunnleggende 

at statlige samordningsbehov ivaretas av en statlig aktør som politisk og konstitusjonelt står i 

et direkte instruksjonsforhold til landets sentrale politiske organer. 

 

Selv om oppgaveporteføljen i all hovedsak er lik (generalistprinsippet) i alle embeter er det 

grunn til å anta at samordningsoppgavene i praksis løses på ulikt vis på bakgrunn av strukturelle 

variasjoner mellom fylkene som ulikheter i størrelse, næringsstruktur, kommunestruktur, 

kommunestørrelse mv. Spørsmålet om inndeling har derfor betydning for utøvelsen av 

samordningsrollen, men denne rollen kan peke i ulike retninger med hensyn til embetenes 

geografiske størrelse.  

 

3.2.3 Fylkesmannen som rettssikkerhetsinstans 

Fylkesmannen har viktige oppgaver når det gjelder rettssikkerhet. Rettssikkerhetsaspektet har 

stor betydning for måten det arbeides på internt i organisasjonen og for måten det kommuniseres 

med omverdenen på. Det er et viktig siktemål at tilstrekkelige rettssikkerhetshensyn bygges inn 

i alle forvaltningsoppgaver fylkesmannen utfører, om det er som mellomledd mellom den 

sentrale statsforvaltningen og kommunene, eller ved at fylkesmannen opptrer som direkte 

tjenesteyter overfor innbyggerne og næringslivet i fylket.   

Selv om rettssikkerhetshensyn skal prege fylkesmannens egen oppgaveløsning, er det likevel 

den oppfølgingen fylkesmannen utfører på statens vegne overfor kommuneforvaltningen som 

utgjør hovedelementene i fylkesmannens rettssikkerhetsrolle. Kommunenes omfattende 

oppgaver som yter av velferdstjenester utløser et behov for ivaretakelse av rettssikkerhet og 

likhet for enkeltindividet, samt kontroll med at tjenester oppfyller de minstemål som følger av 

et krav om faglig forsvarlig tjenesteyting.  Fylkesmannens rolle som rettssikkerhetsinstans er 

derfor særlig knyttet til forholdet mellom kommunene som offentlig utøvende myndighetsorgan 

og tjenesteprodusent på de ene siden, og innbyggerne og næringslivet som mottakere av 

kommunale tjenester og vedtak på den andre siden. Fylkesmannen fører tilsyn med deler av 

kommunenes tjenesteproduksjon, foretar lovlighetskontroll med kommunale vedtak og 

behandler klager på kommunale enkeltvedtak.  

 

3.3 Oppgavetyper og inndelingsbehov 

I tillegg til at inndelingen av fylkesmannsembetene skal understøtte fylkesmannens roller i 

forvaltningen må inndelingen også vurderes med utgangspunkt i de konkrete oppgaver som er 

tillagt embetet. I det følgende er det foretatt en inndeling av oppgavene basert på målgruppene 
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for fylkesmannens aktiviteter. Det understrekes at inndelingen i oppgavetyper innebærer en 

grovmasket kategorisering som ikke fanger opp alle aspekter ved fylkesmennenes arbeidsfelt. 

I mange tilfeller vil det også være nær sammenheng mellom oppgavetypene. Eksempelvis vil 

fylkesmannens behandling av klagesaker fra innbyggerne på kommunale enkeltvedtak kunne 

fremstilles som en innbyggerrettet oppgave. Klagebehandlingen vil imidlertid i neste omgang 

være en viktig kilde til faglig veiledning overfor kommunene om forsvarligheten og lovligheten 

av kommunale vedtak. 

3.3.1 Kommuneorienterte oppgaver 

Oppfølgingen av og dialogen med kommunene er bærebjelken i embetenes virksomhet. 

Fylkesmannen skal behandle enkeltsaker og avgjør søknader, forvalter tilskuddsordninger og 

driver aktiv veiledning og informasjon overfor kommunene på en rekke områder. 

Fylkesmannen er videre gjennom lov pålagt en rekke oppgaver som regional tilsynsmyndighet, 

mekler og klageinstans for vedtak i kommunene.  Oppgavene fylkesmannen utfører overfor 

kommunene tilsier et behov for tett kontakt og samhandling med kommunene. Inndelingen av 

fylkesmannen bør derfor i størst mulig grad legge til rette for at kontakten og samhandlingen 

med kommunene kan ivaretas på en god og effektiv måte. Lange reiseavstander kan begrense 

kontakthyppighet og innebære andre kontaktformer enn fysiske møter. Det tilsier at den fysiske 

avstanden mellom embetets lokalisering og den enkelte kommune ikke bør bli for stor. Her vil 

kommunikasjoner, reisetid og antall kommuner spille en stor rolle. De kommuneorienterte 

oppgavene krever en nærmere vurdering av hvorvidt stor geografisk avstand skal være 

avgjørende for fylkesmannens inndeling, herunder om hensynet til nødvendig nærhet til 

kommunene kan ivaretas på annen måte gjennom bruk av teknologi og interne 

organisasjonstiltak. 

Det finnes ikke noe ideelt måltall eller fasit på hva som er det optimale antall kommuner som 

hvert enkelt embete skal betjene og følge opp. Antallet kommuner i hvert fylke er prisgitt 

utviklingen i kommunestrukturen i det enkelte fylke. I dag varierer dette en god del. 

Fylkesmannen i Nordland skal følge opp 44 kommuner, mens Fylkesmannen i Vestfold «bare» 

har 14 kommuner innenfor sine grenser. Gjennomsnittstallet for landet som helhet er drøyt 23 

kommuner per embete. Dersom det legges til grunn at drøyt 23 kommuner er et ideelt antall for 

fylkesmannens virksomhet rettet mot kommunene vil en halvering av antall kommuner 

innebære om lag 8-9 embeter. En slik matematisk tilnærming har imidlertid klare begrensinger 

da den ikke fanger opp alle de variasjoner som gjør seg gjeldende mht. fylkenes geografi, 

reiseavstander og kommunikasjonsforhold, kommunenes størrelser, kommunenes 

utfordringsbilder etc. Slike faktorer vil i stor grad kunne påvirke det enkelte embetes 

ressursinnsats for å følge opp kommunene. 
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Spørsmålet om antall kommuner og fylkesmannens virksomhet kan belyses ut fra en 

kapasitetsside og en kvalitetsside. Når det gjelder kapasitet, vil mye avhenge av størrelsen på 

og kompetansen i kommunene. Er kommunene små, kan fylkesmannen normalt «tåle» 

tilsynsoppgaver og dialog med et større antall fordi virksomhetsområdet er smalere og 

tilsynsenhetene færre enn i de store kommunene. Samtidig kan veilednings- og 

kunnskapsbehovet i de minste kommunene være betydelig mer sammensatt og omfattende enn 

i store kommuner. På flere fagområder ivaretar fylkesmannen en funksjon som 

kompetansesenter/kompetansestøtte for de mindre kommunene for å løse oppgaver kommune 

er tillagt som førstelinjemyndighet. Det kan igjen peke i retning av at fylkesmannen må avsette 

større kapasitet til å følge opp små kommuner. Kompetansen i de store kommunene er oftest 

bedre og kommunene mindre avhengig av rådgivning og veiledning fra fylkesmannens ulike 

fagavdelinger. Flere saker og større kompleksitet i sakenes innhold kan imidlertid innebære at 

fylkesmannens oppfølging av større kommuner kan være krevende, f.eks. i plan- og 

utbyggingssaker.  

Oppfølgingen av kommunene har uansett noen faste «enhetskostnader» i form av 

reisekostnader og tidsbruk for de tilsatte i embetene ved besøk i den enkelte kommune. Jo flere 

kommuner å følge opp jo større vil denne ressursbruken bli. Tilsvarende kan utfordringer med 

å samle kommunene bli større med økende antall kommuner. En viktig del av fylkesmannens 

relasjoner til kommunene er knyttet til ulike samordningsaktiviteter. En reduksjon i antall 

kommuner vil innebære at det skal samordnes mot færre enheter, men samtidig vil 

kompleksiteten i samordningsarbeidet kunne øke.   

 

Kvaliteten i relasjonene mellom fylkesmann og enkeltkommuner avhenger i stor grad av hvor 

hyppig og tett kontaktmønsteret er. Antallet kommuner som skal betjenes av fylkesmannen er 

viktig for kvaliteten i relasjonene. Jo flere kommuner som skal følges opp jo færre kan 

treffpunktene bli. For deler av fylkesmannens embetsutøvelse kan det være et argument at 

kontakten ikke blir for nær eller «familiær». Som tilsynsmyndighet kan det være en fordel med 

noe avstand mellom tilsynsorganet og kommunene som myndigheten utøves mot. Som 

kontrollør er det viktig at fylkesmannen opprettholder en viss distanse til kommunene som skal 

kontrolleres. Dette er likevel en sannhet med modifikasjoner. For utøvelsen av 

tilsynsmyndigheten er det samtidig viktig med kjennskap og innsikt i lokale forhold, og rollen 

som veileder fordrer forholdsvis tette relasjoner. Erfaringer kan peke i retning av at en nær og 

tett dialog med kommunene i neste omgang øker aksepten for kontroll i de tilfeller det er 

nødvendig. 

Kommunegrenser er i en rekke tilfeller også fylkesgrenser og mange steder har kommunene 

vokst sammen mht. bosettingsmønster og kommunikasjoner og de fleste kommuner påvirkes 

av regional integrasjon på bolig-, service- og arbeidsmarkedet. Vi finner flere eksempler på at 

slike sammenhørende områder krysser fylkesinndelingen og endring av kommunestrukturen i 

disse områdene vil også kunne få betydning for inndelingen av fylkesmannen. Dersom det blir 

endringer i kommunestrukturen i slike områder vil det umiddelbart reise spørsmål om i hvilket 

fylke den nye sammensluttede kommunen skal tilhøre – og dermed justere grensene for begge 

de involverte embetene. 

 

3.3.2 Oppgaver overfor innbyggere og næringsliv  

Fylkesmannen utfører også oppgaver direkte rette mot innbyggere og næringsliv. 

Fylkesmannen er eksempelvis tjenesteyter og myndighetsutøver overfor enkeltpersoner, 

bedrifter, grunneiere og rettighetshavere.  
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På forurensningsområdet er fylkesmannen konsesjonsmyndighet for en lang rekke 

virksomheter. Enkelte av disse er kommunale, men langt de fleste er private. Fylkesmannen 

driver også tilsyn innen forurensningsområdet. De fleste av tilsynsobjektene er private, men det 

er også et innslag av kommunale tilsynsobjekter (renseanlegg, avfallsanlegg). Antall 

konsesjonssøknader eller tilsynsobjekter påvirkes lite av antall kommuner i fylket.  

 

Forvaltningen av arter og naturvernområder er uavhengig av kommunestrukturen. Nytt vern er 

i dag først og fremst knyttet til skog hvor vernet i stor grad er basert på frivillig vern, dvs. der 

grunneiere stiller områder til disposisjon for vern. Kontakten med grunneiere er stor i 

vernesaker. I behandlingen av arealplan- og dispensasjonssaker kan fylkesmannen fremme 

innsigelser til eller påklage kommunale vedtak. Sakene er som oftest initiert av ønsker fra 

innbyggere eller næringsdrivende, og kontakten med disse er naturlig nok stor. Omfanget av 

areal- og dispensasjonssaker vil neppe bli påvirket av kommunestrukturen, men kvaliteten i den 

kommunale saksbehandlingen vil antagelig bli bedre når kommunestørrelsen øker. 

 

Kommunene er førstelinje innen landbruk, men fylkesmannen får også henvendelser fra 

enkeltpersoner og næringsaktører, i tillegg til at fylkesmannen jevnlig har kontakt med 

næringsorganisasjonene i landbruket. Fylkesmannen fatter vedtak i første instans på basis av 

innstilling fra kommunene for erstatningsordningene i landbruket, tilskudd til veterinære reiser 

og enkelte velferdsordninger. Ut over dette har fylkesmannen dialog med innbyggere og 

næringsliv i samband med at fylkesmannen er klageinstans for ordninger der kommunene fatter 

vedtak i første instans.  For å nå målet om økt matproduksjon har fylkesmannen i tillegg ansvar 

for å mobilisere næringsaktørene med sikte på utvikling og optimalisering av ulike 

produksjoner i og i tilknytning til landbruket. 

 

Også på barnevernsområdet utfører fylkesmannen oppgaver rettet mot private aktører. 

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling etter 

Lov om barneverntjenester. Det omfatter også tilsyn med private barvernsinstitusjoner. 

Fylkesmannen i det fylket institusjonen ligger har ansvaret for at det blir ført tilsyn i 

overensstemmelse med denne forskriften. 

 

Videre er fylkesmannen førsteinstans på noen avgrensede områder som ikke er lagt til 

kommunene, som for eksempel gjennom ordningen med fri rettshjelp, vergemålsoppgavene og 

andre sivilrettslige oppgaver. Fylkesmannen er også klagebehandler for kommunale 

enkeltvedtak som kan berøre enkeltindivider eller grupper av individer bl.a. i behandlingen av 

klagesaker på kommunale vedtak i byggesaker. Hensynet til nærhet overfor målgruppene kan 

også for disse oppgavene tale for at enhetene ikke bør bli for store. Dette argumentet må 

imidlertid ses i lys av om kontaktbehovet mellom embete og innbygger er av en slik karakter at 

det er nødvendig eller hensiktsmessig med personlig oppmøte. Hvis det er lite behov for 

personlig oppmøte, kan snarere behovet for en effektiv forvaltning av slike oppgaver tale for 

større enheter, bl.a. ut fra hensynet til effektiv forvaltning og rettssikkerhet, selv om dette ikke 

er entydig. For innbyggere og næringsliv kan det videre være viktig at fylkesmannens inndeling 

er basert på geografiske funksjonalitetsprinsipper, der nært sammenhørende områder betjenes 

av én og samme fylkesmann. 

Utøvelsen av rettssikkerhetsrollen overfor enkeltindivider kan også ses i sammenheng med 

embetenes størrelse og geografiske inndeling. Når det gjelder klagesaksbehandling vil større 

embeter kunne innebære et større volum av saker som igjen vil bidra til faglig profesjonalisering 

og økt likebehandling. I dag samarbeider flere embeter på ulike fagområder for å sikre en mer 

lik praksis og forhindre uønsket forskjell i klagesaksbehandlingen og gjennomføring av blant 
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annet tilsyn. På den andre siden kan mindre embeter med større nærhet til så vel innbyggere 

som kommuner også være gunstig i et rettssikkerhetsperspektiv. For klagesaker kan terskelen 

for å henvende seg til fylkesmannen for å få et kommunalt enkeltvedtak vurdert og behandlet 

være lavere. 

3.3.2 Samordningsoppgaver overfor andre regionale statsetater 

Som nevnt tidligere har fylkesmannen samordningsoppgaver rettet mot kommunene, men også 

i andre sammenhenger og overfor andre offentlige aktører. Fylkesmannen skal bl.a. samordne 

statens deltagelse i regional planlegging og samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap i fylket.  

Fylkesmannens rolle som beredskapsmyndighet skal særlig understrekes i den sammenheng. 

Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket. Det 

innebærer både å ivareta en rolle som pådriver og veileder i arbeidet, men også å koordinere 

håndtering av større kriser og uønskede hendelser. Fylkesmannen skal videre oppnevne og lede 

et fylkesberedskapsråd som består av Politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, andre statsetater, 

frivillige organisasjoner, fylkeskommunen statlige og private aktører som har vesentlige 

beredskapsoppgaver. Fylkesberedskapsrådet er et møteforum regulert gjennom kgl.res, og det 

skiller dette samhandlingsorganet fra andre møtearenaer definert ut fra samarbeidsavtaler osv. 

Både frekvens, deltakelse, mål osv. er her beskrevet i instruks. Dette peker på et særlig behov 

for tett og hurtig dialog, og ikke minst harmonisering av grenser innenfor beredskap.  

Rollen som tverrsektoriell samordner overfor andre statsetater, understreker behovet for en 

struktur som letter samhandlingen og kontakten med disse etatene. Som kjent har disse 

statsetatene i de aller fleste tilfeller valgt en regional struktur med regionale enheter større enn 

fylkene. Samordning mellom fylkesmannen og andre regionale statsetater vil underlettes med 

en mer felles geografisk struktur. En tilpasning av fylkesmannens geografiske ansvarsområde 

til de nye strukturene for regional statsforvaltning taler for større enheter. På den annen side 

kan samordning og godt samvirke med kommuneorienterte etater og beredskapsetater kreve at 

enkelte andre etaters inndeling og kontorstruktur tilpasses fylkesmannens geografiske struktur. 

  

3.4 Effektiv forvaltningsstruktur 

En effektiv utnyttelse av ressursene er en viktig forutsetning for all offentlig virksomhet. 

Effektivitet i fylkesmannens oppgaveløsning er nært koblet til valg av arbeidsformer, systemer 

og rutiner, men kan også knyttes til fylkesinndelingen, herunder antall embeter og 

befolkningsgrunnlag for disse.   Inndelingen av embetene bør i størst mulig grad legge til rette 

for effektiv ressursbruk i embetene og den øvrige regionale statsforvaltning. Å tallfeste i hvilken 

grad variasjoner i utgifter mellom embetene påvirkes av fylkesinndelingen er vanskelig, men 

det er grunn til å anta at færre og større embeter gir et potensiale for bedre ressursbruk.  Mulige 

effektiviseringsgevinster ved en endret administrativ inndeling kan knyttes til tre hovedkilder: 

 Potensielle innsparinger i ledelse og administrasjon: I forbindelse med en rekke statlige 

omorganiseringer er det gjort vurderinger av potensielle effektiviseringsgevinster ved å slå 

sammen enheter og samle administrative funksjoner. Hver sektor har sine kjennetegn, 

utfordringer og kostnadsbilder. Sammenligninger kan derfor ha begrenset relevans. Likevel 

peker slike analyser i retning av at strukturelle endringer i kombinasjon med klare krav til 

effektivisering gir muligheter for økonomiske innsparinger innenfor statlig administrasjon 

og forvaltning. En nærmere omtale av innsparingsmuligheter på det administrative området 

er gitt i kap.7 om økonomiske og administrative konsekvenser.  På bakgrunn av at 

fylkesmannsembetene økonomisk sett utgjør relativt begrensede virksomheter vil de 
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samlede innsparinger for offentlig sektor av reduserte administrasjonsutgifter i embetene 

likevel være begrenset. 

 

 Potensielle stordriftsfordeler og synergier på det faglige området. Sammenslutning av 

embeter kan også forventes å innebære stordriftsfordeler i oppgaveløsningen på 

fagområdene. Det skyldes at større fagmiljøer kan gi grunnlag for spesialisering og en mer 

effektiv arbeidsdeling.  Særlig er det grunn til å anta at «smale» fagfelt vil kunne bli mer 

effektivt løst innenfor rammen av større embeter med større sakstilfang. Særlig gjelder det 

sjeldne forekommende saker som krever Det samme kan gjøre seg gjeldende for 

standardiserte og regelorienterte oppgaver hvor større enheter og større volum i saker 

legger til rette for effektiv oppgaveløsning. Tidligere undersøkelser av 

saksbehandlingstider i fylkesmannsembetene på ulike sektorområder (plansaker, 

tilsynssaker m.fl.) viser en god del variasjon mellom embetene. Det kan isolert sett tyde på 

effektiviseringsmuligheter ved endret inndeling og organisering. Innsparingspotensialet 

ved å utløse faglige synergier kan derfor være betydelig. Samtidig skal det understrekes at 

en del av fylkesmannens oppgaver ikke er av en slik karakter at de legger til rette for å 

høste økonomiske stordriftsfordeler ved at gjennomsnittkostnadene faller med økt 

saksmengde. 

 

 Potensielle innsparingsgevinster med en mer samordnet og enhetlig regional 

statsforvaltning. De største potensielle effektiviseringsgevinstene ved færre embeter 

ligger trolig i de muligheter det gir for styrket samvirke og samordning i regional stat. 

Allerede Christiansenutvalget (1992) anslo et effektiviseringspotensiale i den regionale 

statsforvaltningen til om lag en kvart milliard kroner årlig ved en reduksjon i antall fylker. 

Dette ble dels begrunnet med dokumentasjon som viste at statsetatenes driftsutgifter per 

innbygger falt betydelig ved økende innbyggertall, men også ved de samordningsgevinster 

som kunne oppnås gjennom en mer sammenfallende inndeling av statsetatene.  En mer 

ensartet modell (samvirkemodell) for inndeling av regional stat kan medføre betydelig 

reduserte transaksjonskostnader knytte til samhandling og samordning statsetatene 

imellom. En slik modell gir også muligheter for å utvikle felles administrative løsninger på 

tvers av statlige etatsgrenser. 

Selv om effektiviseringspotensialet knyttet til disse tre områdene kan være betydelige er det 

samtidig viktig å understreke at større embeter også kan medføre potensielle stordriftsulemper. 

Jo større og mer komplekse organisasjoner blir jo større blir behovene for samordning og 

koordinering internt. Store embeter kan medføre lengre og tregere kommunikasjonskanaler, 

mindre fleksibilitet, redusert evne til å respondere raskt på signaler og forventninger fra 

embetenes målgrupper. Potensielle effektiviseringsgevinster må derfor avveies mot potensielt 

sett økte kostnader knyttet til slike faktorer. 

3.5 Inndeling av folkevalgt regionalt nivå  

Både fylkesmannen og fylkeskommunen har historisk sett vært knyttet til fylkesstrukturen. I 

tidligere reformarbeider har det vært en målsetting at den geografiske inndelingen av de to 

organene skal samsvare. Det er særlig tre forhold som taler for at inndelingen mellom disse 

myndighetene i størst mulig grad bør sammenfalle: 

Felles oppfølgingsansvar overfor kommunene. Både fylkeskommunen og fylkesmannen er i 

dag tillagt oppgaver som innebærer oppfølging overfor kommunene. Det kan omfatte 

sektorområder hvor fylkeskommunen har en faglig rådgivende rolle, mens fylkesmannen er 

kontroll/tilsynsinstans, eller områder der de respektive organer har ansvar for å følge opp 

henholdsvis regionale eller nasjonale hensyn og interesser overfor kommunene. Dette gjelder 
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særlig spørsmål knyttet til utdanning, miljø og plan/areal, men også innenfor områder som 

næringsutvikling, klima (utslippsreduksjon og klimatilpasning) og folkehelse har 

fylkeskommunen og fylkesmannen felles oppfølgingsansvar overfor kommunene. 

Begge organer skal ivareta tverrsektorielle hensyn:  

Både fylkeskommunen og fylkesmannen skal ivareta tverrsektorielle hensyn i ulike 

sammenhenger. Manglende sammenfall mellom inndeling til fremtidig folkevalgt regionalt 

nivå og fylkesmannens inndeling kan skape utfordringer på politikkområder som krever nær 

kontakt og god samhandling mellom de to aktørene i oppgaveløsningen. Ett eksempel på et 

oppgavefelt som krever stor grad av koordinering mellom fylkeskommunen og fylkesmannen 

og andre aktører er regional planlegging. Som regional planmyndighet leder fylkeskommunen 

arbeidet med regional planlegging. Fylkesmannen har en rolle i å mobilisere relevante statlige 

interesser, bidra til å samordne statlige interesser i det regionale planarbeidet og følge opp 

vedtatte regionale planer. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er ett annet eksempel 

som krever et nært samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen og andre regionale 

statsetater. 

For at slike tverrsektorielle ansvarsområder skal bli ivaretatt har både fylkesmannen og 

fylkeskommunen behov for godt samspill med øvrig regional stat, og dermed for en regional 

inndeling som legger til rette for at denne samhandlingen kan ivaretas på en god og effektiv 

måte. Det er dokumentert at dagens mangfold av regionale strukturer skaper utfordringer 

nettopp for denne samhandlingen jf Meld St 22 (205-2016) og Produktivitetskommisjonen 

(NOU 2016: 3). Som del av regionreformen vil regjeringen gjennomgå statens regionale grenser 

i lys av den kommende strukturen for regionalt folkevalgt nivå, jf. kap. 6.4 i Meld. St. 22 (2015-

2016). Ambisjonen er bedre sammenfall og tilrettelegging for styrket samhandling og 

samarbeid mellom regionalt folkevalgt nivå og regional stat. Pågående strukturprosesser bør 

derfor ses i nær sammenheng for å legge til rette for godt samspill med øvrig regional stat både 

for fylkesmannen og nye folkevalgte regioner. 

Hensynet til en brukerrettet og oversiktlig forvaltningsstruktur: En avvikende inndeling mellom 

fylkeskommunen/folkevalgt regionalt nivå og fylkesmannen kan med rette oppfattes som et 

ytterligere tilskudd til den fragmentering og oppdeling av offentlig virksomhet som har preget 

forvaltningsutviklingen de senere tiår. Hensynet til at offentlig sektor skal fremstå enhetlig, 

ryddig og oversiktlig for innbyggere, organisasjons- og næringsliv er derfor også et argument 

for en mest mulig likartet struktur. 

Selv om disse tre hensynene gir tunge argumenter for felles geografiske grenser for 

fylkesmannen og det folkevalgte regionale nivået, skal det likevel understrekes at 

harmonisering av den geografiske inndelingen ikke er overordnet alle andre vesentlige 

inndelingshensyn, verken for fylkesmannen eller for det folkevalgte regionale nivået. Ulikheter 

i institusjonenes samfunnsoppdrag, oppgaver og roller kan tilsi at inndelingsbehovene også kan 

trekke i ulike retninger. Mens grunnlaget for det folkevalgte regionale nivået i stor grad er 

knyttet til å stimulere og legge rette til for samfunnsutvikling i et større regionalt perspektiv, er 

fylkesmannens fundament de kommunerettede oppgavene og oppfølging av kommunenes 

myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Videre vil hensynet til politisk representasjon og 

demokratisk deltakelse fra innbyggerne være et viktig hensyn for fylkeskommunen, mens 

tilsvarende demokratihensyn ikke vil være viktig for fylkesmannen. Disse ulikhetene i 

oppgaver og roller kan tilsi at inndelingsbehovene for de to organene ikke nødvendigvis er 

sammenfallende i alle sammenhenger og må også vurderes på selvstendig grunnlag. 
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3.6 Mål og prinsipper for inndelingen 

En ny inndeling for fylkesmannen skal være bærekraftig i et langt tidsperspektiv. Strukturen 

skal ikke bare svare på de utfordringer og endringsbehov som knytter seg til de oppgaver og 

roller fylkesmannen har i dag, men også være bærekraftig i møte med kommende oppgaver, 

viktige utfordringer i offentlig sektor og samfunnsendringer som skaper behov for endret 

organisering. På bakgrunn av gjennomgangen i dette kapitlet kan det knyttes følgende 

hovedmål til en framtidig struktur for embetene: 

 Strukturen skal legge til rette for at embetets grunnleggende roller som bindeledd, 

samordningsorgan mellom stat og kommune og rettssikkerhetsinstans overfor innbyggerne 

kan videreføres og styrkes 

 Strukturen skal legge til rette for at nærhetsbehov ut mot innbyggere og næringsliv kan 

ivaretas på en god og hensiktsmessig måte 

 Strukturen skal legge til rette for en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon 

 Strukturen skal legge til rette for at samordningsbehov mot andre regionale statsetater og 

mot folkevalgt regionalt nivå kan ivaretas på en effektiv måte  

I det følgende blir det formulert fem hovedprinsipper for fremtidig struktur for fylkesmannen. 

Disse inndelingsprinsippene vil nødvendigvis være av geografisk karakter, men vil likevel være 

begrunnet i de overordnede mål som er redegjort for over.   

1. Gi tilstrekkelig innbyggergrunnlag for faglig og økonomisk bærekraftige enheter: 

Inndelingen av fylkesmannsembetene må ha et innbyggergrunnlag som legger til rette for 

effektiv ressursbruk og dimensjonering av fagmiljøer med tilstrekkelig kapasitet og 

spesialisert kompetanse som sikrer god oppgaveløsning i alle embeter.  

 

2. Ivareta geografisk funksjonalitet: Inndelingen av fylkesmannsembetene må ivareta 

hensyn til geografisk funksjonalitet. Det vil i praksis innebære at inndelingen i størst mulig 

grad bør avgrenses slik at embetene ikke deler opp tettsteder, felles bolig- og 

arbeidsmarkedsområder, viktige interkommunale samarbeidsområder eller områder som 

hører sammen ut fra lokale fellesskap eller regional identitet. 

 

3. Sikre god tilgjengelighet for kommuner og innbyggere: Inndelingen må ivareta hensyn 

til god tilgjengelighet og nærhet for embetets målgrupper. På mange områder av 

fylkesmannens virksomhet er ikke fysiske avstander en stor utfordring for 

oppgaveløsningen. På andre fagområder derimot er det klare og voksende krav til fysisk 

tilstedeværelse. Det gjelder bl.a. for gjennomføringen av tilsyn. Hensyn og krav til 

stedlighet i deler av fylkesmannens oppgaver taler for at avstanden mellom 

fylkesmannsembetet og hoveddelen av fylkets kommuner bør være innenfor rimelig og 

forsvarlig reisetid. På grunn av de store forskjellene i geografi, bosettingsmønster og 

kommunikasjonsmessige forhold i og mellom landsdelene vil avstandsutfordringer uansett 

variere mellom embetene. 

 

4. Styrke forutsetningene for samvirke og samordning i staten: Inndelingen må styrke 

forutsetningene for at samordningsbehov mot andre regionale myndigheter kan ivaretas på 

en formålseffektiv måte. En mer felles geografi for utvalgte statlige virksomheter kan legge 

til rette for at den statlige virksomheten kan fungere mer effektivt, bli mer samordnet og 

handlekraftig på regionalt nivå. Særlig gjelder dette statlige regionale etater med oppgaver 

som i stor grad er rettet mot kommunene og beredskapsetater 
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5. Størst mulig grad av felles inndeling med folkevalgt regionalt nivå. Av hensyn til 

samordnings- og samarbeidsbehov med folkevalgt regionalt nivå, tverrsektoriell 

samordning og brukerretting bør fylkesmannen og folkevalgt regionalt nivå i størst mulig 

grad ha felles inndeling.  

Disse inndelingsprinsippene skal fange opp viktige hensyn sett fra statens side for inndelingen 

av fylkesmannen. Prinsippene vil kunne trekke i ulike retninger og anbefalinger om fremtidig 

struktur vil nødvendigvis innebære en avveining mellom prinsippene. Eksempelvis kan 

hensynet til en effektiv og samordnet statsforvaltning peke i retning av større enheter, mens 

mange kommune- og innbyggerorienterte oppgaver kan peke i retning av at enhetene ikke bør 

bli for store. De er likevel presentert her uten noen innbyrdes rangordning da alle må inngå i en 

helhetlig vurdering av den fremtidige inndelingen for fylkesmannen. I kapittel 6 vil de ulike 

strukturmodellene prøves mot prinsippene og de ulike modellene vil representere ulike svar og 

tilpasninger til prinsippene. Valg av modell vil følgelig også innebære en prioritering mellom 

prinsippene.  

 

3.7 Lokaliseringshensyn 

Spørsmålet om lokalisering henger tett sammen med fremtidig inndeling. Sammenslutning av 

embeter vil innebære at de nye embetene vil omfatte to eller flere byer/steder som i dag huser 

fylkesadministrasjonen. I tillegg vil det for noen regioners vedkommende innebære at de nye 

regionene omfatter en rekke større byer/befolkningstette område. En ny inndeling vil også 

kunne aktualisere spørsmålet om det bare er eksisterende lokasjoner som er aktuelle, eller om 

en hvilken som helst annen lokasjon er mulig i en ny region. Fylkesmannsembetene utgjør 

attraktive arbeidsplasser, og det vil være stor konkurranse mellom aktuelle byer om å kunne bli 

hovedsete for embetet i de nye regionene. 

Valg av lokalisering bør gjøres ut fra prinsipielle vurderinger og funksjonelle behov. KMDs 

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon3 
fastsetter formål for den statlige lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i 

sammenheng med lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. I det 

følgende gjennomgås viktige momenter som er naturlige å drøfte i forbindelse med vurderinger 

av framtidig lokalisering av fylkesmannsembetene i større regioner. Gjennomgangen skjer 

innenfor rammene av retningslinjene for lokalisering, men er tilpasset fylkesmannen som 

institusjon og organisasjon. 

1. Behovet for et samlet embete: Fylkesmannsembetets tverrsektorielle organisering er 

begrunnet med at embetet skal fremme samordning i offentlig forvaltning. Det handler om 

statens evne til å realisere nasjonale mål på tvers av nivå og sektorer og ikke minst i 

kommunesektoren. Viktige forutsetninger for at fylkesmannen kan fremme samordning er 

felles lokalisering av embetets avdelinger og faglig integrert oppgaveløsning internt i 

embetet. En organisatorisk oppdeling av embetet og spredt geografisk lokalisering av 

fagavdelinger vil svekke forutsetningene for å ivareta den samordningsrollen som utgjør 

kjernen i fylkesmannsembete som virksomhet. 

 

2. Nærhet og tilgjengelighet for innbyggere: For at embetet skal være mest mulig fysisk 

tilgjengelig for flest mulig, kan det tilsi en lokalisering av embetet der regionen har sitt 

befolkningsmessige tyngdepunkt. En slik vurdering vil være i samsvar med retningslinjene 

                                                
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-for-lokalisering-av-statlege-arbeidsplassar-og-statleg-

tenesteproduksjon/id2342592/ 
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for lokalisering av statlige virksomhet hvor det heter at «Jo meir avhengig verksemda er av 

direkte kontakt med brukarane, desto nærare brukarane må verksemda vere lokalisert». Så 

må det vurderes om kontaktbehovet mellom embete og innbygger er av en slik karakter at 

det er nødvendig eller hensiktsmessig med fysisk møte.  

 

3. Nærhet til kommunene: Selv om fylkesmannen utfører oppgaver for innbyggerne, er 

kommunene fylkesmannens primære målgruppe. Svært mye av aktiviteten er knyttet opp 

mot oppfølging (veiledning, kontroll og tilsyn) av kommunen som myndighetsutøver og 

tjenesteprodusent. Dette hensynet taler for en lokalisering av embetet som legger til rette 

for størst mulig grad av kontakt og samhandling med kommunene i regionen og at 

reiseavstand/reisetid til/fra embetet ikke blir tyngre enn nødvendig for kommunene.  Det 

kan tilsi lokalisering til den by/område som utgjør et geografisk midtpunkt eller 

kommunikasjonsmessig knutepunkt. Det trenger ikke sammenfalle med den by/område som 

er et befolkningsmessig tyngdepunkt. 

 

4. Nærhet til andre viktige samarbeidspartnere: Forutsetningene for at fylkesmannen kan 

ivareta sine tverrsektorielle oppgaver og samarbeidsbehov med andre etater påvirkes av 

disse etatenes organisering, inndeling og lokalisering. I mange tilfeller vil det være 

nødvendig med direkte kontakt og møtepunkter. Det forutsetter at det finnes arenaer og 

møteplasser hvor partene kan treffes jevnlig og effektivt uten store kostnader tidsmessig og 

økonomisk. I henhold til retningslinjene for lokalisering av statlig virksomhet skal 

«Verksemda sitt behov for nærleik til særskild infrastruktur eller spesielle typar fagmiljø, 

offentlege styresmakter eller anna skal dokumenterast og grunngjevast». I spørsmålet om 

lokaliseringen av fylkesmannen vil det derfor måtte avklares hvilke aktører fylkesmannen 

står i et tett samhandlingsforhold til, og hvor disse aktørene (ansvarlig enhet) i dag er 

lokalisert. Her må også behovet for at aktørene er fysisk lokalisert til ett og samme sted 

drøftes, eller om mindre reiseavstander er akseptable.  

 

5. Rekruttering og kompetanse: Fylkesmannsembetene er utpregede kunnskapsintensive 

virksomheter. Oppgavene som skal løses stiller store krav til høy formell faglig kompetanse 

hos de ansatte. Et viktig lokaliseringshensyn vil derfor være at lokaliseringsstedet har et 

arbeids- og kompetansemarked som legger til rette for å rekruttere og beholde kompetente 

medarbeidere. Kompetansetilfanget er gjerne større i sentrale områder, og dermed også 

mulighetene for å bygge opp og beholde robuste, spesialiserte fagmiljøer. Størrelsen på 

stedet og tilbudene stedet ellers har å by på er også av betydning ut fra trivselsmessige 

årsaker og mulighetene for at ektefelle/samboer kan få arbeid. I dag er embetene i all 

hovedsak lagt til de større byer/tettsteder i landet. Disse stedene er som regel preget av 

velfungerende arbeidsmarkeder og nærhet til UH-institusjoner som har sikret god tilgang 

på kompetent personale og rekruttering til embetene.  

 

6. Regional balanse og utvikling: Lokaliseringen av fremtidige hovedsete for embetene må 

også ta hensyn til den regionale balansen i arbeidsmarkedet og dermed i fordelingen av 

offentlige arbeidsplasser.  KMDs Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser 

understreker at det skal legges vekt på å legge statlige arbeidsplasser til regionale sentra der 

virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser. Det 

kan tale for å legge hovedsetet for embetet til byer med svakt innslag av offentlige 

kunnskapsintensive arbeidsplasser. I tillegg til at embetet representerer et betydelig antall 

arbeidsplasser må også betydningen av embetets lokalisering for regional utvikling 

understrekes. Det bør også tillegges vekt å videreutvikle godt drevne embeter med sterke 
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fagmiljøer for å sikre en mest mulig kompetent og bærekraftig institusjon fremover. Alle 

embeter ikke nødvendigvis like i så måte. 

 

7. Kostnadseffektivitet: Det er et overordnet mål at den statlige forvaltningen er 

kostnadseffektiv og at lokaliseringsalternativer blir vurdert mht. kostnadseffektivitet. Dette 

kravet gjelder naturligvis også for lokalisering av fylkesmannen og vil kunne omfatte en 

rekke vurderinger, eksempelvis om ett lokaliseringsalternativ i større grad enn et annet 

innebærer lavere husleiekostnader, reisekostnader, lønnskostnader, mv. Både løpende 

driftskostnader og gjennomførte investeringer i bygninger og annen infrastruktur er relevant 

å trekke inn i en nærmere analyse. 
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4. Beskrivelse og analyse av dagens fylkesmannsembeter  

I dette kapitlet gis det en beskrivelse av hovedtrekk ved embetenes geografiske struktur, 

virksomhet og organisering. I tillegg til å gi en geografisk og institusjonell statusbeskrivelse av 

embetene gir kapitlet også en nærmere analyse av kompetanse og kapasitet ved embetene,  

forskjeller i geografiske avstander og kommunestruktur, samt mulige svakheter ved dagens 

fylkesinndeling (typeproblemer). Kapitlet inneholder også en analyse av administrativ 

inndeling og lokaliseringsmønster for en rekke statlige etater som er viktige 

samarbeidspartnere for fylkesmannen.   

4.1 Dagens organisering og ressursbruk  
 

4.1.1 Geografisk struktur 

Norge er delt inn i 19 fylker og har for tiden 17 fylkesmenn. Akershus og Oslo har hatt felles 

fylkesmann i snart 100 år, mens Agderfylkene fikk felles fylkesmann fra 1.1.2016. Nøkkeltall 

for fylkesmennenes geografiske struktur, herunder areal, folketall og antall kommuner, framgår 

av tabell 4.1. nedenfor.    

 

Landets største fylke målt i areal er Finnmark, som med nærmere 50.000 kvadratkilometer er 

over 20 ganger så stort som Vestfold, som ved siden av Oslo er vårt minste fylke i areal. De tre 

fylkene i Nord-Norge utgjør 35 prosent av arealet for hele landet og er vesentlig større enn alle 

våre øvrige landsdeler. Midt-Norge inkludert Trøndelag og Møre og Romsdal utgjør 17 prosent 

av landarealet, Vestlandet 13 prosent, Sørlandet 5 prosent, Innlandet 16 prosent og Øvrige 

Østlandet 13 prosent.  

 

Også folketallet varierer betydelig, fra vel 75.000 i Finnmark til over 1,2 millioner i Oslo og 

Akershus. Folketallets fordeling på landsdelene er nesten motsatt av arealfordelingen. Nord-

Norge har med sine 482.000 innbyggere 9 prosent av samlet folketall, mens de sentrale fylkene 

på Østlandet har 2,6 millioner som utgjør 50 prosent av folketallet (fylkene Oslo, Akershus, 

Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). De tre vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og 

Sogn og Fjordane har nærmere 1,1 millioner innbyggere som utgjør 21 prosent av hele landet. 

Trøndelag har med sine to fylker 450.000 innbyggere som utgjør 9 prosent. De to 

innlandsfylkene Hedmark og Oppland har til sammen 384.000 innbyggere som utgjør 7 prosent, 

mens Agderfylkene har i underkant av 300.000 innbyggere som utgjør 6 prosent av landets 

innbyggertall.  
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Figur 4.1: Befolkningsgrunnlag for dagens fylkesmenn. Folketall pr 1.1.2016. Kilde: SSB 

Også antall kommuner varierer betydelig, fra 14 kommuner i Vestfold til 44 i Nordland. I Oslo 

og Akershus er det til sammen 23 kommuner, medregnet Oslo kommune som har status som 

både kommune og fylkeskommune. Oslo kommuner er for øvrig delt inn i 15 bydeler med 

betydelig delegert oppgaveansvar, særlig innenfor helse og sosial. Nest etter Nordland er Møre 

og Romsdal (36 kommuner) og Hordaland (33 kommuner) våre mest kommunerike fylker. 

 

I tabellen nedenfor er det tatt med noen ytterligere tall som beskriver forskjellene i geografisk 

struktur for fylkesmennene. Befolkningstetthet målt i antall innbyggere pr kvadratkilometer 

varierer fra 2 i Finnmark til 231 i Oslo og Akershus. Gjennomsnittlig areal pr kommunene 

varierer fra 159 kvadratkilometer i Vestfold til 2560 i Finnmark. En rekke av våre fylker preges 

av mange små kommuner i areal. Det gjelder flere av de mest sentrale og urbane fylkene, men 

også typiske distriktsfylker som f.eks. Møre og Romsdal. Gjennomsnittlig kommunestørrelse 

målt i folketall varierer fra ca. 4.000 i Finnmark til over 50.000 i Oslo og Akershus. En nærmere 

beskrivelse av dagens kommunestruktur følger nedenfor. 
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Fylkesmenn 

Areal land og 

ferskvann 

(kvadratkm)

Folketall 

1.1.2016

Antall 

kommuner

Antall 

innbyggere 

pr kvadratkm

Gj.snittlig 

areal pr 

kommune 

(kvadratkm)

Gj.snittlig 

innbyggertall  

pr kommune

Østfold 4181 289867 18 69 232 16104

Oslo og Akershus 5372 1252923 23 233 234 54475

Hedmark 27398 195356 22 7 1245 8880

Oppland 25192 188953 26 8 969 7267

Buskerud 14911 277684 21 19 710 13223

Vestfold 2225 244967 14 110 159 17498

Telemark 15296 172494 18 11 850 9583

Aust-og Vest-Agder 16434 298486 30 18 548 9950

Rogaland 9377 470175 26 50 361 18084

Hordaland 15437 516497 33 33 468 15651

Sogn og Fjordane 18619 109530 26 6 716 4213

Møre og Romsdal 15100 265290 36 18 419 7369

Sør-Trøndelag 18840 313370 25 17 754 12535

Nord-Trøndelag 22415 136399 23 6 975 5930

Nordland 38481 241906 44 6 875 5498

Troms 25863 164330 24 6 1078 6847

Finnmark 48631 75758 19 2 2560 3987

Hele landet 323772 5213985 428 16 756 12125

 

Tabell 4.1 Geografiske nøkkeltall for fylkesmennene. Kilde: NIVI/SSB 

 

Bak disse hovedtallene skjuler det seg store forskjeller i bosettingsmønsteret mellom fylkene. 

Av figuren nedenfor fremgår andelen av innbyggerne som bor i såkalte spredtbygde strøk dvs. 

utenfor de områder som SSB definerer som tettsteder. Som det fremgår er det fylkene Hedmark, 

Oppland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane som har høyest andel innbyggere i spredtbygde 

strøk. Finnmark preges av mye punktbosetting og ligger midt på treet, mens Oslo og Akershus, 

Rogaland, Østfold og Vestfold er blant våre mest urbane fylker. I dag bor 19 prosent av landets 

innbyggere i spredtbygde strøk, mot 27 prosent så sent som i 1990. 
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Figur 4.2 Andel innbyggere i spredtbygde strøk pr 1.1.2015. Kilde: NIVI/SSB 

 

Tabellene nedenfor gir en nærmere oversikt over kommunestrukturen internt i alle fylkene.  

 

 
Tabell 4.2 Dagens kommunestruktur ut fra innbyggertall 1.1.2016. Kilde: NIVI/SSB 

4.1.2 Oppdragsgivere og styring 

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og 

retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen. Embetets samfunnsoppdrag er hovedsakelig gitt 

gjennom Fylkesmannsinstruksen, fastsett ved kgl. res 7.8.1981, endret ved kgl. res 10.11.1988 
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Telemark

Møre og Romsdal
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Troms
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Andel innbyggere i spredtbygd strøk (prosent)

< 1.000 1-1.999 2-2.999 3-4.999 5-9.999 10-19.999 20-49.000 50-99.000 >100.000 Sum

Østfold 1 1 0 3 6 3 2 2 0 18

Oslo og Akershus 0 0 1 0 1 10 7 2 2 23

Hedmark 0 5 2 3 7 1 4 0 0 22

Oppland 0 2 5 5 9 3 2 0 0 26

Buskerud 0 2 4 5 2 2 5 1 0 21

Vestfold 0 0 1 2 4 2 5 0 0 14

Telemark 0 3 4 3 3 3 1 1 0 18

Aust-og Vest-Agder 2 7 3 2 9 4 2 1 0 30

Rogaland 3 1 2 6 1 8 3 1 1 26

Hordaland 4 3 3 6 8 5 3 0 1 33

Sogn og Fjordane 1 4 8 4 7 2 0 0 0 26

Møre og Romsdal 0 4 7 7 14 1 3 0 0 36

Sør-Trøndelag 4 1 2 7 7 3 0 0 1 25

Nord-Trøndelag 4 4 5 3 2 3 2 0 0 23

Nordland 4 17 7 4 6 4 1 1 0 44

Troms 2 7 5 5 2 1 1 1 0 24

Finnmark 2 6 5 2 1 2 1 0 0 19

Hele landet 27 67 64 67 89 57 42 10 5 428

Fylkesmenn 

Antall kommuner etter innbyggertall 1.1.2016
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og 6.7.1999, og Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med 

samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, fastsatt ved kgl. res. 19.juni 2015. 

Styringen av fylkesmannsembetene bygger på at ansvaret for virksomheten er delt mellom 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og oppdragsdepartementene. Flere av 

departementene har lagt etatsstyringen av embetene til underliggende direktorater og tilsyn. Det 

samordnende og administrative ansvaret er lagt til KMD. Oppdragsdepartementene er direkte 

overordnet fylkesmannen på sine respektive fagområder og har faglig instruksjonsmyndighet 

overfor fylkesmannen, og fagstatsrådene har parlamentarisk ansvar for arbeidet som utføres i 

embetene. Fylkesmennene utfører også enkelte oppgaver for kongehuset og Stortinget.  

Fylkesmannsembetene utfører fagoppgaver for følgende elleve departementer og ti 

direktorater/tilsyn:   

1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

2. Justis- og beredskapsdepartementet 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

- Statens sivilrettsforvaltning 

 

3. Klima og miljødepartementet 

- Miljødirektoratet 

 

4. Landbruks- og matdepartementet  

- Landbruksdirektoratet 

 

5. Helse og omsorgsdepartementet 

- Helsedirektoratet  

- Statens helsetilsyn 

 

6. Kunnskapsdepartementet 

- Utdanningsdirektoratet 

 

7. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

- Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

- Barne, ungdoms- og familiedirektoratet 

 

8. Arbeids- og sosialdepartementet 

- Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 

9. Samferdselsdepartementet 

 

10. Utenriksdepartementet 

 

11. Kulturdepartementet 

 

Grunnlaget for fylkesmannens arbeid ligger i de oppgavene som embetene skal løse i henhold 

til lover, forskrifter og særlige politiske prioriteringer i de årlige styringsdokumentene. 

Fylkesmannens faste og lovbestemte oppgaver beskrives i virksomhets- og økonomiinstruksen, 

mens tildelingsbrevet gir årlige prioriteringer og styringskrav.  
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4.1.3 Finansiering og økonomiske hovedtall 

Fylkesmannens faste oppgaver finansieres over det felles budsjettkapitlet 525. Finansieringen 

skjer i hovedsak gjennom overføring av midler fra departementenes fagkapitler til kap. 525 i 

tråd med gjeldende finansieringsordning for fylkesmannen 4. Det fagdepartementet som har 

instruksjonsmyndighet på et område har også ansvaret for ressurssituasjonen der. Dette ansvaret 

omfatter nye oppgaver som legges til fylkesmannen, men også endringer i eksisterende 

oppgaver, samt endringer i underliggende behov som for eksempel når flere klagesaker gjør at 

arbeidsmengden øker. Kontorer og støttefunksjoner som IKT, arkiv, personal, regnskap mv er 

en forutsetning for at arbeidsoppgavene kan utføres på de ulike fagområdene. 

Finansieringsansvaret til oppdragsgiverne omfatter således en forholdsmessig andel av 

administrative kostnader i fylkesmannsembetene. Når oppgaver ikke lenger skal utføres av 

fylkesmannsembetene, skal ressurser på tilsvarende måte tas ut fra kap. 525 om 

fagdepartementet ønsker det.  

Figuren under viser ressursfordelingen i 2015 per departementsområde for kap. 525, post 01. 

Andel administrative utgifter som lønn til fylkesmann, ass. fylkesmann og 

administrasjonsavdelingen (arkiv, personal, økonomi, og IKT) samt utgifter til husleie, IKT, 

kontor, reiser m.m. er fordelt likt på alle departement etter deres relative størrelse. I kategorien 

"Andre" inngår Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. 

 

Figur 4.3: Resursfordeling på departementsområder 2015. Kilde: Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Figuren angir fordelingen på nasjonalt nivå, dvs. for embetene samlet. Som det fremgår utgjør 

oppgavene under Helse- og omsorgsdepartementets område det volummessige (i kroner) største 

arbeidsområdet, etterfulgt av oppgavene på landbruksområdet og deretter klima- og 

miljøområdet. Ressursfordelingen mellom departementene vil kunne variere fra år til år som 

følge av at det rammeoverføres midler, eventuelt trekkes ut midler, på det enkelte 

departementsområde som følge av endringer i oppgaver.  

                                                
4 Finansieringsordning for Fylkesmannen: Retningslinjer med utdypende kommentarer. Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet 2009. 

21,3 %

19,1 % 18,9 %

12,8 %
12,1 %

6,3 % 6,1 %

2,8 %

0,7 %

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

HOD LMD KLD KMD KD BLD JD ASD Andre

I 1
00

0 
kr

o
n

er

Ressursfordeling per departementsområde 2015

-�122�-



44 

 

I tillegg til overføringen over kapittel 525 stiller flere fagdepartement og direktorat/tilsyn som 

midler til disposisjon til prosjekter av kortere varighet i regi av fylkesmannen.  

Den samlede 525 rammen fordeles på de 17 embetene etter gitte kriterier i en egen 

budsjettfordelingsmodell. Fordelingen skal reflektere embetenes ulike utgiftsbehov på 

bakgrunn av variasjon i behov og utfordringer mellom fylkene. Budsjettfordelingsmodellen er 

basert på kriterier som innbyggertall, antall kommuner eller andre fagspesifikke kriterier 

oppdragsgivende fagdepartement eller direktorat anser som relevante å benytte. Siden 2010 har 

fordelingen vært frosset mellom embetene og fulgt en forenklet budsjettfordelingsmodell, der 

tildelingen har vært basert på fordelingen foregående år justert for pris- og lønnskompensasjon 

for det enkelte år og endringer av varige faglige oppdrag eller administrative oppgaver for 

embetet. I tabellen under er embetenes ressursbruk på kapittel 525.01 presentert.  

 Embete 

Samlet bevilgning Driftsutgifter 
Lønnsandel av 

driftsutgifter 
Husleie 

Husleie      

(% av 

driftsutgifter) 

Oslo og Akershus 166 437 621 165 937 144 76 36 228 218 22 

Hordaland 112 026 000 109 388 742 80 19 159 503 18 

Rogaland 98 032 000 97 263 259 82 15 839 334 16 

Nordland 97 763 000 96 081 781 82 10 191 463 11 

Sør-Trøndelag 91 300 000 90 194 859 78 13 141 180 15 

Oppland 90 273 000 92 698 682 72 12 630 358 14 

Hedmark 88 933 000 87 516 768 75 13 177 610 15 

Møre og Romsdal 81 456 000 79 751 000 80 7 999 766 10 

Sogn og Fjordane 78 633 000 77 381 174 77 12 460 902 16 

Buskerud 78 122 000 77 142 000 82 11 651 475 15 

Østfold 75 445 000 74 689 869 83 11 578 364 16 

Troms 75 388 000 72 780 447 80 10 927 034 15 

Nord Trøndelag 75 385 000 74 439 724 78 10 170 994 14 

Vest-Agder 71 914 000 71 614 800 78 11 367 151 16 

Vestfold 66 645 000 66 776 429 87 5 915 100 9 

Telemark 64 172 000 63 772 715 81 8 644 131 14 

Finnmark 58 573 000 58 262 000 80 6 019 148 10 

Aust-Agder 55 349 000 55 176 000 66 5 643 497 10 

Sum 1 525 846 621         

Tabell 4.3: Fordeling av ressursbruk i embetene 2015, i kr. Kilde: KMD - Korrigerte tall fra  

fylkesmannens årsrapporter 2015. 

 

Den samlede bevilgningen over kap 525.01 utgjorde i 2015 totalt kr 1, 525 mrd. kroner. Den 

spenner fra 55,3 mill. kroner ved embetet i Aust-Agder til 166,4 mill. kroner ved embetet i Oslo 

og Akershus. Gjennomsnittlig er den samlede bevilgningen på 84,8 mill. kroner som er omtrent 
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samme nivå som Fylkesmannen i Finnmark), og medianverdien er 78,4 mill. kroner som 

tilsvarer omtrent Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.  

Omtrent halvparten av embetenes totale tildeling gis over andre kapitler enn kap. 525.01. I 2015 

utgjorde det samlede beløpet over andre budsjettkapitler kr 1,829 mrd. Totalt ble det dermed 

bevilget kr 3 354 mrd. kr til embetene i 2015. 

4.1.4 Bemanning ved embetene 

Totalt ble det utført 2461 årsverk ved embetene i 2015. Antall rapporterte årsverk varierer fra 

87 i Aust-Agder til 331 i Oslo og Akershus. Gjennomsnittet er 136,5. Antall årsverk ved 

embetene pr 1000 innbygger gir følgende tabell: 

Embete Årsverk Innbyggertall Årsverk per 1000 innbygger 

Oslo og Akershus 331 1252923 0,26 

Rogaland 161 470175 0,34 

Hordaland 184 516497 0,35 

Østfold 118 289867 0,4 

Buskerud 116 277684 0,41 

Vestfold 115 244967 0,46 

Sør-Trøndelag 147 313370 0,46 

Møre og Romsdal 139 265290 0,52 

Telemark 94 172494 0,54 

Vest-Agder 105 182701 0,57 

Hedmark 114 188953 0,6 

Nordland 159 241906 0,65 

Oppland 127 188953 0,67 

Troms 117 164330 0,71 

Aust-Agder 87 115785 0,75 

Nord-Trøndelag 120 136399 0,87 

Sogn og Fjordane 116 109530 1,05 

Finnmark 111 75758 1,46 

Tabell 4.4: Årsverk 2015 og årsverk per 1000 innbygger. Kilde: FM-nett: 

http://arapp.fylkesmannen.no/Samanstilling.aspx 

Årsverksinnsatsen per 1000 innbygger varierer fra 0,26 årsverk i Oslo og Akershus til 1,46 

årsverk i Finnmark. 

Disse tallene er ikke justert mht. til årsverk knyttet til å ivareta nasjonale 

funksjoner/spesialfunksjoner ved enkelte embeter. Eksempelvis er ni årsverk ved embetet i 

Sogn og Fjordane knyttet til IKT-utviklingsoppgaver på oppdrag fra departementer og 

direktorater. Dette er oppgaver embetet utfører for alle embetene. Flere embeter har også 

arbeidsgiveransvar for verneområdeforvaltere som ivaretar sekretariatsfunksjoner for 
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verneområdestyrene. Dette er en spesialfunksjon som ligger utenfor de ordinære oppgavene til 

embetene, men stillingene inngår likevel i tabellen under.  

Antall årsverk per kommune gir følgende tabell: 

Embete Årsverk Kommuner Årsverk per kommune 

Nordland 159 44 3,6 

Møre og Romsdal 139 36 3,8 

Sogn og Fjordane 116 26 4,4 

Oppland 127 26 4,8 

Troms 117 24 4,9 

Hedmark 114 22 5,1 

Telemark 94 18 5,2 

Nord-Trøndelag 120 23 5,2 

Buskerud 116 21 5,5 

Hordaland 184 33 5,6 

Sør-Trøndelag 147 25 5,8 

Aust-Agder 87 15 5,8 

Finnmark 111 19 5,8 

Rogaland 161 26 6,2 

Østfold 118 18 6,5 

Vest-Agder 105 15 7 

Vestfold 115 14 8 

Oslo og Akershus 331 23 14,4 

Tabell 4.5: Årsverk per kommune. Kilde: FM-nett: 

http://arapp.fylkesmannen.no/Samanstilling.aspx 

Årsverksinnsatsen per kommune varierer fra 3,6 årsverk per kommune ved embetet i Nordland 

til 14,8 årsverk per kommune i Oslo og Akershus. 
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4.2 Dagens samhandlingsmønster 

Fylkesmannen samarbeider tett med flere offentlige aktører. I det følgende gis det en 

gjennomgang av samhandlingsmønsteret med viktige samarbeidsparter. Fremstillingen baseres 

dels på tidligere utredningsarbeider og undersøkelser, dels på fylkesmennenes egen 

årsrapportering og dels på innspill som er mottatt i forbindelse med arbeidet med rapporten. 

4.2.1 Samarbeid med kommunene 

Kommunene er fylkesmannens viktigste målgruppe. Generelt kan fylkesmannens oppgaver og 

samhandling overfor kommunene knyttes til fire funksjoner: kontroll, veiledning, formidling 

og gjensidig læring. Disse funksjonene skal på ulike måter bidra til å sikre at kommunal 

virksomhet oppfyller de målsetningene som er nedfelt i særlovgivningen, og at organisering og 

utførelse er i samsvar med de relevante bestemmelser i lovgivningen og tilhørende forskrifter.  

Måten kontakten og samhandlingen mellom fylkesmannen og kommunene foregår varierer 

betydelig mellom embetene. Fylkenes geografi, kommunetall og reiseavstander mv. utgjør 

objektive faktorer som gir ulike forutsetninger for kommunedialogen. I tillegg kan embetene 

ha ulik tradisjon og kultur for hvordan samarbeidet med kommunene foregår. Det er derfor 

krevende å gi en kortfattet fremstilling av fylkesmennenes mangfoldige samhandlingsrelasjoner 

som faktisk speiler dette mangfoldet. 

Under er det likevel listet opp noen typiske møtearenaer mellom fylkesmannen og kommunene 

som også inneholder opplysninger om vanlig deltagelse. Oversikten ble opprinnelig utarbeidet 

av NIBR utarbeidet i forbindelse med en analyse av dialogen mellom fylkesmannen og 

kommunene i 20045, men er gjennomgått og mest mulig oppdatert i forhold til dagens situasjon. 

Det skal understrekes at tabellen gir oversikt over institusjonaliserte møteplasser for 

kommunesamhandlingen. Vel så viktig for samhandlingen er selvfølgelig den løpende dag til 

dag-kontakten på ulike nivåer i både fylkesmannens og kommunenes organisasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 NIBR-rapport 2004:7 Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene 
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Møteplasser hvor Fylkesmannen selv/embetsledelsen er representert  (arr. av FM) 

Møteplasser Representanter fra embetet Representanter fra kommunen 

Samordnet kommunebesøk 
(én kommune) 

Embetsledelse, avdelingsledere Ordfører, utvalgsledere, rådmann, 
økonomisjef, avdelingsledere 

Regionmøte (flere kommuner) Embetsledelse, avdelingsledere Ordfører, utvalgsledere, rådmann 

Fylkessamling Embetsledelse, avdelingsledere Ordfører, rådmann 

Temamøter Embetsledelse, avdelingsledere Ordfører, rådmann 

Møte med Robek-kommer Embetsledelse, avdelingsleder, 
økonomirådgiver 

Ordfører, politikere fra alle partier, 
rådmann, kommunale sektorsjefer 

Individuell kontakt Embetsledelse Ordfører, rådmann 

Møte i meklingssaker Fylkesmannen Ulike representanter fra kommunen 

Sektorvise/avdelingsvise møteplasser (arr. av FM) 

Møteplasser Representanter fra embetet Representanter fra kommunen 

Avdelingsvise kommunebesøk Avdelingsleder, fagrådgiver 
Ordfører, rådmann, kommunale 
sektorsjefer, fagrådgivere 

Sektorvise regionale samlinger Avdelingsleder, fagrådgiver Sektorsjef, fagrådgivere, saksbehandlere 

Individuell kontakt Fagrådgivere (for det meste) Fagrådgivere (saksbehandlere) 

Kurs, saksmøter, fagmøter og 
temasamlinger Varierer Varierer 

Ad-hoc møter Varierer  

Tilsyn Avdelingsleder, fagrådgivere 
Fagrådgivere (saksbehandlere), ordfører 
og rådmann kan også være representert 

Prosjekter Fagrådgivere (for det meste)  

Møteplasser arrangert av andre enn fylkesmannsembetet 

Møteplasser Representanter fra embetet Representanter fra kommunen 

Budsjettkonferanser i regi av KS Embetsledelse, avdelingsledere Ordfører, rådmann, økonomisjef 

Regionalt planforum i regi av 
fylkeskommunen 

Noen ganger fylkesmannen, 
avdelingsledere og fagrådgivere 
avhengig av sak  

Plansjef, planmedarbeider (noen ganger 
ordfører) 

Møter med regionråd Fylkesmannen, assisterende 
fylkesmann, avdelingsledere 

Ordfører, rådmann 

Møter i regionale fagnettverk Fagrådgivere (for det meste) Fagrådgiver, saksbehandler 

Møter i ulike typer strategiske 
organ 

Fylkesmannen, assisterende 
fylkesmann, avdelingsledere 

Ordfører, rådmann 

Tabell 4.5: Arenaer for kontakt og samhandling mellom fylkesmannsembetet og kommunene. 

Kilde: NIBR 2004, NIVI 2015 

Den første hovedkategorien dekker arenaer hvor fylkesmannen selv/hele embetsledelsen er 

representert. Samordnet kommunebesøk er en særlig viktig arena for å drøfte utfordringer og 

lære den enkelte kommune å kjenne. I praksis innebærer kommunebesøk at fylkesmannen og 

deler av embetet drar på heldagsbesøk til kommunene. I NIBRs undersøkelse ga de fleste 

caseembetene uttrykk for at de hadde som mål å rekke over alle fylkets kommuner i løpet av en 

valgperiode. For kommunene betyr dette at slike fylkesmannsbesøk blir gjennomført omtrent 

hvert fjerde år. Denne besøksfrekvensen kan imidlertid variere mellom fylkene, ikke minst 
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påvirket av antall kommuner i det enkelte fylke. Erfaringene viser at så vel kommunene som 

fylkesmannen har stor nytte av og gode erfaringer med disse møtene.   

Regionvise samlinger er møter mellom fylkesmannsledelsen og kommuneledelsen i flere 

kommuner. Ofte vil det dreie seg om møter med fylkets regionråd hvor den enkelte delregions 

kommuner er representert ved ordfører, eller det kan også være møter med noen utvalgte 

kommuner. I slike samlinger vil ofte kommuneoverskridende spørsmål stå på dagsorden, som 

interkommunalt samarbeid og kommunesammenslåing. Fylkessamlinger er også vanlig i de 

fleste embeter, gjerne en gang eller to i løpet av året. Fylkessamlinger er vanligvis et felles møte 

mellom fylkesmannen og den øverste kommuneledelsen i alle kommuner i fylket . Slike møter 

kan ha forskjellige betegnelser, som f.eks.  «januarmøtet», «kommunekonferansen» m.fl.. 

Deltakere på slike møter er som regel hele embetsledelsen og den øverste ledelsen i 

kommunene. Arenaen er i stor grad sektor- og nivåovergripende og det er gjerne formidling av 

overordnende styringssignaler og endringer i statlig politikk på ulike felt som er tema for 

møtene.  

I tillegg til disse brede og formaliserte arenaene er det en rekke andre møteplasser som med 

jevne mellomrom kan involvere fylkesmannen/embetsledelsen. Ulike faktorer og hendelser kan 

være foranledningen til slike møter; blant annet nevnes iverksetting av statlige handlingsplaner, 

endring i lov- og regelverk, saker som trenger avklaring, samt debatt og mediesaker. Slike møter 

kan avholdes med en kommune, eller med flere. Det samme gjelder for møter med kommuner 

som står i fare for eller har havnet i Robek- registeret. I slike tilfeller går fylkesmennene inn i 

en omfattende dialog med kommunene for å finne en vei ut av uføret. Videre har fylkesmannen 

selv en meklerrolle i arealplansaker som innebærer kontakt med kommunene, og endelig kan 

det være flere tilfeller av individuell og direkte kontakt på øverste nivå mellom fylkesmannen 

og ordførere og/eller rådmenn. 

Den andre hovedkategorien omfatter kontakt- og samhandlingsarenaer av sektorvis 

/avdelingsvis karakter. I avdelingsvise kommunebesøk møter avdelingsleder og 

fagmedarbeidere fra en avdeling ledelsen i den aktuelle kommune. Som oftest er både den 

politiske ledelse (ordfører og i enkelte tilfeller hovedutvalg) og den administrative ledelse i 

kommunen representert, samt aktuelle fagpersoner fra kommunen. Det forekommer også 

sektorvise regionale samlinger, arrangert av de ulike avdelingene i fylkesmannsembetet 

enkeltvis. Deltakerne er som regel mellomledere og ansatte fra den aktuelle sektoren/ 

avdelingen hos begge parter. Slike samlinger har vanligvis et klart sektorfaglig preg. 

Individuell kontakt om fagoppgaver oppgis som en av de hyppigste og viktigste formene for 

kontakt og dialog mellom kommunene og embetene, særlig på saksbehandlernivå (men også på 

avdelingsledernivå). Denne kontakten bærer preg av å være uformell og muntlig (gjerne per 

telefon eller e- mail). Særlig små kommuner vektlegger betydningen av den faglige 

veiledningen gjennom fylkesmannens fagressurser og at det i mange tilfeller er daglig kontakt. 

Denne løpende kontakten med kommunene på fagnivå vil også bidra til læring i embetene om 

de forutsetninger og utfordringer kommunene har som tjenesteprodusenter og lokale 

utviklingsaktører. 

Den tredje hovedkategorien for kontakt og samhandling utgjøres av møteplasser som andre 

aktører enn fylkesmannen har ansvar for, men hvor fylkesmannen regelmessig deltar og 

kommer med innspill til programmet. KS arrangerer eksempelvis årlige høstkonferanser som 

ofte omfatter en bolk om statsbudsjettet og aktuelle temaer innenfor ulike sektorfelt. En annen 

viktig arena er regionalt planforum som fylkeskommunen har ansvar for. Regionalt planforum 

skal bidra til klarlegging og samordning av statlige, regionale og kommunale interesser tidlig i 

kommunale planprosesser. Berørte etater skal delta i planforum. En undersøkelse fra 2015 viser 
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imidlertid at deltagelsene fra statsetatene kan være varierende, men at fylkesmannen og Statens 

vegvesen deltar regelmessig i alle landets planforum. Informanter fra embetene gir uttrykk for 

at forumet kan ha en viktig funksjon i dialogen med kommunene og bidrar til å styrke den 

faglige siden ved planarbeidet 6.  

Som det fremgår av gjennomgangen over er det kontakt mellom fylkesmannen og kommunene 

i tilknytning til en rekke formaliserte møteplasser av regelmessig karakter, men det er også 

omfattende uformell dag til dag kontakt. Kontakten omfatter hele embetet, fra embetsledelsen 

med fylkesmannen i spissen til saksbehandlere i de ulike avdelingene. Tilsvarende involveres 

så vel kommunens politiske og administrative ledelse som saksbehandlere i de kommunale 

sektoretatene i samhandlingen med fylkesmannen. Det er vanskelig å konkret tallfeste 

kontakthyppigheten mellom embetet og kommunen. Den vil kunne variere på i tid og mellom 

fylker. En undersøkelse utført av IRIS i 2006 som omfattet 50 kommuner i Nordland og Vest-

Agder tyder på at en enkelt kommune i løpet av et år har fra 120 til 240 kontakter mellom ett 

av sine ledelses- og virksomhetsområder og fylkesmannen.7  

Det viktigste spørsmålet er kanskje likevel om kommunene opplever kontakten som 

tilstrekkelig for få sine behov ivaretatt. DIFIs undersøkelse fra 2010 om kommunenes 

oppfatninger av fylkesmannen tyder på det.8 Her gir et klart flertall (76 prosent) av 

respondentene uttrykk for at de mener at det er tilstrekkelig kontakt mellom fylkesmannen og 

kommunen. Det gjør seg imidlertid gjeldende noen fylkesvise forskjeller. I to fylker er 95 

prosent av respondentene enige i en påstand om at det er tilstrekkelig kontakt, mens tallet for 

de to fylkene med lavest andel enige er hhv. 51 prosent og 57 prosent.   Det er heller ingen klare 

forskjeller mht kommunestørrelse, men tendensen er at respondentene fra de mindre 

kommunene (under 20 000 innbyggere) har en større andel som er uenige i påstanden enn de 

større kommunene. 

4.2.2 Samarbeidsmønster i forhold til fylkeskommunen 

Kontaktflatene mellom fylkesmannen og fylkeskommunen er dels knyttet til oppgavefelt der 

fylkesmannen har et oppfølgings- tilsynsansvar overfor fylkeskommunen, dels til fagområder 

hvor begge organer er tillagt forvaltningsmyndighet og ivaretar funksjoner overfor kommunen 

eller andre målgrupper og dels til felles satsinger, temaer, prosjekter mm. som berører hele 

fylket og som det for begge organer er naturlig å engasjere seg i. 

Fylkesmannens myndighetsutøvelse overfor fylkeskommunene er i all hovedsak knyttet til 

tilsynet innenfor videregående opplæring og fylkeskommunen som skoleeier.  

 

 

 

 

                                                
6  NIVI-rapport 2015:2 Evaluering av regionalt planforum 

7 Arbeidsnotat IRIS – 2006/058: Samhandlingen mellom kommunene i Nordland og Vest-Agder og 

fylkeskommunene og fylkesmennene 

8 DIFI Rapport 2010:11Fylkesmannen 2010. En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av  

Fylkesmannen   
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Når det gjelder overlappende oppgavefelt, dvs. oppgavefelt hvor begge institusjoner gjennom 

lov og forskrift er tillagt roller og funksjoner, er de viktigste: 

 Kommunale plansaker etter Plan- og bygningsloven 

 Regional planlegging, gjennomføring og oppfølging 

 Natur, friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning, miljødata 

 Klima 

 Folkehelse 

 Beredskap 

I den regionale planleggingen har fylkeskommunen som regional planmyndighet ansvaret for å 

lede arbeidet, mens fylkesmannen skal delta i både utarbeidelse og implementering av regionale 

planer. Fylkesmannen skal også ha en pådriver- og samordningsrolle for statlig deltagelse i 

planarbeidet. Plan- og bygningsloven fastsetter at fylkeskommunen skal veilede og bistå 

kommunene i sin planlegging, mens fylkesmannen skal påse at kommunene oppfyller plikten 

til planlegging etter loven. Både fylkeskommunen, fylkesmannen og øvrige statlige regionale 

myndigheter har ansvar for å veilede kommunene innenfor de fagområder de har ansvar.  

Innenfor områdene landbruk og miljø ivaretar begge organer ulike forvaltningsoppgaver. For 

fylkesmannen del omfatter oppgavene i stor utstrekning kontroll- og tilsynsoppgaver overfor 

kommunene, veiledningsoppgaver samt formidling av nasjonal politikk overfor kommunene.  

Fylkeskommunene fikk gjennom forvaltningsreformen i 2010 tilført forvaltningsoppgaver på 

miljøvernområdet knyttet til: 

 Klima, areal og samfunnsplanlegging 

 Friluftsliv 

 Forvaltning av høstbare viltarter 

 Forvaltning av høstbare arter av innlandsfisk 

 Vannregionmyndighet knyttet til vanndirektivet 

 Miljødata 

 Forvaltning av tilskuddsordninger 

Innenfor landbruks- og matområdet fikk fylkeskommunene et medansvar for gjennomføringen 

av landbrukspolitikken. Dette blant annet for å styrke fylkeskommunens rolle som regional 

utviklingsaktør. De nye oppgavene var knyttet til: 

 Verdiskaping i landbruket 

 Rekruttering og kompetanseheving 

 Mulighet til å gi innspill til jordbruksforhandlingene og andre landbrukspolitiske prosesser. 

Folkehelsearbeidet er en del av samhandlingsreformen. Det primære ansvaret er lagt til 

kommunene, men fylkeskommunen har et pådriver- og koordineringsansvar og fylkesmannen 

en faglig rådgivningsrolle og et oppfølgingsansvar for at nasjonale føringer blir ivaretatt. 

Innenfor beredskapsfeltet har fylkesmannen et pådriver- og samordningsansvar og det foregår 

et bredt regionalt samarbeid, som også involverer fylkeskommunen, om utarbeidelse av bl.a. 

fylkesROS og beredskapsplaner og annet planverk. Fylkeskommunen deltar i 

fylkesberedskapsrådet som ledes av fylkesmannen. 

Den tredje hovedgruppen samarbeidstiltak mellom fylkesmannsembetet og fylkeskommunen 

utgjøres av frivillige prosjekter og utviklingstiltak. Dette kan omfatte en hel rekke tiltak som 
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iverksettes for å stimulere den fysiske, miljømessige, kompetansemessige, økonomiske, 

helsemessige, sosiale og kulturelle utviklingen i det enkelte fylke. Et eksempel hentet fra Troms 

er det tverrfaglige prosjektet «Sjumilssteget» rettet mot barn og unge. Sjumilssteget er et 

hjelpemiddel for å bedre og sikre kommunens tjenestetilbud til barn og unge. Det tar 

utgangspunkt i barnekonvensjonen og handler om tidlig innsats, samordning av tjenester og 

medbestemmelse.  I dette samarbeidet inngår både fylkesmannen, fylkeskommunen og NAV 

fylke. 

Behovet for samarbeid har i mange tilfeller nedfelt seg i egne samarbeidsavtaler eller 

utviklingsavtaler mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Disse har gjerne et overordnet 

preg og lister opp samarbeidsfelt og felles møtepunkter. En gjennomgang av slike avtaler viser 

at den øverste ledelsen hos fylkesmannen og fylkeskommunen møtes med jevne mellomrom og 

drøfter saker som begge parter er opptatt av. I ett fylke oppgis det at slike møter avholdes 

annenhver måned. I tillegg vil partene møtes i en rekke fagspesifikke arenaer som planforum, 

fylkesberedskapsråder, KS konferanser mv. På saksbehandlernivå er kontakten av mer løpende 

karakter.  

Skal en slik forvaltningsløsning fungere godt, fordrer det at det utvikles gode samarbeidsrutiner 

og tett dialog mellom de respektive fagavdelingene i de to organene. Det samme vil gjelde på 

planfeltet hvor både fylkesmannen og fylkeskommunen har viktige roller i politikkformidling 

og veiledning overfor kommunene.   

4.2.3 Samarbeidsmønster i forhold til andre regionale statsetater 

Fylkesmannen samhandler med en rekke regionale statsetater i ulike sammenhenger. I kap.4.8 

ter det gitt oppdatert oversikt over de regionale etatenes organisering og inndeling. 

Fylkesmannens relasjoner til øvrige statsetater er særlig knyttet til fylkesmannens 

samordningsrolle.  For nærmere beskrivelse av samordningsrollens vertikale og horisontale 

dimensjon vises det til kap. 3. 

Effekten av denne samordningen vil i stor grad være avhengig av hvordan det enkelte 

fylkesmannsembete fyller rollen gjennom etablering av gode arenaer for dialog, samarbeid og 

prosess, og av statsetatenes eget ønske om og vurdering av nytten av å delta på slike arenaer. 

Hvilke arenaer fylkesmannen benytter i den regionale samordningen, kan variere fra fylke til 

fylke, men egne regelmessige møter mellom statsetatslederne i fylket/regionene, er mest 

utbredt. Møtene blir benyttet til å diskuteres relevante samarbeidstiltak på områder av felles 

interesse og til gjensidig informasjon. Innenfor området kommunal planlegging er det etablert 

formelle samordningsarenaer der både fylkesmannen, statlige regionale myndigheter og 

fylkeskommunen deltar.  

Forutsetningen for å ivareta fylkesmannens tverrsektorielle oppgaver vil påvirkes av 

organiseringen, inndeling og lokalisering av regionkontor til de etater fylkesmannen skal 

samordne/samarbeide med. Tidligere undersøkelser har dokumentert at fylkesmennene 

opplever voksende utfordringer med å vedlikeholde etablerte samarbeidsarenaer, som f.eks. 

jevnlige etatssjefsmøter for de regionale statsetatene i fylkene. Store variasjoner i inndeling og 

lokalisering blir framhevet som viktige årsaker til det. I kap 4.8 er det gjennomført en 

samsvarsanalyse av dagens inndelings- og lokaliseringsmønster som dokumenterer en svært 

fragmentert struktur. 

Produktivitetskommisjonen, som ble opprettet for å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge, 

vier fragmenteringen i regional stat oppmerksomhet i sin andre delrapport (NOU 2016:3). 

Kommisjonen tar til orde for at organiseringen av regional statlig forvaltning må gjennomgås 

med sikte på bedre samordning og et mer effektivt og ensartet mønster, jf omtale i kap.5.4. 
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4.2.4 Samarbeid mellom fylkesmannsembeter 

De aller fleste fylkesmannsembetene har i større eller mindre utstrekning etablert samarbeid 

med naboembeter på ulike felt. Slike samarbeid blir etablert på embetenes egne initiativ og er 

også interessante i en vurdering av fremtidig inndeling av embetene. Dels kan innholdet i og 

omfanget av samarbeidet forteller noe om behovet for å løse enkelte oppgaver innenfor en større 

geografi. Dels kan embetenes geografiske orientering i samarbeidet gi en pekepinn på hvilke 

embeter som kan være naturlige sammenslutningskandidater. Samarbeidet har varierende 

innretning og innhold. En inndeling i følgende samarbeidstyper gir en grovkornet 

systematisering.9 

Helhetlige og formaliserte samarbeidsavtaler mellom to eller flere embeter: Det tydeligste 

eksempelet på et omfattende samarbeid finner vi i samarbeidsavtalen mellom embetene i Sør-

Trøndelag og Nord-Trøndelag. Avtalen ble inngått i juni 2013 med målsetting om å forsterke 

samhandlingen mellom embetene innenfor et vidt felt. Samarbeidet skal i henhold til 

årsrapporten fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag «bidra til effektiv, robust og fleksibel 

oppgaveløsning, redusere eventuell sårbarhet og kapasitetsutfordringer hos hverandre, bidra til 

kompetanseheving og eventuell spesialisering på enkeltområder». Et lignende samarbeid ble 

initiert mellom embetene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2014. Også i dette 

samarbeidet var formålet å se på muligheter for å fordele oppgaver mellom embetene for å 

utnytte ressurser mest mulig effektivt og om embetene kunne ta ansvar for å være 

ressursembeter for hverandre på ulike felt. De tre embetene har likevel valgt å ikke gå videre 

med dette arbeidet. Embetene på Agder har også hatt et omfattende samarbeid på ulike felt og 

dette ble intensivert som ledd i arbeidet fram mot fusjonen 01.01.2016. 

Samarbeid om oppgaveløsning mellom to eller flere embeter på fagspesifikke felt: Denne 

kategorien innebærer også samarbeid om konkret oppgaveløsning, men på et mer avgrenset 

fagfelt. Det kanskje tydeligste eksempelet på slikt samarbeid er ordningen med en 

kontaktfylkesmann som koordinerer tilsynsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten i hver 

helseregion. Rollen innebærer å ta initiativ til å organisere prosessen med planlegging og 

gjennomføring av tilsynet i helseregionen og i flere tilfeller innebærer det å etablere 

fylkesovergripende tilsynsteam. Et annet eksempel er samarbeid mellom embeter som har 

forvaltningsoppgaver rettet mot institusjoner eller geografiske områder som overskrider 

fylkesgrensene. Samarbeid om utarbeidelse av verneplaner for nasjonalparker som overskrider 

fylkesgrensene er ett eksempel på sistnevnte. Et annet eksempel er samarbeidet på beredskaps- 

og samfunnssikkerhetsområdet i Trøndelagsfylkene. De to embetene har flere ganger 

samarbeidet om å utarbeide felles fylkes-ROS for hele Trøndelag. 

De to embetene er videre gjensidig observatører ved større øvelser, og har også avtale om å 

kunne delta på hverandres beredskapstilsyn med kommunene.  

Faglige nettverk: Den vanligste formen for samarbeid mellom embetene utgjøres av ulike typer 

faglige nettverk. Disse vedlikeholdes gjennom jevnlig møter, fagkonferanser ol. med faglig 

rettede temaer. Den faglige variasjonen i disse nettverkene varierer betydelig og det samme gjør 

samarbeidsgeografien. I noen tilfeller er det etablert regionale nettverk som omfatter to til fem 

embeter, mens andre nettverk kan omfatte samtlige embeter. Ett eksempel på et regionalt 

fagnettverk er Plannettverket for Oslofjorden, der fylkesmennene i Østfold, Oslo og Akershus, 

Vestfold, Buskerud og Telemark deltar. Formålet med dette nettverket (og tilsvarende nettverk 

                                                
9 Fra og med 2014 har det vært et krav i økonomiregelverket at statlige virksomheter skal gi kort omtale av samarbeid med 

andre embeter og andre virksomheter der samarbeidet har hatt betydning for egen eller andre virksomheters 

resultatoppnåelse. Fremstillingen baseres på denne rapporteringen. 
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for landet for øvrig) er å bidra til kompetanseoverføring og erfaringsutveksling mellom fylkene 

og Miljødirektoratet. Et annet eksempel er samarbeidet innenfor vergemål mellom embetene i 

Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Nasjonale nettverk gjelder 

fagutvalgene for hhv økonomi, personal, sak og arkiv, kart/GIS som oppnevnes av KMD og 

som følger departementets retningslinjer.  

Behovet for de samarbeidsordningene har konkrete og ofte sektorspesifikke begrunnelser. 

Begrunnelsene kan likevel samles i noen hovedpunkter: 

 Effektivitet: Enkelte «smale» oppgaver kan av effektivitetshensyn tale for å bli samlet i ett 

eller noen embeter framfor at alle embeter skal ivareta funksjonen. Særlig gjeldet dette 

administrative funksjoner. 

 Likartet praksis: Flere embeter ser behov for samarbeid for å sikre felles tilnærminger til 

prinsipielle problemstillinger og å samordne praksis i embetene på ulike områder, f.eks. i 

fortolkning av rettsregler.  

 Læring og kompetanseutvikling: En del av samarbeidene har en kompetansebegrunnelse. 

Særlig de nasjonale og regionale nettverkene spiller en viktig rolle for kompetanseutvikling 

og kunnskapsoverføring mellom embetene.  

 Avlastning: I noen tilfeller inngår ett embete avtaler med andre embeter om avlastning i 

situasjoner med stor arbeidsbelastning og/eller lange saksbehandlingstider 

4.2.5 Samlet vurdering av samarbeidsrelasjoner og inndelingsbehov 

Fylkesmannens relasjoner til ulike målgrupper vil påvirkes av endringer i dagens 

fylkesinndeling. På bakgrunn av gjennomgangen av de ulike relasjonene kan følgende 

konklusjoner trekkes om fylkesmannen samarbeidsrelasjoner og inndelingen. 

 Fylkesmannens viktigste samarbeidspart og målgruppe er kommunene. Store deler av 

kommunedialogen er knyttet til formaliserte og fysiske møtearenaer. Geografiske 

avstander har derfor betydning for denne delen av kommunedialogen. Den mer løpende 

faglige kontakten mellom fylkesmannens fagavdelinger og kommunene skjer i større 

utstrekning via telefon og e-post og for slik kontakt betyr avstand mindre. Tidligere 

undersøkelser antyder hyppig kontakt mellom enkeltkommuner og embetet og særlig er 

kontaktomfanget med de mindre kommunene stort. Innholdet i denne kontakten kan 

selvfølgelig variere betydelig, men det er åpenbart at kapasitetsbegrensninger legger 

føringer for hvor mange kommuner fylkesmannen har mulighet for å følge opp. 

 

 Fylkesmannen samarbeider tett med en rekke regionale statsetater og skal i ulike 

sammenhenger ivareta en samordningsfunksjon. Forutsetningen for å ivareta denne 

samordningsfunksjonen utfordres ved at tilnærmet alle regionale statsetater har en annen 

geografisk inndeling på regionalt nivå enn fylkene. For at vesentlige statlige 

samordningsbehov kan ivaretas taler det for en større grad av harmonisering av 

inndelingspraksis. 

 

 Fylkesmannen og fylkeskommunen har nære samarbeidsrelasjoner. De er dels knyttet til 

fylkesmannens rolle som myndighetsutøver overfor fylkeskommunen, dels til at begge 

organer har ansvar, men ulike roller, innenfor de samme oppgaveområder (plan, miljø, 

areal, landbruk mv) og dels fordi de i samarbeid gjennomfører utviklingsprosjekter i de 

enkelte fylker. Samarbeidsrelasjonene kan tale for at inndelingen i størst mulig grad bør 

være sammenfallende mellom det nye folkevalgte regionale nivået og fylkesmennene. 
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 Det er etter hvert utviklet et omfattende samarbeid mellom fylkesmannsembetene. 

Begrunnelsene for samarbeidet er knyttet til behov for standardisering, effektivisering og 

økt kapasitet. Isolert sett kan det argumenteres at disse behovene peker i retning av større 

enheter. 
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4.3 Analyse kompetanse, kapasitet og oppgaveløsning 

En sentral begrunnelse for mange strukturreformer i offentlig sektor er at større enheter kan 

legge til rette for å styrke kompetanse og kapasitet gjennom større fagmiljøer. I det følgende 

avsnittet rettes oppmerksomheten mot kompetanse og kapasitetssituasjon ved dagens embeter 

for å løse oppgavene. Er det god nok tilgang på fagkompetanse for å løse spesialiserte 

funksjoner og er kapasiteten tilstrekkelig for å løse oppgavene? Er det enkelte oppgaver som 

utpeker seg som mer sårbare mht. fagkompetanse enn andre? Varierer disse forholdene mellom 

embetene? Spørsmålene vil bli belyst ved en gjennomgang av tre hovedkilder: 

 Fylkesmennene egen rapportering i årsrapportene for 2014 og 2015 

 Kompetanse og kapasitetskartlegging gjennomført våren 2016 av KMD 

 Innspill fra fagdepartementene 

4.3.1 Vurderinger fra årsrapportene 

Vurderingene fra årsrapportene er hentet fra årene 2014 og 2015. Årsrapporten utarbeides i 

overensstemmelse med de krav som stilles i tildelingsbrevet og skal gi et dekkende bilde av 

embetets resultater.10 I årsrapportene skal embetene bl.a. redegjøre for samlet måloppnåelse, 

ressursbruk og kapasitets- og kompetansesituasjonen i embetet. Gjennomgangen av 

årsrapportene viser at de fleste embetene har omtalt disse forholdene, men det varierer en god 

del hvordan de kompetanse- og kapasitetsrelaterte vurderingene er gjort og hvor detaljerte de 

er. Gjennomgangen kan likevel oppsummeres i noen hovedpunkter. 

God kompetanse 

Embetene beskriver kompetansesituasjonen som i hovedsak god. De fleste oppgir å ha relativt 

stabil bemanning med en fagkompetanse som er godt tilpasset oppgavene. De fleste oppgir også 

at det er god søknad til ledige stillinger. Det er liten grad av variasjon mellom embetene på 

disse punktene. Turnover (ikke alle oppgir dette) ligger på mellom 6 til 12 prosent, som kan 

karakteriseres som lavt. Turnover er imidlertid en utfordring for enkelte stillingsgrupper i en 

del embeter, særlig gjelder det jurister.  

Flere påpeker at fylkesmannsembetet er en kompetansebedrift som tiltrekker seg godt 

kvalifisert arbeidskraft. Fylkesmannen er en etat som kan tilby interessante og utfordrende 

arbeidsoppgaver og det oppleves som et konkurransefortrinn i arbeidet med å rekruttere. 

Enkelte embeter rapporterer likevel at de er sårbare på noen fagfelt uten at dette er representativt 

for alle embetene. Fagområder/fagprofesjoner som særlig nevnes er: 

 Planfaglig- og juridisk kompetanse (pbl-området) 

 Ingeniørfaglig/teknisk kompetanse 

 Medisin (leger med erfaring fra spesialisthelsetjeneste) 

 Jus, bl.a. relatert til særlovene på miljøområdet 

 Spesialisert (tilsyns-)kompetanse på forurensing 

 Beredskap og informasjon 

I mange embeter står man også overfor et generasjonsskifte og enkelte steder uttrykkes det 

bekymring for et midlertidig kompetansefall når nøkkelpersoner pensjoneres eller ved generell 

turnover. Selv om embetene har utviklet gode rutiner for erfaringsoverføring og opplæring kan 

                                                
10 Finansdepartementet fastsatte nye krav til årsrapport i økonomiregelverket fra og med rapporteringen for 2014. Fra da av 

skal årsrapporter for alle underliggende virksomheter følge en fastsatt inndeling, benevnelse og rekkefølge som framgår av 

bestemmelser i regelverket. 
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det ta tid før den etatsspesifikke forståelsen av faglige utfordringer er på plass hos nye 

medarbeidere. Ikke minst har mange seniormedarbeidere en betydelig lokal 

førstehåndskunnskap (kommunekompetanse) som er vanskelig å dokumentere eller overføre til 

andre. 

Konkurranse om kompetent arbeidskraft 

En del embeter rapporterer om utfordringer med å rekruttere og beholde medarbeidere. Det 

skyldes ikke først og fremst manglende tilgang på kompetanse, men at konkurransen om den 

best kvalifiserte arbeidskraften er stor i den by/region embetet er lokalisert. Flere viser til at de 

konkurrerer om arbeidskraften med mange statlige, kommunale og private virksomheter og at 

embetet i mange tilfeller ikke lykkes i å rekruttere ønsket kompetanse. Ifølge årsrapportene fra 

disse embetene er den viktigste årsaken til dette manglende evne til å konkurrere på lønn, jf. 

følgende sitat: 

Fylkesmannen har stor legitimitet på sine fagområder, men det er avgjørende at vi har 

driftsressurser til å rekruttere personell med utdanning og erfaring på ulike sektorområder. 

Her er lønnsnivået i kommunal og fylkeskommunal sektor en hindring. Fylkesmannen har pr i 

dag ingen mulighet til å følge lønnsbetingelsene overfor den sektoren vi er ment å skulle betjene. 

Fylkesmannen er avhengig av ekspertkompetanse og må kunne tilby betingelser som i større 

grad er konkurransedyktige enn de er i dag om vi også skal beholde medarbeidere som er blitt 

skolert. 

Det er i liten grad sammenheng mellom embetenes størrelser og opplevde utfordringer av 

kompetansemessig art. Utsagn om utfordringer med å konkurrere på lønn finnes i årsrapporter 

både fra de minste og de største embetene. 

Utfordrende kapasitetssituasjon 

Om kompetansen oppgis gjennomgående å være god beskriver årsrapportene kapasiteten som 

mer presset på en del fagområder. Flere embeter poengterer at i en «normalsituasjon» og med 

alle medarbeidere på plass er det en rimelig balanse mellom bemanning og kompetanse og de 

oppgaver skal utføres. Utfordringen er at «normalsituasjonen» ofte avløses av perioder hvor 

embetene opplever at det oppstår misforhold mellom oppgavemengde og kapasitet. Det kan 

dels skyldes raske endringer i oppgaver utløst av eksterne forhold og dels at de kan være 

uforutsigbart hvordan vakanser, permisjoner og sykdom treffer de ulike avdelingene. I noen 

tilfeller hevdes det også at det i utgangspunktet er for få ressurser til å løse alle oppdrag gitt i 

embetsoppdrag og gjennom instruks. I årsrapportene for de to foregående årene er det særlig 

følgende fagområder som av enkeltembeter framheves som krevende kapasitetsmessig: 

 Vergemål 

 Samfunnssikkerhet 

 Flyktninge- og innvandrerfeltet 

 Tilsyn på omsorgsfeltet 

 Forurensning  

Raske endringer i embetenes samfunnsmessige omgivelser innebærer behov for tilpasninger i 

de samfunnsoppdragene embetene skal løse.  I årsrapportene for 2015 framheves særlig 

økonomisk stagnasjon og økende arbeidsledighet, klimautfordringene og ikke minst 

flyktningsituasjonen som særlig viktige utfordringer for embetene framover. Disse 

utfordringene stiller store kapasitetsmessige krav til flere av embetenes fagavdelinger og vil, i 

henhold til årsrapportene, kunne kreve interne endringer i ressursfordeling og bemanning i 

embetet.   
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Stor etterspørsel etter fylkesmannens kompetanse på ulike fagfelt fra kommunen 

I årsrapportene påpekes det at kompetansen i kommunene har innvirkning på fylkesmannens 

egen måloppnåelse. Et kompetent fagmiljø i kommunene vil bidra til at fylkesmannens 

veiledning har større effekt på kommunenes evne til å levere kvalitativt gode tjenester. I en 

situasjon hvor kompetansen derimot er mangelfull vil fylkesmannen ofte måtte bistå 

kommunene med grunnleggende veiledning, noe som reduserer effekten av tiltakene.  

Årsrapportene beskriver en situasjon hvor mange kommuner på ulike fagområder har svak og 

sårbar kapasitet og kompetanse til å ivareta lovpålagte oppgaver. Presset på fylkesmannen som 

faglig veileder og ressurs er generelt stort fra slike kommuner og økende i takt med at 

samfunnsutviklingen stiller stadig større krav til kommunene. Eksempelvis er fylkesmannen 

funksjon som kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet sentral, bl.a. med 

bakgrunn i kompetanse- og kapasitetssituasjonen på dette feltet i flere kommuner. 

En av målsettingene med kommunereformen er å sørge for mer kompetente og robuste 

fagmiljøer i kommunene for å øke kvaliteten på tjenestene. I flere av årsrapportene gis det 

uttrykk for at kommunereformen vil kunne bidra til at fylkesmannens veiledning overfor 

kommunene både får et kvalitetsløft og blir mer effektiv. Samtidig poengteres det at 

kommunereformen også vil utfordre fylkesmannens veiledningsrolle kompetanse- og 

kapasitetsmessig. For det første vil styrkede fagmiljøer i kommunene kunne stille større og 

andre krav til fylkesmannens veiledningsrolle enn i dag. For det andre vil kommunereformen i 

seg selv innebære etablering av nye systemer, relasjoner og funksjoner i de nye kommunene 

som vil kunne medføre behov for kontakt med og veiledning fra fylkesmannen. 

Kommunesammenslutninger vil eksempelvis kreve etablering av nytt planverk med alt det 

innebærer av prosesser, involvering og prioriteringer.  

Ulike syn på konsekvensene av en strukturreform for fylkesmannens kompetanse og kapasitet 

Det er et mindretall av embetene som i årsrapportene har kommentert hvilke konsekvenser 

endringer av fylkesmannsstrukturen vil kunne ha for embetenes kompetanse og kapasitet. Blant 

embeter som har kommentert dette forholdet er oppfatningene delt. Noen embeter påpeker at 

en strukturreform er nødvendig, både for å imøtekomme effektiviseringsbehov i statlig 

forvaltning og for å styrke embetenes forutsetninger for å ivareta høyspesialiserte funksjoner 

som f. eks tilsyn med spesialisthelsetjenesten. Andre embeter mener derimot at 

strukturendringer og større enheter svekker fylkesmannens funksjon som kommunenært statlig 

forvaltningsorgan og at etablerte samarbeidsrelasjoner kan gå tapt.  

Embetene fikk også anledning til å kommentere konsekvenser av en strukturreform i KMDs 

spørreundersøkelse våren 2016, jf omtale i avsnitt 4.3.2. 

4.3.2 Spørreundersøkelse rettet mot embetene 

I forbindelse med arbeidet med utredningen har KMD gjennomført en questbackundersøkelse 

om kompetansen i embetene. Undersøkelsen er besvart av embetsledelsen (fylkesmannen og 

ass. fylkesmann i fellesskap) og avdelingslederne enkeltvis i alle embetene. Begrunnelsen for å 

gjennomføre denne undersøkelse har vært et behov for å supplere årsrapportenes opplysninger 

om kompetansesituasjonen i embetene. Et særlig viktig formål med undersøkelsen har vært å 

få avdekket om det er sektorer/fagområder som krever spesielle vurderinger av sårbarheter som 

kan relateres til embetenes størrelse/inndeling. 

Undersøkelsen hadde en tredelt struktur. Første del av undersøkelsen kartla vurderinger av 

dagens kompetansesituasjon og bruk av ekstern kompetanse i oppgaveløsningen, andre del 

rettet spesielt oppmerksomheten mot tilsyns- og kontrollfunksjonene, og tredje del var viet 
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informantenes vurderinger av effekter av større geografiske embeter for kompetansen i 

embetene. 

Fra undersøkelsen kan det gjengis følgende hovedfunn:  

 Kompetansesituasjonen vurderes av embetsledelsen som svært god. Hele 45,4 prosent gir 

toppscore, mens 54, 5 prosent gir neste høyeste vurdering. Avdelingslederne fikk 

tilsvarende spørsmål, men da rettet mot å spesifikt vurdere avdelingens kompetanse for å 

ivareta avdelingens oppgaver. Også disse svarene er gjennomgående preget av positive 

vurderinger på alle fagområder.  

 Samlet sett bekrefter spørreundersøkelsen de vurderingene som om til uttrykk i 

årsrapportene for 2014 og 2015. Kompetansemessig oppleves embetene godt skodd for å 

løse sin oppgaveportefølje og på bakgrunn av informantgruppenes vurderinger er det 

følgelig ikke grunnlag for å hevde at dagens embeter ikke er robuste nok enheter for å 

ivareta sine oppgaver på et godt faglig nivå. 

 Selv om kompetansesituasjonen vurderes som god er det likevel enkelte profesjoner som 

utpeker seg som utfordrende, både med hensyn til å rekruttere og å beholde kompetanse. 

Det gjelder i særlig grad planleggere (plankompetanse), jurister og leger. For alle disse 

profesjonsgruppene oppgis manglende evne til å konkurrere på lønnsbetingelser som den 

viktigste årsaken til rekrutteringsutfordringer. 

 I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om eventuell bruk av ekstern kompetanse i 

embetene. Bruk av ekstern kompetanse i ulike former og fra ulike miljøer kan være en 

naturlig strategi i en situasjon der embetet selv mangler faglig kompetanse eller er presset 

på kapasiteten. Svarene tyder imidlertid på at bruk av ekstern kompetanse i embetene er 

svært begrenset. Et fagområde skiller seg ut ved å benytte ekstern kompetanse noe mer enn 

de andre og det er miljø og klima. 

  

4.3.3 Vurderinger fra fagdepartementene av oppgaver, kompetanse og inndeling  

Som del av arbeidet med utredningen har det blitt innhentet innspill fra fagdepartementene og 

direktoratene med synspunkter på dagens fylkesmannsstruktur og oppgaveløsning for eget 

ansvarsområde. De overordnede fagmyndighetene ble også bedt om å vurdere betydningen av 

større embeter for eget fagområde. Det ble gitt innspill til følgende fagområder: 

 Landbruk  

 Helse 

 Miljø og klima 

 Barnehage og opplæring 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Plan 

 Barn og foreldre 

 Kommunal styring 

I det følgende gjengis hovedpunkter i vurderingene. 

Landbruk  

Fylkesmannen besitter landbruksfaglig spisskompetanse som er sentral for å nå målet om økt 

matproduksjon og utvikling av landbruket. En effektiv forvaltning innebærer at de ansatte i 

landbruksavdelingene hos fylkesmannen jobber med flere typer oppgaver og en kombinasjon 

av ulike typer oppgaver, slik at fylkesmannen drar veksler på den samlede landbruksfaglige 

kompetansen i sin myndighetsutøvelse.  
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I vurderingen på landbruksfeltet er det lagt spesielt vekt på hensynet til geografisk avstand. 

Landbruk er en stedbunden næring med produksjon og aktivitet over hele landet. Kommunene 

er vedtaksmyndighet for de fleste av ordningene innenfor landbruksforvaltningen. Kommunene 

er derfor den mest sentrale brukeren av fylkesmannens veilednings- og 

kompetansesenterfunksjon. I tillegg til kommunen er aktører innenfor verdikjedene i jordbruk, 

skogbruk og reindrift viktige brukergrupper, bl.a. gjennom næringsorganisasjonene i 

landbruket. 

Innen tilskuddsforvaltning er fylkesmannen i hovedsak klageinstans, mens kommunene har 

vedtaksmyndighet for de fleste ordninger innen landbruks- og matområdet. Etter LMDs 

vurdering har hensynet til tilgjengelighet og nærhet til brukere mindre betydning innenfor dette 

saksområdet enn innen andre oppgavetyper. Det påpekes at det kan være en fordel med en viss 

avstand til tilskuddsmottakere med hensyn til rettssikkerhet og likebehandling. Den geografiske 

avstanden som er i dag mellom fylkesmannen og kommunene vurderes som god nok. LMD 

påpeker at det er grunn til å tro at større enheter kan gi potensial for spesialisering som vil kunne 

effektivisere oppgaveløsningen. På den andre siden oppgir embetene at de som jobber med 

tilskuddsforvaltning også har andre oppgaver i landbruksavdelingene, og at det er med på å 

sikre kvaliteten i fylkesmannens samlede oppgaveportefølje. Isolert sett kan større enheter gi 

muligheter for å styrke fagmiljøene ved å organisere oppgavene mer spesialisert, men dette kan 

ha noen ulemper knyttet til oppgaveløsningen totalt.   

Fylkesmannens kontrolloppgaver på landbruksområdet inkluderer fylkesmannens kontrollplan, 

forvaltningskontroll av kommuner, fylkesmannens foretakskontroll og oppfølging av kontroll. 

Etter LMDs vurdering er den geografiske avstanden som er i dag mellom fylkesmannen og 

kommunene hensiktsmessig for å ivareta kontrolloppgavene. Det påpekes samtidig at 

kontrollområdet rommer komplekse juridiske problemstillinger som krever spisskompetanse, 

og fylkesmannens kompetanse og kapasitet på området varierer fra embete til embete.   

Utviklingsoppgavene er integrert i landbruksavdelingenes øvrige oppgaver. Arbeidet er preget 

av ulike arbeidsformer som nettverksbygging og partnerskap med andre aktører, 

tilskuddsforvaltning og langsiktig strategiarbeid. Hovedformålet er å bidra til å utvikle ulike 

produksjoner, noe som krever god kjennskap til regionale og lokale forhold, herunder potensial 

og utfordringer knyttet til økt verdiskaping og økt matproduksjon. Fylkesmannen skal tilpasse 

virkemidlene etter fylkets/regionens særtrekk, og ved større enheter vil det nødvendigvis bli 

større avstander til der "skoen trykker". Etter LMDs vurdering kan økt avstand derfor være en 

utfordring for fylkesmannens arbeid på området. En god oppgaveløsning er avhengig av 

fylkesmannens samlede oversikt og lokalkunnskap. Embetene har i dag i stor grad høy 

kompetanse innen utviklingsoppgavene, men de har i varierende grad kapasitet til å prioritere 

området. Det påpekes at større embeter kan gi økt kapasitet, og dermed styrke fylkesmannens 

innsats på området. 

Fylkesmannen er veileder og klageinstans i tilknytning til de sentrale lovene på 

landbruksområdet med tilhørende forskrifter: konsesjonsloven, jordloven, odelsloven, 

skogbruksloven, lov om forpakting og lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon og 

planoppgaver etter plan- og bygningsloven. Vedtaksmyndigheten er i stor utstrekning lagt til 

kommunene. Juridisk kompetanse kan være et sårbart område i enkelte av fylkesmannens 

landbruksavdelinger. Større embeter vil ifølge LMD kunne bidra til å styrke den juridiske 

kompetansen og kapasiteten. I løpet av et år kan det være få saker på et spesifikt juridisk område 

i et embete. Større og færre embeter kan legge til rette for økt kompetanse og mer spesialisert 

juridisk kompetanse. Innenfor planområdet har mange embeter allerede samlet planarbeidet i 

egne enheter, og høstet positive erfaringer ved dette. Det meste av fylkesmannens veiledning 
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overfor kommunene foregår per epost og telefon, i tillegg til at det gjennomføres kurs og 

samlinger. Større embeter vil derfor ikke være til hinder for oppgaveløsningen.  

Helse og omsorg 

HOD har innhentet vurderinger fra Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn for deres 

ansvarsområder. I vurderingene for helseområdet gis det først en vurdering av oppgaver som 

fylkesmennene utfører for Helsedirektoratet, deretter for helsetilsynet. 

Fylkesmannen forvalter tilskudd av ulike typer på helseområdet og nærhet til 

tilskuddsmottagere er av betydning for oppfølging og kontroll av tilskuddsmidler. 

Helsedirektoratet påpeker at det er en utfordrende oppgave for fylkesmannen allerede i dag, 

spesielt i de folkerike fylkene og fylkene med mange kommuner.  

Beredskap og samfunnssikkerhet er oppgavefelt der fylkesmennene gjør en svært viktig jobb 

som Helsedirektoratet generelt er fornøyd med, spesielt gjelder dette rapportering og 

oppfølging under kriser. Helsedirektoratet legger til grunn at en eventuell reduksjon i antall 

embeter ikke skal medføre noen reduksjon av årsverksinnsatsen. Etter Helsedirektoratets 

oppfatning krever større embeter at den samlede årsverksinnsats er på minst like høyt nivå som 

i dag, for å makte å opprettholde en tilfredsstillende dialog med et stort antall kommuner og 

regionale beredskapsaktører. Det påpekes at det allerede i dagens situasjon gjøres strenge 

prioriteringer, og at embetene har problemer med å følge opp alle oppgaver på beredskapsfeltet 

i et ønsket omfang. 

Dersom tannhelsetjenester legges på sikt til kommune, påpeker direktoratet at vil det være 

viktig at tannhelsefaglige kompetanse også bygges i embetene. Per i dag finnes det ikke 

tannhelsefaglig kompetanse i alle embeter. 

Når det gjelder rettssikkerhetsrelaterte oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten som 

oppbevaring av pasientjournaler og fylkesmannens vurdering av fritak for forvaltningsmessig 

taushetsplikt, er dette oppgaver som ikke er avhengig av lokalkunnskap eller korte eller lange 

avstander til tjenesten eller søkeren. Større embeter vil kunne gi faglig og økonomisk nytte ved 

at færre embeter ivaretar disse oppgavene. 

Statens helsetilsyn har gjennom særlovgivningen det overordnede faglige tilsyn med helse- og 

omsorgstjenesten, barneverntjenestene og sosiale tjenester. Gjennom denne lovgivningen er 

fylkesmannen tillagt myndighet til å føre tilsyn med tjenestene og er da direkte underlagt 

Statens helsetilsyn. Fylkesmannen er klageorgan for enkeltvedtak som fattes i virksomhetene 

og utfører i all hovedsak det operative tilsynet som gjør at Statens helsetilsyn kan løse sitt 

samfunnsoppdrag.   

Når det gjelder fylkesmannsembetenes ressurssituasjon og oppgaveløsning, ser Helsetilsynet 

utfordringer knyttet til kapasitetsutfordringer, variabel resultatoppnåelse mht. 

saksbehandlingstid og gjennomføring av tilsyn, harmonisering i saksbehandlingen, samt at 

mange embeter har små fagmiljø og lite robusthet. På denne bakgrunn er kapasitet og 

gjennomføringsevne i fylkesmannsembetene beskrevet som den største risikoen i Statens 

helsetilsyns risikovurdering. Helsetilsynet påpeker at dette er utfordringer som kan møtes med 

ulike tiltak, slik som organisatoriske virkemidler gjennom strukturendringer som berører 

embetenes størrelse og arbeidsdeling dem imellom.  Helsetilsynet understreker at de samlede 

bevilgningene til fylkesmannsembetene må ligge stabilt også ved en ev. reduksjon av antall 

embeter. Dersom en inndelingsreform kombineres med betydelige reduksjoner i de økonomiske 

rammene vil etter Helsetilsynets oppfatning de vesentligste argumentene for å endre dagens 

organisering falle bort. 
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Etter Helsetilsynets vurdering må en vurdering av ny struktur for fylkesmannsembetene ivareta 

følgende hensyn: 

 Sammenheng mellom tilsynsområder: Tilsyn med helse- og omsorgstjenester, sosial- og 

barnevernfeltet og andre velferdsområder bør sees i sammenheng. Det bidrar til å bygge 

god kompetanse som grunnlag for et godt faglig tilsyn. Tilsyns- og klageorganoppgavene 

bør sees i sammenheng med fylkesmannens råd- og veiledningsoppgaver på de samme 

fagområdene. Det er betydelige synergier mellom de ulike oppgavene og fylkesmennene 

har lang erfaring med å utøve de ulike rollene på en ryddig måte. Videre er det etter 

Helsetilsynets vurdering viktig at tilsynet med henholdsvis kommunale helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten sees i sammenheng. Det vises blant annet til 

samhandlingsreformen, som har satt fokus nettopp på samhandling mellom ulike nivåer i 

helse- og omsorgstjenesten.  

 Nærhet til tjenestene, i særdeleshet kommunene. Fylkesmannsembetene har ved dagens 

organisering god kunnskap om enkeltkommuner og tjenestene i kommunene, og kan 

dermed også se og vurdere samhandlingsbehov mellom statlige regionaliserte tjenester og 

kommunenes tjenesteyting. Disse kvaliteten må i størst mulig grad videreføres i ny struktur. 

Også for tilsynet med spesialisthelsetjenesten har erfaringsmessig nærheten til de ulike 

sykehusene vært fordelaktig. Endringene i organisering av spesialisthelsetjenesten etter 

foretaksreformen har imidlertid gjort dette bildet mer nyansert, bl. a ved at helseforetak 

organiseres på tvers av fylkesgrenser og at det overordnete ansvaret er lagt til regionale 

helseforetak. 

 Samling av ressurser og fagkompetanse. Oppgavene som klage- og tilsynsorgan stiller store 

krav til fagkompetansen i embetene. Det er behov for fagpersonell på mange ulike områder 

og embetene må ikke være for sårbare ved at store og spesialiserte fagområder må ivaretas 

av enkeltpersoner eller et fåtall medarbeidere. For små og middels store embeter har dette 

erfaringsmessig medført store utfordringer, i særdeleshet i forhold til tilsynet med 

spesialisthelsetjenesten.  

 Tilsyn med regionaliserte tjenester: Tilsyn med de regionaliserte tjenestene stiller krav til 

kunnskap om og innsikt i de tjenestene. Det er viktig at disse tjenestene kan ha et ryddig og 

oversiktlig forhold til tilsynsmyndighetene som på sin side må besitte den nødvendige 

kompetansen. Det forutsetter etter Helsetilsynets erfaring og vurdering at kompetansen 

samles, bygges og vedlikeholdes i færre enheter enn i dag. Disse enhetene må organiseres 

slik at det harmonerer med den regionaliseringen som er valgt på de ulike områdene. 

Sosialfeltet 

ASD kan ikke se at det er grunn til å trekke fram forhold som systematisk tilsier at det er store 

forskjeller mellom embetene knyttet til oppgaveløsning og kompetanse, i hvert fall ikke forhold 

som kan analyseres uten å se det i sammenheng med forskjellene i ressurser og kapasitet mellom 

embetene. ASD påpeker at det er betydelige relative forskjeller i ressurser mellom embetene 

sett opp mot befolkning og oppgavemengde, men har ikke grunnlag for å si noe om hva som er 

årsakene til dette.  

ASD er på generelt grunnlag positive til en reduksjon i antall embeter. Dette dels for å sikre at 

de ulike embetene har nødvendig og robust kompetanse på sineområde, og dels fordi 

departementet mener at det ikke er sentrale forhold ved oppgaveløsningen som tilsier at det er 

behov for såpass mange embeter som i dag. Mye av dialogen med brukere skjer uansett i praksis 

via andre kanaler enn personlig oppmøte, så hensynet til nærhet kan ifølge departementet ikke 

tillegges avgjørende vekt. Behovet for kontakt med kommunene tilsier imidlertid isolert sett at 
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embetene ikke bør bli for store. ASD antar imidlertid at dette er håndterbart innenfor en struktur 

med 10 regioner. 

ASD understreker at regjeringens forslag til regionalt folkevalgt nivå bør legges til grunn i den 

videre utredningen av regional struktur for embetene. Departementet mener det er vanskelig å 

tenke seg at det kan være hensiktsmessig med en regional organisering av embetene som går 

på tvers av den regionalt folkevalgt nivå. Selv om en i prinsippet kan tenke seg at det er færre 

embeter enn folkevalgte regioner, har departementet vanskelig for å se at det vil være 

hensiktsmessig. Noe annet er at embetene på enkelte utvalgte områder likevel kan ha en 

spesialisering som gjør at noen embeter ivaretar noen oppgaver på vegne av flere embeter. 

Departementet kan imidlertid ikke i utgangspunktet se at det finnes slike oppgaver innenfor 

ASDs ansvarsområde.  

Videre poengterer ASD at det er gode grunner for å redusere antall regionale strukturer i 

Arbeids- og velferdsetaten, men ser at det er vanskelig å få til dette med mindre det skjer 

endringer også i den regionale strukturen for embetene. For ASD er dette et selvstendig 

argument for å gjøre endringer i embetsstrukturen.  

ASD har også innhentet innspill fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet påpeker i sitt 

innspill at embetene ivaretar rådgivningstjenester for publikum både pr. telefon og ved 

personlig oppmøte. I et rettighetsperspektiv, og i forbindelse med klagesaksbehandlingen, er 

dette viktig for den enkeltes rettssikkerhet. For den enkelte kan regelverket fremstå som 

komplisert og vanskelig tilgjengelig. Særlig framheves den komplekse skjønnsutøvelsen og den 

økonomiske «normberegningen» som vanskelig å forstå for den enkelte bruker. Problemer med 

å forstå avgjørelser basert på skjønn, samt opplevelsen for den enkelte bruker av å ikke nå fram 

i NAV-systemet, fører til at brukere tar kontakt med Fylkesmannen. Arbeids- og 

velferdsdirektoratet understreker at det er viktig at denne muligheten for publikum å komme i 

kontakt med fylkesmannen beholdes. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet ser både fordeler og ulemper med større embeter. Av fordeler 

mener direktoratet at færre embeter vil bidra til: 

 Enklere kommunikasjon mellom fagdepartement/fagdirektorat og embetene. Færre enheter 

å kommunisere med vil kunne gi mer effektiv styring og kommunikasjon. Antall fagmøter 

og styringsmøter vil reduseres, og teknologiske løsninger gjør det mulig å kommunisere 

uten fysiske møter, slik at reiseavstand ikke er avgjørende. 

 Enklere å etablere felles praksis. 

 Sterkere fagmiljøer og økt profesjonalisering i oppgaveløsningen gitt at ressurser ikke 

fjernes. 

Den største ulempen med en modell med vesentlig færre embeter er, etter direktoratets 

oppfatning, manglende geografisk nærhet til det området embetet har ansvar for. Manglende 

geografisk nærhet og flere kommuner å forholde seg til vil kunne medføre en svekkelse av 

fylkesmannens rolle og kapasitet i forhold til dagens funksjoner. Det gjelder eksempelvis 

oppfølging av tilskuddskommuner, bistand til fagutvikling i kommunene, dybdekunnskap om 

kommunene og svekket samordningsfunksjon ut mot kommunene og brukerne. 

Miljø og klima 

Innspillet fra KLD/Miljødirektoratet legger vekt på at god kontakt med kommunene, herunder 

veiledning av kommunene og det å være en kompetansebase for kommunene på klima- og 

miljøområdet, svært viktig for god måloppnåelse og gjennomføring av oppgavene. Avstand til 

kommuner, kjennskap til naturforholdene og kjennskap til industrien og bedriftene som 
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miljøforvaltningen skal kontrollere, er dermed viktige faktorer. På miljøområdet er det behov 

for tilstedeværelse og reisevirksomhet på bl.a. følgende områder: 

 Nærhet til naturgrunnlaget og arealene som forvaltes er like viktig som nærhet til ulike 

brukergrupper.  

 Besøk hos virksomhetene ved gjennomføring av forurensingstilsyn og annen direkte 

kontakt med virksomheter som reguleres etter forurensingsloven 

 Befaringer i konfliktfylte arealforvaltningsspørsmål der fylkesmannen har en rolle 

 Møter og direkte kontakt med rovviltnemder, villreinnemder, nasjonalparkstyrer, m.m. 

lokalisert ulike steder i landet 

 Kommunekontakt og veiledning om oppgaveløsning på klima- og miljøområdet 

KLD/Miljødirektoratet påpeker at de i dag opplever at de embetene som må forholde seg til 

mange kommuner sliter mer med å ha tid og ressurser til å ha god kontakt med kommunene 

enn de som har færre kommuner å forholde seg til. 

Etter KLD/Miljødirektoratets oppfatning er dagens fagmiljø på klima- og miljøområdet i noen 

av embetene små og sårbare. Jo mindre enheter som har ansvar for miljøforvaltningen på 

regionnivå, jo større rolle vil enkeltpersoner spille i håndteringen av de enkelte fagområdene 

Det understrekes at enkeltembeter kan være sterke eller svake på spesialiserte fagområder 

(forurensingstilsyn, krav til næringsmiddelindustri, artsforvaltning, motorferdsel, 

klimatilpasning, osv.). Hovedinntrykket er likevel at embeter med store byregioner har bedre 

og mer jevn kompetanse enn embeter med få eller ingen større byregioner. Dette kan også 

skyldes at embetene med storbyregioner i større grad forholder seg til kommuner med press på 

arealene og har et høyt antall saker på flere saksområder. I tillegg arbeider de oftere opp mot 

kommuner som selv har god kompetanse på miljøområdet.  

 KLD/Miljødirektoratet opplever at erfaringer fra sammenslutningen av embetene i Agder har 

vært positive, bl.a. som følge av større fagmiljø, mer bredde i kompetansen og bredere 

erfaringsgrunnlag. Flere kan gå på tilsyn i virksomhetene sammen, og slik sett gjennomføre 

tilsyn med bedre kvalitet.   

 

Barnehage og opplæring 

Innspillet på barnehage- og opplæringsområdet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet (Udir) 

og gitt tilslutning av KD. Udir understreker at god kvalitet på barnehage- og opplæring er kritisk 

viktig både for enkeltindivider og for å sikre en god samfunnsutvikling. Fylkesmannen er en 

sentral aktør i denne sammenheng og derfor er det viktig å få styrket og tilpasset embetene til 

dagens utfordringer. Det førende premisset for valg av modell og struktur, er at tjenestene fra 

fylkesmannen holder kvalitetsmessig høy standard. Den valgte strukturen må sikre at 

fylkesmannen løser sine oppgaver på en kvalitativt god og effektiv måte, til det beste for 

brukerne. 

Udir poengterer at det er særlig viktig at embetene har tilstrekkelig og riktig kompetanse for å 

løse oppgavene. Udir har erfart over tid at det er store variasjoner i hvordan embetene arbeider 

og hvilke resultater som oppnås. Mange av embetene er forholdsvis små med lite kapasitet og 

små fagmiljøer som gjør de ekstra sårbare. Etter direktoratets oppfatning er enkelte embeter på 

en kritisk nedre grense når det gjelder riktig og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Det 

oppstår store problemer for disse embetene når de får vakanser eller langtidssykemeldinger.   

Udir mener det er særlig på myndighetsområdet at det er viktig og utfordrende å få bygd opp 

kompetanse. I små embeter er det f.eks. ikke stort nok omfang av enkelte typer klagesaker til å 

få bygd opp god kompetanse på alle lov- og forvaltningsområder. Fylkesmannen må også ha 
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kompetanse til å gjennomføre tilsyn med alle opplæringslovens bestemmelser inkludert 

forskrifter, behandle klagesaker etter dette regelverket og gi skoleeierne god veiledning om 

regelverket. Tilsvarende gjelder på barnehageområdet, hvor fylkesmannen har 

veiledningsansvar for hele barnehageloven med forskrifter, er klageinstans på flere områder og 

skal føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Fylkesmannen har også 

veiledningsansvaret og klagesaksbehandlingen for frittstående skoler. I tillegg er fylkesmannen 

tilskuddsforvalter og har oppgaver knyttet til eksamensfeltet og statistikk. 

Udir påpeker at det kan være en fordel med noe avstand mellom myndighetsorganet og de som 

myndigheten utøves mot. Myndighetsrollen forutsetter at embetene utøver sine oppgaver 

uavhengig av relasjon til kommunene. En tett og nær relasjon til kommunene, som vil kunne 

være en fordel ved utføring av veilednings- og støttende oppgaver, kan føre til utfordringer ved 

utføring av myndighetsoppgaver. Det kan også skape spenninger mellom de to ulike rollene 

som fylkesmannen må innta ovenfor den enkelte kommune.  

Udir konkluderer at større og mer sammensatte fagfellesskap er ønskelig for å sikre kvalitet i 

oppgaveløsningen. Direktoratet påpeker behov for å koble ulik type fagkompetanse sammen 

for å sikre samordning og gode helhetlige løsninger. For at embetene skal kunne forvalte alle 

sine roller med mangfoldet av verktøy og virkemidler, vil en sammenslåing og reduksjon av 

embeter være et svært godt grep etter direktoratets syn. 

Barn og foreldre 

BLD vektlegger i likhet med flere andre departementer at god kvalitet i oppgaveløsning stiller 

krav til både nærhet og kompetente fagmiljøer.  

Fylkesmannen fører tilsyn med barneverninstitusjonene og tilsyn blir gjennomført ved minst to 

eller fire institusjonsbesøk hvert år. Med tanke på nærhet til brukerne påpeker BLD at det kan 

være negativt med en sammenslåing av fylkesmannsembeter hvis det medfører for store 

avstander. Innen barnevernet er det krav til samtaler med barn på institusjon, og dette stiller 

spesielle krav til nærhet. Fylkesmannen fører også tilsyn med at den kommunale 

barneverntjenesten utfører sine lovpålagte oppgaver. Det er ønskelig at den enkelte fylkesmann 

har god lokalkunnskap om barneverntjenestene i sitt fylke. Etter BLDs vurdering bør 

fylkesmannens ansvarsområde derfor ikke favne om flere kommuner enn at det er mulig å ha 

slik kunnskap, eller at man sikrer at større embeter har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

tilsynene på en god måte.  

 

BLD påpeker samtidig kompetanse- og styringsmessige gevinster ved færre embeter. Ved 

større og færre enheter vil volumet innen de ulike saksområdene øke, slik at embetene vil få 

større fagmiljøer som vil være mindre sårbare og lettere kan bygge opp og holde på kompetanse. 

Med færre enheter vil det også bli enklere å få til enhetlig oppgavegjennomførelse. Styringen 

av fylkesmannsembetene vurderes også å bli enklere. Blant annet når det gjelder tilsyn vil det 

bli enklere å ha felles opplæring i tilsynsoppgaver med felles metodikk i gjennomføringen.  

BLD påpeker at styrking av fagkompetanse henger sammen med tilstrekkelig volum i saker. 

Større embeter kan være én måte å oppnå det. En annen kan være å bygge opp 

spesialkompetanse ved enkeltembeter. Eksempelvis er fylkesmannsembetenes oppgave med 

godkjenning av utenlandske ekteskap lagt til ett embete. Dette embetet gjør denne oppgave for 

samtlige embeter og på denne måten sikres at saksbehandlere ved embetene får nok saker og 

kan oppretthold kompetansenivå.  

Plan- og bygningsloven 
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Etter plan- og bygningsloven (pbl,) har fylkesmannen og fylkeskommunen et delt veilednings- 

og samordningsansvar knyttet til kommunal planlegging. Planleggingsoppgavene krever 

kunnskap om fysiske, samfunnsmessige og menneskelige forhold i kommunene. Sakene dreier 

seg ofte om langvarige prosesser, der lokalkunnskapen er avgjørende. Befaringer og møter er 

viktige. Kommunene skal i normale, større planprosesser delta på flere møter om saken, enten 

i fylkeskommunen, hos fylkesmannen eller i kommunen. 

KMD opplever at det er store variasjoner i hvor aktivt fylkesmennene følger opp sine oppgaver 

etter pbl. Forutsetningene er ulike, og det er ikke nødvendigvis slik at de store løser oppgavene 

bedre enn de små. Evalueringer viser at det er mange ulike arbeidsformer som brukes, ofte 

begrunnet med ulike behov og tradisjoner. KMD understreker at det er vesentlig at en 

strukturreform for fylkesmannen i størst mulig grad bygger opp om det mangeårige arbeidet 

som er gjort for å utvikle samarbeidsklima og effektive og gode prosesser. 

KMD understreker betydningen av fylkesmannen og folkevalgt regionalt nivå får felles 

inndeling dersom det blir større regioner. En mer enhetlig regioninndeling for de regionale 

statlige myndigheter med nye regioner, vil forenkle samordningen, enten den skal gjøres av 

fylkesmannen eller fylkeskommunen. Det vil også ligge en potensiell fordel her i at deltakelse 

i regionale planprosesser, vegledningsarbeidet og koordineringen av større prosjekter med 

mange aktører i regionen, kan effektiviseres.  

Kommunal styring 

Fylkesmennene utfører flere kommunerettede oppgaver på oppdrag av KMD. KMD ved gir 

følgende vurderinger av fylkesmannens fremtidige struktur og egne fagområder: 

 Inndelingsfeltet: Færre embeter og større fagmiljø kan gjøre embetene bedre i stand til å 

bistå kommunene i inndelingssaker. Færre kommuner kan samtidig føre til færre saker på 

inndelingsfeltet, men det er også mulig at de kan bli flere grensejusteringssaker i etterkant 

av kommunereformen. 

 Kommunalrett og forvaltningsrett: En endret struktur med større embeter har den fordel at 

fagkapasiteten på kommunalrett og forvaltningsrett kan bli større, bedre og mer robust. 

Siden embetenes arbeid på dette området blant annet handler om individuell veiledning til 

den enkelte kommune, vil embeter som dekker for mange kommuner være uheldig og 

hindre den lokalkunnskap og kontakt som embetene trenger med den enkelte kommune.  

 Kommunerettet samordning: Færre embeter vil muligens kunne gi bedre og mer målrettet 

kommunerettet samordning, ettersom embetene vil kunne se enda flere kommuner i 

sammenheng. Dersom embetene får for mange kommuner å følge opp innenfor et stort 

geografisk område, kan samtidig innsikt i den enkelte kommunes behov og muligheter bli 

svekket.  

 Modernisering i kommunene: Større embeter vil sannsynligvis medføre flere 

prosjektsøknader å vurdere for fylkesmannen. Konkurransen om skjønnsmidler vil kunne 

bli hardere, og dette vil kunne framtvinge bedre kvalitet og større krav til overføringsverdi 

til andre kommuner for de prosjektene som får tilsagn. 

 Kommuneøkonomiområdet: Større embeter vil kunne gi større fagmiljøer og mindre 

sårbarhet. I noen tilfeller vil en trolig også oppnå mer likebehandling, selv om 

fylkesmennene har frihet til å tilpasse sine virkemidler ut fra lokale behov. Større embeter 

kan føre til mindre nærhet og kunnskap om/kjennskap til forhold i enkeltkommuner. Samlet 

sett antar vi at fordelene med bedre fagmiljøer og mindre sårbarhet mer enn oppveier 

ulempene med lokalkunnskap. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap og vergemål 

JD ser fordeler med færre embeter på samfunnssikkerhetsområdet og knytter det til bedrede 

forutsetninger for samordning og styrket kompetanse. Etter JDs oppfatning bør ny inndeling 

samsvare mest mulig med nye politidistrikter. Heller ikke i sammenheng med ny organisering 

av brann- og redningsvesenet ser departementet betenkeligheter med færre embeter. JD  ser 

imidlertid at for store avstander for tilsyn og veiledning mot kommunene kan skape utfordringer 

også på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet.  

JD har også innhentet vurderinger fra Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) på fagområdene fri 

rettshjelp og vergemål. SRF understreker at det er hensiktsmessig at fagområdene vergemål og 

rettshjelp også bør inngå i fylkesmannsembetenes fremtidige oppgaveportefølje. Dette er 

sentrale oppgaver innenfor rettssikkerhetsområdet, som SRF anser bør forbli på statlig nivå.  

Etter SRFs vurdering vil færre fylkesmannsembeter som dekker større geografiske områder og 

et større antall personer enn de gjør i dag, bidra til å sikre større grad av rettslikhet i saker om 

fri rettshjelp. Dersom det etableres større fylkesmannsembeter, vil antakelig samhandlingen 

mellom de ulike embetene også kunne bli noe forenklet. SRF anser at en sammenslåing av 

fylkesmannsembeter kan få enkelte negative konsekvenser på vergemålsområdet. 

Fylkesmannsembetene har på vergemålsområdet førstelinjeoppgaver som krever kontakt med 

verger og representanter. Slik sett skiller dette området seg noe fra mange av de andre 

ansvarsområdene til fylkesmennene. Blant annet skal fylkesmennene i henhold til 

vergemålsloven ha samtale med den som er begjært satt under vergemål før vedtak treffes.. 

Videre skal fylkesmannen som lokal vergemålsmyndighet føre tilsyn med vergene i sitt område, 

samt gi vergene nødvendig opplæring, veiledning og bistand. Denne type arbeid innebærer etter 

SRFs vurdering at det er en fordel at de geografiske enhetene ikke er for store. 

Oppsummering av fagmyndighetenes vurderinger 

Innspillene fra henholdsvis fagdepartementer og direktorater kan oppsummeres i noen 

hovedpunkter. 

 Mange av fagdepartementene peker på at embetene på enkeltområder har en sårbar 

kompetanse. Oppdragsdepartementene/direktoratene fremstår som mer kritiske til deler av 

kompetansesituasjonen ved embetene enn det embetene selv gir uttrykk for. 

 Det er både faglige og administrative stordriftsfordeler å hente ut ved større enheter, men 

dersom embetene blir for store vil det også være transaksjonskostnader knyttet til behovet 

for intern samordning og økt kontrollspenn.  

 En del av oppgaveporteføljen på mange av fagområdene er avhengig av en viss nærhet 

mellom embetet og de ulike brukergruppene. Både antallet kommuner og geografisk 

avstand vil ha betydning for oppgaveløsning og tjenesteproduksjon. 

 Større enheter kan gi rom for mer spesialisering enn i dag, samt bidra positivt i 

rekrutteringsøyemed, men kan også medføre at man mister noen av fordelene ved dagens 

integrerte oppgaveløsning. 

 En mer felles inndeling av regional stat som samtidig i størst mulig grad speiler inndelingen 

av det folkevalgte regionale nivået vil forenkle samhandling og samordning i offentlig 

sektor. 
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4.4 Regional avstandsanalyse 

Generelt kan det antas at fylkesmannens oppgaveløsning og mulighet for å holde god kontakt 

med kommunene påvirkes av kommunestrukturen og interne reiseavstander. For å beskrive 

forskjeller i avstander og tilgjengelighet til kommunene nærmere, er det gjennomført en 

regional avstandsanalyse for alle landets fylker. Analysen bygger på egne data fra SSB som 

måler reiseavstand mellom alle landets rådhus.  Beregningene gjelder landverts og sjøverts 

kommunikasjon slik veg- og fergenett var utbygd i 2015. Bruk av fly inngår ikke i analysene.  

 

Innenfor hvert fylke er det beregnet en gjennomsnittlig reiseavstand fra Statens hus 

(fylkesmannens lokalisering) til rådhusene i fylket. Kommunene er gruppert i ulike 

avstandssoner og det er beregnet lengste og korteste reiseavstand til aktuelle kommuner. 

Avstanden til rådhusene vurderes som et relevant avstandsmål bl.a. ved tilsyn, rådgivning og 

veiledning. Besøk til tilsynsobjekter som skoler og sykehjem kan innebære andre reisebehov. 

Det antas likevel at avstanden fra Statens hus til det administrative sentrum i kommunene 

(rådhuset) er en god indikator på geografiske avstandsforskjeller mellom fylkene.  

   

I beregningene er det antatt at Statens hus har samme lokalisering som rådhuset i 

vertskommunen.  Avstander ved båttransport er beregnet etter SSBs regler. I beregningene 

inngår ikke optimalisering av reiseruter.    

 

Av tabell 4.6 fremgår beregnede reiseavstander målt i kilometer fra Statens hus til rådhusene i 

fylkets kommuner. I tabellene er fylkene rangert etter økende gjennomsnittlig reiseavstand. Tall 

for Aust- og Vest-Agder er beregnet hver for seg i lys av at endelig lokalisering for det nye 

fylkesmannsembetet ikke er bestemt.  

 

Tallene dokumenterer at dagens fylkesinndeling og dagens fylkesmannsstruktur innebærer 

svært store forskjeller i interne reiseavstander. Gjennomsnittlige beregnet reiseavstand til 

rådhusene varierer fra under 30 kilometer i Vestfold til over 300 kilometer i Nordland og 

Finnmark. Det er grunn til å merke seg at Nordland kommer ut som landets mest krevende fylke 

ut fra  interne reiseavstander og antall kommuner med stor avstand fra Statens hus. Det er også 

svært lange avstander i Finnmark, med bl.a. størst beregnet maksimalavstand på 66 mil, men 

reisebehovet er likevel betydelig større i Nordland som følge av at fylket har over dobbelt så 

mange kommuner som Finnmark (44 mot 19).      

 

Tallmaterialet gir grunnlag for å gruppere fylkene i tre grupper ut fra følgende avstandskriterier:  

1. Fylker med gjennomgående korte interne reiseavstander der et flertall av kommunene i 

fylket kan nås innenfor en reisetid på inntil 60 minutter (én vei). Her inngår følgende åtte 

fylker: Vestfold, Oslo, Akershus, Østfold, Vest-Agder, Telemark, Aust-Agder og Buskerud. 

De åtte fylkene dekkes i dag av seks fylkesmenn.  

2. Fylker med betydelige reiseavstander der et flertall av kommunene krever en reisetid på 1-

2 timer eller mer (én vei). Her inngår følgende åtte fylker: Rogaland, Sør-Trøndelag, 

Hordaland, Nord-Trøndelag, Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 

De åtte fylkene dekkes i dag av like mange fylkesmenn. 

3. Fylker med svært store reiseavstander der et flertall av kommunene krever reisetider på mer 

enn 2 timer (én vei): Her inngår tre fylker som alle har egen fylkesmann: Nordland, Troms 

og Finnmark. 
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Som del av analysen er det også beregnet rekkevidde målt i antall kommuner som kan nås fra 

alle Statens hus uavhengig av dagens fylkesgrenser. Beregningen er gjort innenfor hhv. 1 og 2 

timers reisetid, se tabell nedenfor. Beregningen gir som resultat at flere av fylkesmennene på 

Østlandet kan nå et betydelig antall kommuner utenfor eget fylke innenfor 1 times reisetid. Det 

gjelder særlig Fylkesmannen i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold. Tilsvarende er ikke 

tilfelle for fylkesmennene på Vestlandet og i Midt-Norge, hvor økt rekkevidde utenfor eget 

fylke forutsetter inntil 2 timers reisetid for å nå et betydelig antall kommuner. I Nord-Norge gir 

beregningen ingen endring i rekkevidde fordi flertallet av kommunene allerede ligger utenfor 

to timers reisetid med gjeldende fylkesinndeling.    

 

 
Tabell 4.6 Beregnet reiseavstand målt i kilometer fra Statens hus til rådhusene i kommunene. 

2015. Kilde: NIVI/SSB 

 

 

Fylke

Gjennomsnittlig 

reiseavstand til 

rådhusene i 

fylket (km)

Største 

avstand til 

rådhus (km)

Minste 

avstand til 

rådhus (km)

Antall rådhus 

innenfor 30 

km

Antall rådhus 

innenfor 30-

60 km

Antall rådhus 

innenfor 60-

120 km

Antall rådhus 

utenfor 120 

km

Antall 

kommuner 

Vestfold 29 60 5 9 5 0 0 14

Oslo og Akershus 37 77 13 9 12 2 0 23

Østfold 48 106 4 5 8 5 0 18

Vest-Agder 66 143 10 4 3 7 1 15

Aust-Agder 71 200 12 4 6 3 2 15

Telemark 72 137 9 5 5 4 4 18

Rogaland 72 183 8 8 6 8 4 26

Buskerud 82 200 6 6 6 3 6 21

Hordaland 85 194 16 6 6 13 8 33

Sør-Trøndelag 89 162 19 5 2 13 5 25

Oppland 97 183 20 3 4 12 7 26

Nord-Trøndelag 98 215 21 2 5 9 7 23

Møre og Romsdal 99 199 22 3 5 17 11 36

Hedmark 108 240 12 5 3 6 8 22

Sogn og Fjordane 125 230 23 2 3 7 14 26

Troms 172 300 61 1 0 5 18 24

Finnmark 307 662 51 1 1 2 15 19

Nordland 315 568 55 1 1 4 38 44
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Tabell 4.7 Beregnet reisetid fra Statens hus til kommuner innenfor og utenfor eget fylke. 2015. 

Kilde: NIVI/SSB   

 

4.5 Samsvarsanalyse for regional statsforvaltning 

NIVI Analyse har nylig gjennomført en kartlegging av administrative inndelinger for 38 

statsetater med regionale ledd, jf. oversikt i tabellen nedenfor. Gjennomgangen viser at de 38 

statsetatene har valgt 36 forskjellige administrative inndelinger. De fleste etater har valgt 

betydelig større enheter enn fylkene og det er bare tre av etatene som har nøyaktig samme 

administrative inndeling, nemlig Vegvesenet, Bufetat og Skatteetaten (fem regioner). 

Fylkesmannen er for tiden eneste statsetat som har en inndeling i 17 enheter.   

Fylke

Antall 

kommuner i 

eget fylke

Antall rådhus 

inennfor 60 min 

i eget fylke

Antall rådhus 

innenfor 60 min 

uavhengig av 

fylkesgrense

Økt 

rekkevidde 

innenfor 60 

min

Antall rådhus 

innenfor 120 

min i eget fylke

Antall rådhus 

innenfor 120 

min uavhengig 

av fylkesgrense

Økt 

rekkevidde 

innenfor 120 

min

Buskerud 21 12 40 28 17 91 74

Oslo og Akershus 23 22 43 21 23 93 70

Østfold 18 16 31 15 18 77 59

Vest-Agder 15 9 16 7 14 31 17

Telemark 18 10 17 7 18 53 35

Hedmark 22 9 14 5 15 51 36

Vestfold 14 14 18 4 14 77 63

Aust-Agder 15 9 12 3 13 35 22

Oppland 26 9 11 2 20 35 15

Sør-Trøndelag 25 8 9 1 21 33 12

Hordaland 33 12 12 0 23 24 1

Rogaland 26 11 11 0 22 26 4

Møre og Romsdal 36 8 8 0 22 22 0

Nord-Trøndelag 23 7 7 0 18 28 10

Sogn og Fjordane 26 5 5 0 15 17 2

Finnmark 19 4 4 0 4 4 0

Nordland 44 2 2 0 7 7 0

Troms 24 2 2 0 6 6 0
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Tabell 4.8 Administrative inndelinger for 38 regionale statsetater pr. 1.1.201611. Kilde: NIVI  

Som grunnlag for en nærmere vurdering av behov for samvirke og evt. en mer formell 

samordning mellom fylkesmannen og andre viktige regionale statsetater, har sekretariatet gjort 

en nærmere analyse av lokaliseringsmønster for 25 utvalgte statsetater. Blant etatene inngår 

dels kommuneorienterte etater som IMDI, UDI og Bufetat, dels beredskapsetater som politi, 

sivilforsvar, NVE og Mattilsynet, og dels en del andre etater som kan være viktig for 

fylkesmannen som Tolletaten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet etc. Målet med analysen er å 

finne ut i hvilken grad det er samsvar i lokaliseringen av de ulike etatene for de ulike 

fylkesmannsembetene.  

Kartleggingen gir grunnlag for følgende konklusjoner:   

 Lokaliseringsmønsteret for de 25 etatene framstår som svært spredt og dårlig tilpasset 

hensynet til samordning og effektivt samvirke mellom statsetatene. De 25 etatene har i dag 

regionkontor spredt på 53 forskjellige steder i landet.  

 Store avvik i lokaliseringsmønster gjelder både kommuneorienterte etater, viktige 

beredskapsetater og flere andre statlige etater hvor administrative samordningshensyn kan 

gjøre seg gjeldende 

 Graden av samlokalisering av statsetater i samme by er best i Sør-Trøndelag (Trondheim) 

og Hordaland (Bergen), dårligst i Østfold (Moss), Sogn og Fjordane (Leikanger) og 

Finnmark (Vadsø)  

                                                
11 Fiskeridirektoratet har vedtatt ny regionstruktur fra 1.1.2016 med overgang til fem regioner og til sammen 20 lokale 
kontorsteder langs kysten. Det vil også skje visse endringer i grensene for statsadvokatembetene som følge av nye 

politidistrikter.  

Virksomhet/etat Antall etater Antall regioner

Antall 

regionkontor Lokale kontor

Hovedredningssentraler 1 2 2

Værvarslingsregioner 1 3 3

Helseregioner, Statped 2 4 8

Vegvesenet, Bufetat, Skattetaten, Kystverket, 

Eltilsynet, Kriminalomsorgen, Lånekassen, 

Mattilsynet, NVE, Statsbygg, Jordsk.dømmer, 

Justervesenet 12 5 60

288 skattekontor , 20 

vegavdelinger, 77 

trafikkstasjoner, 34 

jordskifteretter

IMDI, UDI, Toll, DFØ, Husbanken, Lagdømmer, 

Jernbaneverket 7 6 42 66 tingretter

Arbeidstilsynet, Fiskeridirektoratet, 

Sjøfartsdirektoratet 3 7 21

Statsarkivet 1 8 8

Forbrukerrådet, Statsadvokatembeter 2 10 20

Heimevernet, Bispedømmer 2 11 22 107 prostier

Politiet, Kartverket, Fylkesnemnda for sosiale saker 3 12 36

354 politi- og 

lensmannskontor

Innovasjon Norge 1 15 15

Fylkesmannen 1 17 17

NAV 1 19 19 456 NAV ktr

Sivilforsvaret 1 20 20

Sum 38 statsetater

36 ulike 

inndelinger

293 regionale 

kontor

Mer enn 1400 lokale 

kontor
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Figur 4.6 Antall regionale statsetater som har sammenfallende lokalisering med fylkesmannen 

(samme by). Registering for 25 utvalgte etater. Stavanger/Sandnes er regnet som ett byområde. 

Kilde: NIVI 

 
Figur 4.7 Antall kommuneorienterte statsetater som har sammenfallende lokalisering med 

Fylkesmannen (samme by). Registering for syv utvalgte etater inkl. Fylkesmannen. 

Stavanger/Sandnes er regnet som ett byområde. Kilde: NIVI 
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Figur 4.8 Antall beredskapsetater som har sammenfallende lokalisering med fylkesmannen 

(samme by). Registering for åtte utvalgte etater inkl. fylkesmannen. Stavanger/Sandnes er 

regnet som ett byområde. Kilde: NIVI 
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Tabell 4.9 Lokalisering av regionkontor for fylkesmannen og øvrig regional statsforvaltning. Status pr 

1.1.2016. Kilde: NIVI  

  

Nr Statlig etat (antall regioner)Østf. Osl. Ak. Hed. Opp. Busk. Vestf. Tel. A.Agd. V.Agd. Rog. Hord. S&F M&R S.Trø. N.Trø. Nor. Tro. Fin.

1 Fylkesmannnen (18) Moss Oslo Hamar Lilleham. Dram. Tønsb. Skien Arendal Kr.sand Stav. Bergen Leikang. Molde Tr.heim Steinkj. Bodø Tromsø Vadsø

2 IMDI (6) Oslo Oslo Gjøvik Gjøvik Gjøvik Oslo Kr.sand Kr.sand Kr.sand Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Narvik Narvik Narvik

3 UDI (6) Gjøvik Oslo Gjøvik Gjøvik Gjøvik Kr.sand Kr.sand Kr.sand Kr.sand Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Narvik Narvik Narvik

4 Bufetat (5) Oslo Oslo Oslo Oslo Tønsb. Tønsb. Tønsb. Tønsb. Tønsb. Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Alta Alta Alta

5 Husbanken (6) Oslo Oslo Oslo Oslo

Arendal         

Dram.

Arendal         

Dram.

Arendal         

Dram.

Arendal         

Dram.

Arendal         

Dram. Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Bodø

Bodø 

Ham.fes

t Ham.fest

6 Kriminalomsorgen(5) Oslo Oslo Oslo Oslo Tønsb. Tønsb. Tønsb. Sandnes Sandnes Sandnes Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tr.heim

7 NAV fylkesforvaltning (19) Sarpsb. Oslo Hamar Lilleham. Dram. Tønsb. Skien Arendal Kr.sand Stav. Bergen Leikang. Molde Tr.heim Steinkj. Bodø Tromsø Vadsø

8

Sentralenheten for 

fylkesnemndene (12) Moss Oslo Lilleham. Lilleham. Dram. Dram. Skien Kr.sand Kr.sand Stav. Bergen Bergen Molde Tr.heim Tr.heim Bodø Tromsø Tromsø

9 Kartverket (12) Oslo Oslo Hamar Hamar Oslo Skien Skien Kr.sand Kr.sand Stav. Bergen Bergen Molde Tr.heim Steinkj. Bodø Tromsø Vadsø

10 Arbeidstilsynet (7) Moss

Oslo   

Moss Hamar Hamar Hamar Skien Skien Skien Skien Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Finnsnes Finnsnes Finnsnes

11 Skatteetaten (5) Oslo Oslo Oslo Oslo Skien Skien Skien Skien Skien Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tromsø Tromsø Tromsø

12 Tolletaten (6) Fredst. Oslo Fredst. Fredst. Kr.sand Kr.sand Kr.sand Kr.sand Kr.sand Bergen Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tromsø Tromsø

13 Lagdømmer (6) Oslo

Oslo 

Hamar Hamar Hamar Oslo Skien Skien Skien Skien Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tromsø Tromsø Tromsø

14 Statsavokatembeter (10) Oslo Oslo Hamar Hamar Skien Skien Skien Kr.sand Kr.sand Stav. Bergen Bergen Molde Tr.heim Tr.heim Bodø Tromsø Tromsø

15 Bispedømmer (11) Fredst.

Oslo 

Fredst. Hamar Hamar Tønsb. Tønsb. Kr.sand Kr.sand Kr.sand Stav. Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Bodø Tromsø Tromsø

16 Statped (4) Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tromsø Tromsø Tromsø

17 Statsbygg (5) Oslo Oslo Oslo Oslo Porsgr. Porsgr. Porsgr. Porsgr. Porsgr. Bergen Bergen Bergen Tr.heim Tr.heim Tr.heim

Tromsø 

Tr.heim Tromsø Tromsø

18 Politi (12) Ski

Oslo             

Ski Hamar Hamar Tønsb. Tønsb. Tønsb. Kr.sand Kr.sand Stav. Bergen Bergen Ålesund Tr.heim Tr.heim Bodø Tromsø Kirkenes

19 Mattilsynet (5) Ås Ås Brum.dal Brum.dal Brum.dal Brum.dal Brum.dal Sandnes Sandnes Sandnes Sandnes Sandnes Steinkj. Steinkj. Steinkj. Sortland Sortland Sortland

20 Statens vegvesen (5) Lilleham. Lilleham. Lilleham. Lilleham. Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal Leikang. Leikang. Leikang. Molde Molde Molde Bodø Bodø Bodø

21 Sivilforsvaret (20) Sarpsb. Oslo Hamar Rena Dram. Stavern Porsgr. Arendal Kr.sand Sandnes Bergen Sogndal Molde Tr.heim Steinkj.

Bodø 

Harstad

Harstad 

Tromsø

Ham.fest 

Kirkenes

22 Heimevernet (11) Rygge Oslo Elverum Elverum Kongsb. Rygge Kongsb. Sandnes Sandnes Sandnes

Bergen 

Åndalsn

.

Bergen 

Åndalsn. Åndalsn. Værnes Værnes

Mosjøen 

Narvik Narvik Lakselv

23 NVE (5) Hamar Hamar Hamar Hamar Tønsb. Tønsb. Tønsb. Tønsb. Tønsb. Førde Førde Førde

Førde 

Tr.heim Tr.heim Tr.heim

Tr.heim 

Narvik Narvik Narvik

24 Kystverket (5) Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal Hauges. Hauges. Hauges. Ålesund Ålesund Ålesund Kabelvåg Hon.våg Hon.våg

25 Fiskeridirektoratet (5) Egers. Egers. Egers. Egers. Egers. Egers. Egers. Egers. Egers. Måløy Måløy Fos.våg Fos.våg Fos.våg Bodø Tromsø Tromsø Tromsø
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5. Utviklingstrekk og reformer 

Utgangspunktet for denne utredningen er kommunereformens målsetting om at færre og større 

kommuner åpner for å vurdere hvor stort geografisk område og antall kommuner et 

fylkesmannsembete skal håndtere. I det følgende kapitlet drøftes sammenhengen mellom 

fylkesmannens inndeling og pågående reformarbeid og andre utviklingstrekk i forvaltningen. 

På hvilken måte kan ulike utfall av disse reformprosessene legge føringer og påvirke strukturen 

for fylkesmannen? I tillegg til kommunereformen rettes oppmerksomheten mot regionreformen 

og andre sektorreformer i regional stat. Kapitlet gir også en oversikt over hovedtrekk i de 

nordiske reformprosessene på statlig regionalt nivå.  

 

5.1 Behovet for reformer i offentlig forvaltning 

Offentlig sektor vil bli utfordret på flere områder de neste årene; vesentlig lavere oljeinntekter 

og nedbemanning i oljesektoren, utsikter til kraftig økning i immigrasjonen til Norge, lavere 

produktivitet og langsiktige konsekvenser av “eldrebølgen”. Et redusert finanspolitisk 

handlingsrom gjør det stadig viktigere at forvaltningen er omstillingsdyktig og bruker 

ressursene effektivt og i samsvar med innbyggernes behov. Produktivitetskommisjonen legger 

til grunn at strammere budsjetter vil kreve hardere prioriteringer og mer «kreativ destruksjon» 

i offentlig sektor. De pågående strukturreformer i både kommunal og statlig sektor må ses mot 

denne bakgrunnen.  

Rasjonelle og effektive strukturer er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle 

kompetanse og kapasitet i offentlige organer i tiden fremover. 

5.2 Kommunereformen 

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunestrukturreform og alle landets 

kommuner skal avklare fremtidig inndeling. Reformen ble satt i gang i 2014 og det er forutsatt 

et tidsløp med varighet frem til 2020. Alle kommuner fikk frist til 1. juli 2016 med å gjøre 

vedtak om sammenslåing. Departementet la opp til to ulike løp: Kommuner som gjorde 

kommunestyrevedtak høsten 2015 ble vedtatt sammenslått gjennom kgl. res. i løpet av våren 

2016. Disse blir nye kommuner innen 1.1.2018.  

 

1. juli 2016 gikk fristen for de øvrige kommunene for å gjøre vedtak ut. Mange kommuner ser 

at de vil stå sterkere sammen og har fattet vedtak om å bygge ny kommune. Vedtakene som er 

gjort så langt viser at det vil bli gjennomført flere kommunesammenslåinger i 

kommunereformen nå enn det er blitt gjort siden 1967. Kommunenes vedtak oversendes 

fylkesmennene som skal komme med sine tilrådninger innen 1. oktober. Regjeringen har også 

lagt til rette for at kommuner som trenger noe mer tid kan bruke høsten 2016 på å komme i mål, 

og fortsatt være en del av reformen. På bakgrunn av målene for reformen, de lokale prosessene, 

og fylkesmennenes tilrådninger, vil regjeringen legge frem et samlet forslag til 

kommunestruktur for Stortinget våren 2017. Øvrige kommuner blir behandlet i en samlet 

proposisjon til Stortinget om kommunestruktur våren 2017. Etter at Stortinget har behandlet 

proposisjonen, starter arbeidet med å bygge nye kommuner som formelt vil være nye kommuner 

innen 1.1.2020. 

Kommunereformen og utsiktene til en endret kommunestruktur med større og mer robuste 

kommuner var et viktig utgangspunkt for å vurdere fylkesmannsstrukturen. Det vil være en 

heterogen kommunestruktur i Norge også etter kommunereformen med en kombinasjon av 
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mange små, men også et betydelig antall store kommuner. Den statlige oppfølgingen av 

kommunene vil også fremover stille krav til et kompetent og effektivt embete som kan føre 

dialog med og følge opp kommuner med ulike forutsetninger. En videre utvikling der 

kommunene tilføres stadig nye oppgaver med voksende krav til fagkompetanse og kapasitet vil 

løpende aktualisere spørsmålet om kommunesammenslåinger også i årene som kommer. En ny 

inndeling for fylkesmannen må derfor være bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Den må være 

robust for de endringer som vil komme i kommunestrukturen og for nye oppgaver og roller for 

fylkesmannen i oppfølgingen av kommunene. 

5.3 Regionreformen 

Ved Stortingets behandling av oppgavemeldingen (Meld. St. 14 (2014−2015) 

Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner) ga et flertall støtte til regjeringens 

forslag om utvikling av fylkeskommunene gjennom oppgaver og ansvar som støtter opp om 

rollen som samfunnsutvikler. Flertallet sa også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå 

forutsetter færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse. Kommunal- og 

moderniseringsministeren inviterte i juli 2015 fylkeskommunene til å innlede drøftinger av 

sammenslåingsalternativer og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. I 

regjeringens stortingsmelding om nye folkevalgte regioner (Meld. St. 22 (2015−2016)) ber 

departementet om at fylkeskommunene fullfører disse drøftingene og fatter vedtak innen 1. 

desember 2016. Det tas sikte på å legge fram en proposisjon med forslag til ny regional struktur 

våren 2017, der det samtidig redegjøres for hvilke oppgaver og ansvar større regioner skal ha. 

Regjeringen har mål om om lag ti nye folkevalgte regioner. Stortinget har sluttet seg til dette, 

jf. Innst. 377 S (2015−2016). Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag vedtok den 27. april 2016 

å søke Stortinget om sammenslåing av de to fylkene med virkning fra 1. januar 2018. 

 

Målet om større regioner henger sammen med målet om å utvikle regionalt folkevalgt nivås  

samfunnsutviklerrolle. Regjeringen mener større regioner har bedre mulighet til å se ulike 

samfunnsstrukturer, aktører og tiltak i sammenheng, og at større regioner dermed bedre kan 

bidra til samordning mellom ulike statlige prioriteringer og tiltak i regionen. Som del av dette 

ønsker regjeringen å styrke regional planlegging ved å gjøre den mer forpliktende for 

kommuner, regionene selv og staten. Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag til 

regionreform (Innst. 377 S (2015−2016)). Komiteens flertall (Ap, H, Frp, Krf, V) mener at den 

regionale statsforvaltningen og de nye regionene må spille mer på lag og at staten regionalt er 

avgjørende for utvikling av den enkelte region. Dette flertallet "støtter regjeringens forslag om 

å gjennomgå de statlige regiongrensene i lys av de nye grensene for folkevalgte regioner" og 

mener at "regjeringen må vurdere regioninndelingen av statlige etater i lys av det nye regionale 

folkevalgte nivået." Flertallet mener dette vil styrke samhandlingen mellom staten og regionalt 

folkevalgt nivå.  

Spørsmålet som kan stilles er om fylkesmannens inndeling skal følge det folkevalgte regionale 

nivået uansett, eller om inndelingen av fylkesmannen bør vurderes uavhengig av hva som blir 

resultatet av den prosessen som fylkeskommunene nå er invitert til å gjennomføre. Det er ingen 

formelle føringer som krever at regionalt folkevalgt nivå og fylkesmannen har lik geografisk 

inndeling. Samtidig er det åpenbart at samhandlingen mellom de to instansene underlettes av 

felles geografisk inndeling. Sett fra innbyggernes, kommunenes og næringslivets synsvinkel er 

det utvilsomt også enklere og mer oversiktlig at disse to myndigheter har felles geografi.  

 

Oppgavene til det fremtidige folkevalgte regionale nivået vil få betydning for graden av 

samhandlingsbehov med fylkesmannen. I regjeringens stortingsmelding (Meld. St. 22 (2015-

2016)) legges det til grunn at oppgavene som skal overføres skal bidra til å styrke det 
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folkevalgte regionale nivåets rolle som samfunnsutvikler. Det gjelder bl.a. oppgaver knyttet til 

regional samferdsel, ressursforvaltning, regional planlegging og næringsutvikling. Den 

tjenesteytende og innbyggerrettede rollen til det folkevalgte regionale nivåer er ikke på samme 

måte understreket.  

 

På den andre siden vil overføring av nye oppgaver og roller til folkevalgt regionalt kunne 

innebære enda tettere samhandlingsbehov med fylkesmannen enn i dag.  Et sentralt forslag i 

Meld. St. 22 (2015 – 2016) er å styrke den regionale planleggingen. Mer forpliktende 

planlegging vil innebære behov for en svært tett dialog og samarbeid mellom region og 

fylkesmann, både fordi regional plan vil kunne legge føringer for fylkesmannens aktiviteter og 

fordi fylkesmannen skal samordne øvrige deler av regional stat og deres deltakelse og 

oppfølging av i regional planlegging. Det taler for godt sammenfall mellom folkevalgte 

regioner og embetene. I tillegg til styrkingen av regional planlegging er det også foreslått 

overført oppgaver til nye folkevalgte regioner som vil innebære samarbeidsbehov med 

fylkesmannen. Det gjelder bl.a. friluftslivsoppgavene som i dag er lagt til fylkesmannen samt 

fylkesmannens ansvar for statlig eide og sikrede friluftsområder.  

 

Gjennomføring av regionreformen forutsetter om lag ti nye folkevalgte regioner. Avhengig av 

hvordan den faktiske inndelingen blir for folkevalgt regionalt nivå, vil det måtte vurderes i 

hvilken grad ny fylkesmannsstruktur kan sammenfalle med denne inndelingen. På den ene siden 

bør et fylkesmannsembete i prinsippet kunne omslutte flere fylker. Dette har vært situasjonen i 

Oslo og Akershus fra 1920 og for Agderfylkene fra 1.1.2016. På den andre siden kan enkelte 

regioner som går i retning av å være store landsdelsregioner, reise spørsmålet om det kan være 

flere fylkesmannsembeter innen samme folkevalgte region. Behovet for nærhet til og 

tilgjengelighet for kommuner og innbygger kan i slike tilfeller tale for en mer finmasket struktur 

for fylkesmannen. På den andre siden er det er klare ulemper med en slik løsning. I regionale 

planprosesser vil det for eksempel måtte involveres flere fylkesmannsembeter og 

nabokommuner innen samme region vil også få føringer fra ulike embeter inn i sine respektive 

kommuneplanprosesser.  

 

5.4 Statlige sektorreformer 
 

Statlige sektorreformer kan få konsekvenser for fylkesmannsembetene på flere vis. Dels berører 

reformene den samlede oppgave- og ressursfordelingen internt i staten, dvs. mellom statens 

organer på ulike nivåer, herunder fylkesmannen. Dels kan sektorreformer endre forutsetninger 

for samhandling og samordning mellom fylkesmannen og andre regionale statsorganer. Og dels 

kan sektorreformer innebære at oppgaver flyttes ut av eller legges til embetene. 

Vekst i direktoratene 

Det er gjennomført betydelige endringer i statlig organisering både på sentralt og regionalt nivå 

de siste tiårene. Et særlig framtredende trekk ved forvaltningsutviklingen har vært den sterke 

veksten av tilsatte i sentralenhetene i direktoratene, det vil si direktoratene uten deres ytre, 

regionale apparat. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har kartlagt utviklingen i 

direktoratene. Kartleggingen viser at det er færre direktorater nå enn for 20 år siden, men at 

tallet på årsverk har økt betydelig. I perioden 1992 til 2015 har antall direktorater falt fra 81 

(1992) til 60 (2015), mens antall ansatte i direktoratene har økt fra omtrent 9 200 (1994) til 

omtrent 15 800 (2015), som er en vekst på om lag 70 %, i denne perioden.  
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Figur 5.1: Årsverksutvikling i departementene, direktoratene og fylkesmannsembetene 2003 - 

2013. Kilde: Difi Rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei 

Figur 5.1 viser årsverksutviklingen i hhv. departementene, direktoratene og 

fylkesmannsembetene. Den viser en økning i antall årsverk for alle tre nivåer, men de siste 

årene er veksten i direktoratene klart sterkere enn i departementene og i fylkesmannsembetene.  

Den sterke veksten i sysselsettingen i direktoratene er langt på vei en konsekvens av stadig 

økende politiske ambisjoner på ulike sektorområder. Oppfølging av handlingsplaner, tiltak og 

lovvedtak krever økt bemanning, både i direktoratene og i departementene.  

Også fylkesmennene berøres av utviklingen av direktoratene. For det første innebærer veksten 

i direktoratene også vekst i oppgaver, krav og forventninger til embetene. Fylkesmannen med 

sine fagavdelinger er i mange tilfeller adressater for direktoratenes ambisjoner på ulike 

sektorområder, ikke minst i rollen som gjennomfører av nasjonal politikk overfor kommunene. 

For det andre kan det reises spørsmål om ansvars- og ressursfordelingen mellom statens sentrale 

og regionale ledd er optimal, eller om det er gevinster å hente ved å legge oppgaver og ressurser 

til regional stat med sin nærhet til kommuner, innbyggere og næringsliv. 

Inndeling av regional stat og fylkesmannens tverrsektorielle samordningsansvar 

Fylkesmannen samhandler med en rekke regionale statsetater i ulike sammenhenger. Særlig 

gjelder det i samordningen av ulike statlige interesser, forventninger og krav overfor 

kommunene12. Fylkesmannen har videre en horisontal samordningsrolle overfor andre 

statsetater. Et eksempel på det er oppgaven med å samordne arbeidet med samfunnssikkerhet 

og beredskap i fylket, herunder å utarbeide overordnede ROS analyser for fylket med tiltaksdel 

som forplikter mange regionale statsetater. 

 

Forutsetningen for å ivareta fylkesmannens tverrsektorielle oppgaver vil påvirkes av 

organiseringen og inndelingen til de etater fylkesmannen skal samordne/samarbeide med. I 

løpet av de siste 20 år er det gjennomført en hel rekke endringer av organisatorisk art i ulike 

statlige sektorer. Endringstakten er fortsatt høy og stadig fremmes det forslag til reformer i 

statlige sektorer som også innebærer nye statlige regioninndelinger, jf. de senere års arbeid med 

                                                
12 Jf Rundskriv nr: H-2143 Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren 
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strukturreformer for politidistriktene, påtalemyndighet, høyere utdanning, 110 nødsentraler 

m.fl. Endringsforslagene er primært begrunnet ut fra sektorens særegne behov, og resulterer 

ofte i separate inndelinger. Gjennomgående velges det større enheter enn fylkene.  

 

For fylkesmannen, og den særskilte samordningsrollen embetet ivaretar kan konsekvensene av 

den uensartede inndelingen være at det blir praktisk vanskeligere å gjennomføre 

samordningstiltak. En nylig gjennomført undersøkelse dokumenterer at fylkesmennene 

opplever voksende utfordringer med å vedlikeholde etablerte samarbeidsarenaer som følge av 

den uensartede strukturen. Statsetater etablert i store regioner deltar i avtakende grad i 

samordningsaktiviteter på fylkesnivå som f.eks. jevnlige etatssjefsmøter for de regionale 

statsetatene i fylkene - både av kapasitetshensyn og fordi arenaen kan oppleves som mindre 

relevant. Fylkesmannens behov for samarbeid og samordning med andre statsetater kan derfor 

tale før større enheter enn dagens fylker. Regjeringen har i Meld. St. 22 (2015-2016) varslet at 

den vil gjennomgå statens regionale grenser i lys av den kommende regionstrukturen. 

Ambisjonen er bedre sammenfall og tilrettelegging for styrket samhandling og samarbeid. Det 

tilsier at fylkesmannen og nye regioner også bør sammenfalle best mulig.   

 

Endrede oppgaver 

 

Statlige sektorreformer kan også berøre oppgaver og funksjoner som i dag er lagt til embetene 

– enten i form av at oppgaver omorganiseres eller trekkes ut av embetene eller at eksisterende 

oppgaver utvides og eller at det tilføres nye oppgaver. Fire aktuelle eksempler er knyttet til: 

 Organiseringen av tilsynet med spesialisthelsetjenesten 

 Strukturreform i barnevernet 

 Utredning om organiseringen av kunnskapssektoren 

 Produktivitetskommisjonen  

 

NOU 2015: 11 Med åpne kort drøfter hvordan samfunnet følger opp alvorlige hendelser og 

mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. Utvalget peker på at det i dag er 

utfordringer med lang saksbehandlingstid og store forskjeller i kompetanse og normering 

mellom fylkesmannsembetene, noe som er uheldig med tanke på likebehandling.  Utvalget 

mener derfor at det er behov for endringer i organiseringen av tilsynsmyndighetene for å styrke 

kontrollen med pasient- og brukersikkerheten i tjenestene og for å kunne følge opp alvorlige 

hendelser raskere. Utvalget foreslår en omorganisering til fire–fem regionale tilsynsenheter og 

skisserer to ulike modeller for hvordan dette kan gjøres. Med den ene modellen vil regionale 

enheter direkte underlagt Helsetilsynet være førsteinstans i alle tilsynssaker og ha myndighet 

til å vedta administrative reaksjoner mot virksomheter og helsepersonell. Med den andre 

modellen deles tilsynsoppgavene mellom fylkesmennene i hvert enkelt fylke og regionale 

enheter lagt til noen av fylkesmennene.  

 

Regjeringen har satt i gang et arbeid med en kvalitets- og strukturreform for barnevernet. Det 

legges blant annet opp til at kommunene skal gis et større faglig og økonomisk ansvar for 

barnevernet, gjennom overføring av oppgaver fra stat til kommune. Endringer i barnevernet 

skal bidra til mer tilpassede tjenestetilbud for utsatte barn og familier, sterkere vekt på 

forebygging og tverretatlig samarbeid i kommunene og bedre oppfølging av barn som er i tiltak. 

Forslag til endringer er sendt på høring, og det tas sikte på å legge frem en proposisjon for 

Stortinget våren 2017. Strukturelle endringer vil kunne påvirke Fylkesmannens tilsyns- og 

veiledningsoppgaver på barnevernsområdet. Ved overføring av oppgaver fra Buf-etat til 

kommunene, vil fylkesmannen forholde seg til flere tilsynsobjekter. Overføring av oppgaver til 
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kommunene vil også innebære at fylkesmannens lovfestede veiledningsplikt vil bli tilsvarende 

utvidet. 

 

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de 

sentraladministrative oppgavene til departementet og underliggende virksomheter. Gruppen 

fikk i mandat å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter 

og organiseringen av de sentraladministrative oppgavene utenfor departementet. På bakgrunn 

av vurderingene skulle gruppen gi anbefalinger om framtidig organisering. Gruppens rapport 

var på høring fram til april 2016. Gruppen påpeker at Utdanningsdirektoratet ikke har kapasitet 

til å drive omfattende barnehage- og skoleutvikling på nært hold. Fylkesmennene sitter nærmere 

skoler, barnehager og deres eiere og har større mulighet til å drive veiledning og 

utviklingsarbeid som treffer de lokale utfordringene. Det anbefales derfor å styrke 

fylkesmannens rolle i arbeidet med å veilede, gi råd og bidra til utvikling av skoler, barnehager 

og deres eiere. Det kan skje ved å delegere oppgaver og ansvar fra Utdanningsdirektoratet. 

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnt av Regjeringen i 2014 for å fremme forslag som kan 

styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Kommisjonen avleverte sin sluttrapport 

februar 2016 og gir i denne en bred analyse av behovet for omstilling og å øke produktiviteten 

i ulike samfunnssektorer. I sluttrapporten påpeker kommisjonen at offentlig organisering på 

regionnivået er svært mangfoldig, og koordineringen med fylkesmenn og fylkeskommuner er 

komplisert. Kommisjonen anbefaler at organiseringen av regional statlig forvaltning 

gjennomgås med sikte på bedre samordning og et mer effektivt og ensartet mønster. 

Sammenslåing av statlige etater, slik at det blir færre statlige sektororganer, påpekes som en 

mulighet. I følge kommisjonen er tiden moden for en reform i fylkesstrukturen med færre og 

større regioner. Som ledd i en slik reformprosess må regional statlig forvaltning gjennomgås 

med sikte på bedre samordning og et mer effektivt og ensartet mønster i organiseringen. 

Kommisjonen legger vekt på at fylkesmannens samordningsrolle må styrkes. 

 

5.5 Endringer i statlig styring av kommunene og fylkesmannens rolle 

Endringer i den statlige styringen av kommunene kan også få følger for fylkesmennenes 

oppgaver og organisering. Fylkesmannen er sektormyndighet på vegne av flere departementer 

og som sektormyndighet ivaretar fylkesmannen både en iverksettende rolle en faglig rolle og 

en myndighetsrolle. Sektormyndighetsoppgavene er gitt gjennom særlovgivningen og i 

tildelingsbrev og embetsoppdrag. Særlig ivaretagelsen av tilsyns-, kontroll og klageoppgavene 

innebærer en styringsrolle overfor kommunene. 

 

Regjeringen har satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av 

kommunene, med sikte på redusert detaljstyring av større kommuner, jf. Meld. St. 14 (2014-

2015). Regjeringen legger grunn at større kommuner vil gi grunnlag for redusert omfang av 

tilsyn med kommunene. Det legges til grunn at større kommuner med mer robuste fagmiljøer 

vil ha gode forutsetninger for å ha en god egenkontroll, noe som på sikt kan føre til bedre 

etterlevelse av lovverket og dermed redusere behovet for statlig tilsyn. En endring og reduksjon 

av den statlig styring på ulike sektorområder vil kunne innebære endringer i fylkesmannens 

rolle overfor kommunene. Resultatet av gjennomgangen skal presenteres i en egen proposisjon 

før påske 2017. I arbeidet vil bl.a. innlemming av øremerkede tilskudd, tilsynsformer og 

tilsynsomfang vurderes. 
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Det er likevel ikke åpenbart hvilke konsekvenser en slik endring vil ha for spørsmålet om 

inndelingen av embetene. På generelt grunnlag kan det hevdes at dersom fylkesmannen 

«kommuneoppdrag» nedtones og fylkesmannen i tydeligere grad skal fremstå som 

rettssikkerhetsinstans (klagebehandling) overfor innbyggerne kan hensyn til likebehandling 

tilsi en mer sentralisert og «harmonisert» behandling av slike sakstyper som igjen kan tale for 

at embetene ikke blir for mange. 

 

5.6 Nordiske reformprosesser 

I Finland, Danmark og Sverige er det i løpet av de siste 10-15 år gjennomført betydelige 

endringer i landenes regional- og lokalforvaltninger. Reformaktiviteten har også omfattet 

organiseringen av regional stat. I Sverige og Finland har endringer i den statlige regionale 

organiseringen delvis skjedd uavhengig av reformer i kommuneforvaltningen, mens i Danmark 

har det vært en tett kobling mellom kommunereform og endringer av det regionale nivået.  

Finland  

Den finske lokalforvaltningen består i dag (2016) av 317 kommuner. Enkelte av kommunens 

tjenester utføres i samarbeid med andre kommuner i samkommuner, særlig innenfor helse 

og sykehus. Finland har ikke et direkte valgt regionalt nivå, men hver kommune ligger i et av 

landets 18 (+ Åland) landskap, og hvert landskap har sitt landskapsforbund som fungerer som 

en samkommune. Hvert landskap ledes av et landskapsforbund som fungerer som 

en samkommune for kommunene i landskapet. Landskapsforbundene tar hånd om 

medlemskommunenes felles interesser. De har bl.a. ansvar for regional utvikling og 

landskapsplanlegging for kommunene. 

Det har vært et markant trekk ved den finske administrative oppbygning at staten har vært rikt 

representert regionalt og lokalt med ulike organer. Inntil 2010 har den regionale administrative 

inndelingen dels bestått av statlige län og landskapsinndeling. De historiske landskapene 

utgjøres av områder som er basert på en viss grad av felles kulturelle og historiske kjennetegn. 

Et annet fremtredende trekk har vært at den geografiske inndeling av den statlige 

regionalforvaltning har variert etter oppgaver og sektorer.  

I løpet av de siste 15-20 årene har imidlertid den regionale statsforvaltningen gjennomgått store 

endringer. I 1997 ble antall statlige län redusert fra tolv til seks. Samtidig ble det innført en ny 

kommunalrettslig enhet som også heter landskap. I dag er det som nevnt i alt 19 slike landskap 

og de nye landskapene er i stor grad en underinndeling av de historiske landskapene. I 2010 ble 

det så gjennomført en større reform i den regionale statsforvaltningen ved at virksomheten til 

seks ulike regionale statsetater ble samlet i to nye regionale embetsverk, henholdsvis 

Regionförvaltningsverket og Närings-, trafik-, och miljöcentraler (NTM-sentraler). Reformen 

innebar bl.a. at Länsstyrelsene og embetet som landshøvding ble avviklet. 

Regionförvaltningsverket er inndelt i seks regionale enheter og NTM-sentralene er inndelt i 15 

regionale enheter. Begge myndigheters inndeling har de tradisjonelle landskapsgrensene som 

yttergrense, men rommer i begge tilfeller flere landskap. Totalt 1 350 årsverk er sysselsatt i 

Regionforvaltningsverket. Oppgavene omfatter bl.a. tilsyn innenfor en rekke sektorområder, 

kontroll og konsesjonsoppgaver, samordning, oppfølging og kontroll av beredskapsarbeidet 

samt enkelte politioppgaver 

NTM-sentralene har ansvar for regional utvikling og virksomheten omfatter ca 4300 årsverk. 

Disse myndighetene har ansvar for følgende tre hovedområder:  
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 Konsesjons- og overvåkningsoppgaver i samsvar med miljøvernlovgivningen og 

vann- og forurensingslovgivningen. 

 Planlegging av veier og trafikk inkludert kollektivtrafikk  

 Stimulere til næringsutvikling, arbeidsmarkedsspørsmål, energi og 

energiproduksjon samt forvaltning av EU fondsmidler og regionale 

utviklingsmidler. 

I Finland er de statlige forvaltningsorganenes regionale inndeling nå regulert i loven om 

landskapsinndelingen. Den slår fast at de statlige etatenes regionale inndeling skal følge 

landskapsinndelingen slik at de regionale enhetene utgjør ett eller flere landskap. Unntak til 

denne regelen kan bare godkjennes i helt spesielle tilfeller. 

I tillegg til Regionforvaltningsverket og NTM-sentralene er det flere statlige myndigheter som 

har regionale enheter/avdelinger. Men disse betraktes mer som interne avdelingsenheter under 

sentrale myndigheter enn som egentlige regionale myndigheter med struktur og oppgaver 

fastsatt i lovgivningen, slik som er tilfelle for de to ovennevnte regionale myndighetene. 

I løpet av det siste tiåret er det gjennomført to strukturreformer i kommuneinndelingen. Først 

en reform som ble iverksatt i 2009 da 67 kommuner ble slått sammen og fra 2013 en ny runde 

der alle kommuner gjennom iverksettelsen av en kommunestrukturlov er pålagt å utrede 

sammenslutning. Det er et mål at ny kommunestruktur skal være gjennomført i perioden 2015 

– 2017.  

Parallelt med arbeidet med kommunestrukturen har den finske regjering også igangsatt en 

reform for å etablere et direkte folkevalgt regionalt nivå. Reformen vil innebære at det opprettes 

18 direkte folkevalgte organer på landskapsnivå. De tidligere landskapsforbundene, som har 

vært samkommuner for regional utvikling og planlegging, blir dermed erstattet med et direkte 

folkevalgt regionalt organ med et bredere oppgaveansvar. I tillegg til at de nye organene 

landskapene skal overta landskapsforbundenes oppgaver foreslås det også at de overtar de 

statlige NTM-sentralenes oppgaver og får et bredt ansvar for sosial- og helsetjenestene, 

herunder sykehusene. Regjeringens forslag innebærer også endringer i den regionale 

statsforvaltningen. NTM-sentrale foreslås lagt ned når brorparten av oppgavene overføres til de 

nye landskapene, mens de seks Regionalforvaltningsverkene omdannes til å bli én nasjonal 

myndighet og organisasjon med regionale avdelingskontorer. Regjeringens forslag til reform 

skal behandles av den finske Riksdagen november 2016.  

Danmark 

Med strukturreformen som ble gjennomført i 2007 ble antall kommuner redusert fra 270 til 98 

og de 14 amtskommunene ble avviklet til fordel for følgende fem folkevalgte regioner: Region 

Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region 

Hovedstaden. Regjeringen fattet vedtak om inndelingen av de fem regionene. Regionene har et 

smalere oppgaveansvar enn forgjengerne amtskommunene og ansvaret for den spesialiserte 

helsetjenesten er den klart viktigste. I tillegg har regionene ansvar for regionale 

utviklingsprogram, kollektivtrafikk samt enkelte miljøoppgaver.  

Som ledd i strukturreformen ble også de 14 statsamtene (samt Københavns Overpræsidium) 

avløst av 5 regionale statsforvaltninger med en inndeling lik regionene. Hver av de fem 

statsforvaltningene skulle ledes av en direktør med et helhetlig ansvar for statsforvaltningens 

virksomhet.  Samtidig ble bestemmelsene om statsamtmenn opphevet og betegnelsen fjernet 

fra offentlig forvaltning. Statsamtmannen hadde hatt rollen som leder av tilsynsrådet som etter 

kommuneloven førte legalitetskontroll med kommunenes virksomhet. Statsamtmannen var 
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også formann for sosialnemnda som behandlet klager på amtskommunenes og kommunenes 

vedtak etter sosiallovgivningen. Disse funksjonene ble overført til de nye 

statsforvaltningsenhetene.  

Den 1. juli 2013 ble det så gjennomført en ny reform ved at Statsforvaltningen ble etablert med 

en ny struktur. De tidligere fem regionale enhetene ble lagt sammen til én samlet enhet under 

navnet «Statsforvaltningen», ledet av en felles direktør og med i alt ni avdelinger rundt om i 

landet. Målet med reformen var å effektivisere oppgaveløsningen og bidra til en mer enhetlig 

saksbehandling. De tidligere fem regionale forvaltningene var organisert som selvstendige 

forvaltningsmyndigheter, noe som la begrensinger på mulighetene for avlastning ved at en 

myndighet kunne ivareta myndighetsoppgaver for en annen i situasjoner ved opphopning, og 

for effektivisering gjennom etablering av felles løsninger på det administrative området. 

Statsforvaltningen fører i dag tilsyn med at kommuner og regioner overholder den lovgivning 

som særlig gjelder for offentlige myndigheter, som kommuneloven, regionloven, 

forvaltningsloven og offentlighetsloven. De volummessig største oppgavene er likevel knyttet 

til behandlingen sivilrettslige saker som er av vesentlig betydning for individet (familierett, 

vergemål, adopsjon mm.). Oppgaven som klageinstans etter sosiallovgivningen ble som en del 

av reformen overført til et felles ankeorgan (Ankestyrelsen). I den grad den enkelte sak krever 

personlig oppmøte kan innbyggerne fritt velge hvilket kontor de skal henvende seg til. 

I tillegg til «Statsforvaltningen» er det også i Danmark noen statlige etater med regionale eller 

lokale avdelingskontorer. Det omfatter bl.a. skatteetaten der skatteinndrivingen ble statliggjort 

i forbindelse med strukturreformen. Da ble det etablert en struktur med 30 statlige skattesentra, 

men her er det også vedtatt en reform som innebærer en reduksjon av antall kontorer til 20 innen 

2020. Ellers er politiet inndelt i 12 politikretser (i tillegg til Færøyene og Grønland). Alle 

politikretsene har døgnbetjente politistasjoner (hovedstasjoner) og understasjoner med mer 

begrenset åpningstid. Arbeidstilsynet er inndelt i tre tilsynssentre (øst, vest, nord) og i tillegg et 

eget tilsynssenter som dekker Grønland. På veisiden har Veidirektoratet ansvaret for 

statsveinettet, som består av motorveier, en rekke hovedlandsveier og mange av landets bruer 

– i alt cirka 3.800 km vei. Statsveinettet utgjør kun ca. fem prosent av det samlede offentlige 

veinettet. Veidirektoratets oppgaver omfatter planlegging, anlegg og drift og trafikkavvikling. 

Direktoratet har en øst-vest inndeling for ivaretagelsen av flere funksjoner. 

Sverige 

Sverige har hatt en konsolidert kommuneinndeling siden 1950-tallet da antall kommuner ble 

kraftig redusert til dagens antall på 290. På regionalt nivå har det imidlertid pågått en 

kontinuerlig debatt om forvaltningsutvikling, inndeling og oppgavefordeling. Denne debatten 

har berørt både den statlige regionalforvaltningen og det folkevalgte regionale nivået. Senest i 

2012 ble det lagt fram et forslag til en bred reform av inndelingen, oppgavene og rollene til 

länsstyrelsen, samt forslag til en endret inndeling for regionale statsetater som skulle innebære 

at en rekke etater skal følge en felles statlig regional inndeling bestående av 7 regioner.  

Sverige er inndelt i 21 län og i hvert av disse finnes en länsstyrelse. Länsstyrelsen er en regional 

statlig myndighet som har som oppgave å sikre at de nasjonale mål innenfor ulike områder for 

gjennomslag regionalt og lokalt. Länsstyrelsen ledes av en landshövding som er utpekt av 

regjeringen.  

Länsstyrelsene har ansvar for oppfølging av offentlig virksomhet. Oppgavene strekker seg fra 

detaljert regelkontroll til oppfølging av offentlige myndigheters innsats på ulike 

politikkområder. I samspillet med kommunene har länsstyrelsenes rolle endret seg fra en 

tradisjonell myndighetsrolle med vekt på kontroll og tilsyn til en mer kunnskapsbasert 
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veiledningsrolle. Länsstyrelsen har et bredt virksomhetsfelt: sivilforsvar og redningstjeneste, 

sosialomsorg, kommunikasjoner, matvarekontroll, dyrebeskyttelse og allmenne veterinære 

spørsmål, landbruk, fiske, likestilling, regionaløkonomi og næringsutvikling, natur- og 

miljøvern, regional planlegging m.m.. 

I tillegg til länsstyrelsen består den regionale statsforvaltningen av en rekke myndighetsorganer. 

Av disse har også politiet inntil nylig fulgt länsinndelingen for sin regionale organisasjon. Fra 

og med 1. januar 2015 er imidlertid politiet inndelt i sju politiregioner. i hvert län finnes det 

også en forvaltningsdomstol (länsretten) som behandler klager på kommunale beslutninger.  

Alle de øvrige statsetatene har en inndeling som består av mellom 4 og 10 regionale enheter. 

Noen etater har forlatt en regional organisering av oppgaven til fordel for organisering etter mer 

sektor-funksjonelle kriterier. Arbeidsformidlingen har eksempelvis ikke et eget regionalt nivå 

(tidligere var det 21 länsarbeidsnemnder), men er inndelt i 10 markedsområder som omfatter 

55 arbeidsmarkedsområder og 320 arbeidsformidlinger. Det er en ambisjon at 

arbeidsformidlingen skal være representert i alle deler av landet, men per i dag er det ikke 

arbeidsformidlinger i alle landets kommuner.  

Utbyggingen av de svenske velferdsordningene i etterkrigstiden var i stor grad sektorpreget, og 

et stort antall frittstående regionale organ og verk kan betraktes som en arv fra denne perioden. 

Hovedfokuset for reformvirksomheten i regional statsforvaltning har på den bakgrunn vært å 

skape en mer enhetlig forvaltningsstruktur. Det har først og fremst skjedd ved å integrere 

frittstående etater i länsstyrelsen.  

Utfordringer knyttet til en uhensiktsmessig inndeling av länene, har særlig vært påtrengende i 

den vestlige og sydlige delen av Sverige. Her gikk länsgrense i stor utstrekning på tvers av 

sammenhengende bo-, tjeneste- og arbeidsmarkedsregioner.  På slutten av nitti-tallet ble det 

etablert to store regioner gjennom sammenslåing av en rekke län. I vest Sverige ble Västra 

Götalands län dannet i 1998 gjennom sammenslåing av tre län (Skaraborgs län, Älvsborgs län 

og Göteborgs- og Bohus län). Västra Götalands län omfatter 49 kommuner med 1,5 mill. 

innbyggere. Året etter ble det opprettet regionalpolitiske styringsorganer med direkte valg til 

en regional forsamling og egen beskatningsrett. I sør Sverige ble Skåne län dannet i 1997 

gjennom en sammenslåing av to tidligere län (Kristianstads län og Malmöhus län). Skåne län 

omfatter 33 kommuner og 1,1 mill. innbyggere. Også her opprettet et regionalpolitisk 

styringsorgan basert på direkte valg. For begge regioners vedkommende har statlige 

virksomheter som tidligere hadde inndeling etter de gamle länsgrensene, endret sin inndeling i 

pakt med de nye regiongrensene. 

Som nevnt ble det i 2012 gjennomført en omfattende utredning av behovet for en mer enhetlig 

inndeling av regionale statsorganer.13 Sentrale forslag i denne utredningen var å: 

 Slå fast prinsippet om at statlige regionale myndigheter med behov for samhandling 

skal ha samme geografiske inndeling. 

 Redusere antall länsstyrelser fra 21 til 11. Forslaget innebar likevel ikke endring av 

antall län. En länsstyrelse skulle mao. kunne omfatte flere län. 

 Innføre en felles statlig regional inndeling med sju regioner for følgende 

myndigheter: Trafikkverket, Kartverket, Politi, Sikkerhetspolitiet, 

Arbeidsmiljøverket, Skoleinspeksjonen og helse- og omsorgsinspeksjonen.  

Den borgerlige regjeringen valgte likevel ikke å gå videre med forslagene fra utredningen og 

länsstyrelsene er fortsatt 21 i antallet. Det ble vist til at en reduksjon av antall enheter ville 

                                                
13 SOU 2012:81 Statens regionala förvaltning, förslag till en angelägen reform 
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kunne ha negativ innvirkning på länsstyrelsenes lokalkunnskap og kontakt med kommunene. 

Heller ikke forslaget om å etablere en lik inndeling for regionale statsetater med store 

samhandlingsbehov ble fulgt opp. Her var regjeringens vurdering at dette måtte vurderes i hvert 

enkelt tilfelle og skje ut fra den enkelte myndighets behov og forutsetninger. 

Etter regjeringsskiftet i Sverige 2014 har spørsmålet om en reform av det regionale nivået på 

nytt blitt aktualisert. Det er oppnevnt en inndelingskomite med mandat til å foreslå en ny 

inndeling av län og landsting i Sverige. I direktivet for komiteen legges vekt på å se inndelingen 

av det folkevalgte regionale nivået (landstingene) og länsstyrelsen i sammenheng. Det legges 

vekt på at både dagens landsting og mange av länsstyrelsene på sikt vil være for små til å 

håndtere de oppgaver de i dag er tillagt. Inndelingskomiteen fremmet i mars 2016 en 

delutredning med et foreløpig forslag om en fremtidig regional inndeling av Sverige bestående 

av seks regioner. Komiteen skal ferdigstille sitt arbeid innen august 2017. 

Oppsummering  

Den statlige regionalforvaltningen i de nordiske land har en del fellestrekk, men også en rekke 

forskjeller når det gjelder ansvarsområder og organiseringen. I reformutviklingen de senere år, 

synes særlig følgende momenter å tre fram: 

 I alle land, men mindre fremtredende i Danmark, har det vært en målsetting i større grad å 

samle og samordne en fragmentert regional statsforvaltning. Måten dette har skjedd på har 

vært å samle regionale enheter i statlige tverrsektorielle organer som Länsstyrelsen i Sverige 

og Regionalforvaltningsverket i Finland. I Danmark er statsamtsorganisasjonen 

omorganisert og «direktoratisert» ved at de fem statsforvaltningsenhetene nå inngår som 

avdelingskontorer i en felles struktur underlagt en felles ledelse/direktør. En lignende 

nasjonal struktur kan bli aktuelt for det finske Regionalforvaltningsverket som utgjør. 

 Som i Norge har det i Sverige vært fremmet faglige tilrådinger om å samle og harmonisere 

inndelingen av de regionale statsetatene i enda sterkere grad uten at det har fått gjennomslag 

i faktisk politikk. Sektorhensyn veier fortsatt tyngst i valg av organisering, herunder 

inndeling. I Sverige er det på nytt oppnevnt et utredningsutvalg som skal fremme forslag til 

endringer i den regionale inndelingen. 

 De nordiske parallellene til fylkesmannen har i løpet av det siste tiåret forsvunnet fra 

forvaltningen i Danmark (amtmannen) og Finland (landshövdingen). I Danmark har de 

regionale stasforvaltningskontorene en avgrenset rolle knyttet til legalitetskontroll, tilsyn 

og sivilrettslige saker. I Sverige har Länsstyrelsen under ledelse av landshövdingen på 

samme måte som Fylkesmannen i Norge en sentral rolle i gjennomføring av nasjonal 

politikk I Danmark har en mer konsekvent desentralisering av oppgaver til kommunene 

kombinert med reform i kommunestrukturen langt på vei ført til en funksjonstømming av 

det regionale nivået, både med hensyn til statlig og folkevalgt regionalt nivå. 

 Det kan konstateres at landenes ulikheter geografi og utstrekning i areal har ulik betydning 

for den regionale statsforvaltningens utforming. I Finland og Sverige er behovet for en 

statlig representasjon regionalt åpenbart større enn i Danmark og medfører en betydelig 

statlig tilstedeværelse på regionalt nivå. 
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6. Tre hovedmodeller for framtidig inndeling 

I dette kapitlet skisseres tre hovedmodeller for framtidig inndeling av embetene. Beskrivelsen 

er scenariobasert i den forstand at modellene ikke utgjør konkrete inndelingsforslag, men 

representerer mulige hovedløsninger med ulike egenskaper for å møte eksisterende og 

framtidige utfordringer og behov. Scenariopreget understrekes ved at antall embeter i hver 

hovedmodell angis som et intervall. Følgende modeller drøftes 

- Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer av dagens struktur (14-17) 

- Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter (8-13) 

- Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå (4-7) 

 

6.1 Analytisk ramme 

Beskrivelsen og drøftingen av modellene i dette kapitlet foretas i lys av de hensyn og prinsipper 

for fylkesmannens inndeling som ble drøftet i kapittel 3, beskrivelsene og analysene av dagens 

embeter i kapittel 4, samt gjennomgangen av aktuelle reformprosesser i foregående kapittel. 

Hver av modellene vil bli vurdert med hensyn til konsekvenser for fylkesmannens 

oppgaveløsning, relasjoner til ulike målgrupper og fylkesmannsembetet som organisasjon og 

virksomhet. Den analytiske rammen for modellgjennomgangen består av følgende 

hovedkomponenter: 

 

 

Figur 6.1: Analytisk ramme for modelldrøfting 
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Til hver av modellene er det skissert to tenkte inndelingsalternativer med opplysninger om 

innbyggergrunnlag, areal og antall kommuner. Alternativene representerer derfor ikke konkrete 

forslag til ny fylkesmannsstruktur. Opplysningene er basert på innbyggertall og kommunetall 

pr 1.1.2016. Det innebærer at kommunetallet ikke reflekterer kommunesammenslutninger som 

er vedtatt, men som ennå ikke er iverksatt. 

Det er to viktige føringer for modelldrøftingene som skal nevnes innledningsvis. Den første er 

at beskrivelsen av modellene er basert på at territorieprinsippet og generalistprinsippet 

videreføres også i organiseringen av embeter med endret geografisk inndeling.  

Territorieprinsippet innebærer at kompetansen og virkeområdet til fylkesmannen er avgrenset 

til å gjelde eget geografisk ansvarsområde. Generalistprinsippet innebærer at embetet har en 

bredt sammensatt oppgaveportefølje og at alle embeter er delegert den samme 

forvaltningsmyndigheten fra sentralt nivå. Rollen som generalistorgan legger dermed 

begrensinger i hvilken utstrekning og for hvilke oppgaver (støttefunksjoner vs utadrettede 

oppgaver) det bør åpnes for differensiert oppgavefordeling mellom embetene, eksempelvis ved 

at ett embete utfører oppgaver for noen eller alle de andre embetene.  

En annen viktig føring ble lagt gjennom regjeringens melding om regionreformen (Meld. St. 

22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver). I meldingen 

signaliserer regjeringen at landet bør deles inn i størrelsesorden ti folkevalgte regioner. Som 

omtalt skal i kapittel 5 tar regjeringen sikte på å legge frem forslag for Stortinget til ny struktur 

for det regionale folkevalgte nivået våren 2017. Forslaget vil basere seg på fylkeskommunenes 

vedtak og regjeringens samlede vurderinger for en ny regionstruktur.  

 

6.2 Konsolideringsmodellen  
 

6.2.1 Beskrivelse 

Konsolideringsmodellen innebærer som navnet tilsier en tilpasning og justering av dagens 

inndeling med en sammenslutning av fylkesmannsembeter der geografiske og funksjonelle 

hensyn kan tale særlig sterkt for det. Konsolideringsmodellen innebærer langt på vei et såkalt 

0-alternativ med hensyn til egenskaper, dvs. modellen endrer ikke i vesentlig grad 

forutsetningene for fylkesmannens virksomhet slik de er i dag.  

Når det gjelder konkrete inndelingsendringer vil dette alternativet i første rekke gjelde en 

sammenslutning av tvillingfylkene i Agder og Trøndelag.  Som kjent ble  fylkesmannsembetene 

i Agder slått sammen fra 1.1.2016, mens 25.5.2016 ble embetene i Sør-Trøndelag og Nord-

Trøndelag vedtatt sammenslått med virkning fra 1.1.2018. Det innebærer at 0-alternativet gir 

en struktur med 16 embeter. 
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Nr 
 

 Fylke 
 

Innbyggertall 1. kv.2016 
 

Areal i km2 
 

Antall kommuner 
 

1 Finnmark  75758 48631 19 

2 Sogn og Fjordane 109530 18619 26 

3 Troms 164330 25863 24 

4 Telemark 172494 15296 18 

5 Oppland 188953 25192 26 

6 Hedmark 195356 27398 22 

7 Nordland 241906 38481 44 

8 Vestfold 244967 2225 14 

9 Møre og Romsdal 265290 15100 36 

10 Buskerud 277684 14911 21 

11 Østfold 289867 4181 18 

12 Aust- og Vest-Agder 298486 16434 30 

13 Sør- og Nord-Trøndelag 449769 41255 48 

14 Rogaland 470175 9377 26 

15 Hordaland 516497 15437 33 

16 Oslo og Akershus 1252923 5372 23 

  Sum 5213985 323772 428 

Tabell 6.1: 0-alternativ med 16 embeter. Kommunetallet er basert på gjeldende 

kommunestruktur per 2016 og reflekterer ikke de kommunesammenslutninger som er vedtatt og 

skal iverksettes kommende år. 

En sammenslutning av embetene i Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag vil med dagens 

kommunestruktur innebære at det nye embetet i Trøndelag overtar for Nordland som embetet 

med flest kommuner å følge opp, i alt 48 kommuner. 

Innenfor konsolideringsalternativet kan man også se for seg en moderat sammenslutning av 

befolkningstunge fylker på Østlandet preget av relativt små avstander. En sammenslutning av 

Vestfold, Buskerud og Telemark kunne eksempelvis gi en struktur med til sammen 14 embeter.  
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Nr 
 

Fylke 
 

Innbyggertall 1. kv.2016 
 

Areal i km2 
 

Antall kommuner 
 

1 Finnmark  75758 48631 19 

2 Sogn og Fjordane 109530 18619 26 

3 Troms 164330 25863 24 

4 Oppland 188953 25192 26 

5 Hedmark 195356 27398 22 

6 Nordland 241906 38481 44 

7 Møre og Romsdal 265290 15100 36 

8 Østfold 289867 4181 18 

9 Aust- og Vest-Agder 298486 16434 30 

10 Sør- og Nord-Trøndelag 449769 41255 48 

11 Rogaland 470175 9377 26 

12 Hordaland 516497 15437 33 

13 Buskerud, Vestfold og Telemark 695145 32432 53 

14 Oslo og Akershus 1252923 5372 23 

  Sum 5213985 323772 428 

Tabell 6.2 Alternativ med 14 embeter. Kommunetallet er basert på gjeldende kommunestruktur 

per 2016 og reflekterer ikke de kommunesammenslutninger som er vedtatt og skal iverksettes 

kommende år. 

For de berørte embeter vil dette medføre en betydelig omstilling og endrede forutsetninger for 

oppgaveløsningen. En sammenslutning av Vestfold, Buskerud og Telemark ville bli landets 

nest største embete mht. folketall og få et betydelig antall kommuner å følge opp. 

6.2.2 Modellen vurdert mot prinsippene 

Hvilke egenskaper har så konsolideringsmodellen målt opp mot prinsippene for fremtidig 

inndeling av fylkesmannen, jf kapittel 3.5? 

Innbyggergrunnlag for faglig og økonomisk bærekraftige enheter 

Krav til tilstrekkelig innbyggergrunnlag for å ivareta ulike typer oppgaver på en effektiv og 

kvalitativ god måte er et vanlig kriterium for strukturvurderinger i både statlig og kommunal 

sektor. Konsolideringsmodellen vil i liten grad endre innbyggergrunnlaget og dermed størrelsen 

på kompetansemiljøene for embetene. Spennet mellom Oslo og Akershus befolkning på 1.2 

millioner til Finnmarks befolkning på 74 000 vil bestå og det gjennomsnittlige 

befolkningsgrunnlag per embete vil ligge på mellom 325 000 til 375 000. 

Kompetansegjennomgangen i kapittel 4 tegnet et tvetydig bilde av dagens kompetansesituasjon. 

Fylkesmennenes årsrapporter og den gjennomførte spørreundersøkelsen tyder ikke på at 

embetenes størrelse i dag utgjør en vesentlig begrensing for å ha gode kompetansemiljøer på de 

fleste av fylkesmannens oppgaver. Situasjonsbeskrivelsen er noe mer kritisk fra 

fagdepartementenes/direktoratenes side. Det er imidlertid på det rene at 

konsolideringsmodellen ikke vil gi endrede forutsetninger for å møte de utfordringer en del 

embeter oppgir å ha med å rekruttere spesialisert kompetanse innenfor bl.a. helse, juss og plan. 

Modellen vil heller ikke redusere den sårbarheten som flere embeter påpeker de har på enkelte 

fagområder, eller styrke embetenes kapasitet for å bli tilført og håndtere nye oppgaver. 

Konsolideringsmodellen vil ikke endre dagens strukturelle forutsetninger for å høste 

effektivitetsgevinster i fylkesmannens administrasjon.   
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Geografisk funksjonalitet 

Med et felles embete mellom Agder fylkene og eventuelt ett felles embete for 

Trøndelagsfylkene vil konsolideringsmodellen løse de grenseutfordringer som har eksistert 

spesifikt mellom disse fylkene. Fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Aust-Agder og 

fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skjærer begge gjennom felles bolig-, 

arbeid og serviseområder i tilknytning til hhv. Kristiansand og Trondheim. Med et fra før felles 

embete for Oslo og Akershus kan det hevdes at konsolideringsmodellen for 

fylkesmannsembetenes del langt på veg løser de største funksjonalitetsutfordringene som 

fylkesgrensene skaper knyttet til våre byregioner. En eventuell sammenslutning av embetene i 

Oppland og Hedmark kan på sikt innebære ytterligere funksjonelle gevinster i de sentrale delene 

av Mjøsregionen.  Forutsatt at øvrige grenser består vil det imidlertid fortsatt være områder av 

landet hvor fylkesgrensen skaper utfordringer mht. at den deler opp geografisk sammenhørende 

områder. Fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland og fylkesgrensen mellom Nordland 

og Troms er eksempler på det. 

Nærhet og tilgjengelighet overfor kommuner og innbyggere 

Fysisk nærhet til embetets ulike målgrupper er viktig i et tilgjengelighetsperspektiv. 

Konsolideringsmodellen er den av de tre hovedmodellene som i utgangspunktet best ivaretar 

nærhets- og tilgjengelighetsbehov ved embetenes virksomhet. For de aller fleste embeter vil 

avstandsdimensjonene være uforandret fra i dag, men for de embeter som eventuelt skulle bli 

sammensluttet innenfor denne modellen vil situasjonen naturlig nok bli vesentlig endret. Her 

vil også valg av lokaliseringssted og eventuell bruk av en desentralisert kontorstruktur naturlig 

nok ha mye å si. 

For oppfølgingen av og dialogen med kommunene kan antallet kommuner ha vel så stor 

betydning som den geografiske avstanden. I dag varierer antall kommuner per embete fra 14 i 

Vestfold til 44 i Nordland med et gjennomsnitt på 23.  

Styrke forutsetningene for samvirke og samordning i staten 

Konsolideringsmodellen vil i liten grad endre de geografiske forutsetninger som i dag gjelder 

for å ivareta samordningsbehov mot andre regionale statsetater. Som nevnt er det, utover 

fylkesmannstrukturen og NAV, i dag lite sammenfall mellom fylkesinndelingen og statlige 

etaters regioninndeling. Denne asymmetrien vil bli videreført i denne modellen. 

Tilpasning til inndeling av folkevalgt regionalt nivå 

Om lag ti nye folkevalgte regioner kombinert med konsolideringsmodellen for fylkesmannen 

vil innebære en økende fragmentering mellom folkevalgt regionalt nivå og fylkesmannen 

sammenlignet med dagens situasjon. Det vil også innebære en ny forvaltningsmessig situasjon 

ved at folkevalgte regioner kan ha flere fylkesmannsembeter innenfor sine grenser. Som nevnt, 

vil dette stride med målet om en enhetlig og forutsigbar statsforvaltning. Flere 

fylkesmannsembeter vil måtte involveres i regionale planprosesser, nabokommuner innen 

samme region vil måtte forholde seg til ulike fylkesmenn. Det samme gjelder næringsliv og 

innbyggerne i regionen. Dette må anses som en lite ønskelig situasjon.  

Modellen vil ikke møte Stortingets nylige påpekte behov for bedre samsvar mellom regional 

stat internt og de folkevalgte regionene. I den sammenheng vises til Innst. 377 S ( 2015−2016) 

der det heter at: "Komiteen viser til at meldingen peker på at manglende sammenfall mellom 

fylkesinndelingen og statens regionale inndeling skaper utfordringer for samhandling og 

samordning av innsats som bygger opp om samfunnsutviklingen i en region." 
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6.3 Regionmodellen 

6.3.1 Beskrivelse 

Regionmodellen vil i større grad enn konsolideringsmodellen innebære et skifte i geografisk og 

organisatorisk forstand. Med opp mot en halvering av antall embeter vil mange embeter bli 

betydelig større både mht. befolkning og areal, og sannsynligvis få et større antall kommuner å 

forholde seg til. Regionmodellen vil trolig likevel innebære at noen embeter ikke berøres. Først 

et alternativ som innebære ned mot 8 enheter ville kunne innebære at tilnærmet alle embetene 

ble berørt (eventuelt med unntak av Finnmark). 

Regionmodellen vil gi en gjennomsnittlig befolkning per embete på mellom 400 000 (ved 13 

embeter) og 650 000 innbyggere (ved 8 embeter). Modellen kan legge til rette for en inndeling 

med et mindre sprik når det gjelder embetenes innbyggergrunnlag enn i dag, illustrert i tabell 

6.3. Det vil selvfølgelig være avhengig av antall embeter i denne modellen og hvilke embeter 

som faktisk blir slått sammen. Arealmessig vil derimot forskjellene mellom embetene kunne 

bli større enn i dag.  Ett eksempel på en konkret inndeling innenfor denne modellen framgår av 

tabell 6.3 nedenfor. 

Nr   Innbyggertall 1. kv.2016 Areal i km2 Antall kommuner 

1 Troms og Finnmark 240088 74494 43 

2 Nordland 241906 38481 44 

3 Møre og Romsdal 265290 15100 36 

4 Aust- og Vest-Agder 298486 16434 30 

5 Hedmark og Oppland 384309 52590 48 

6 Sør- og Nord-Trøndelag 449769 41255 48 

7 Rogaland 470175 9377 26 

8 Hordaland og Sogn og Fjordane 626027 34056 59 

9 Buskerud, Vestfold og Telemark 695145 32432 53 

10 Oslo, Akershus og Østfold 1542790 9553 41 

    5213985 323772 428 

Tabell 6.3 Geografiske kjennetegn ved regionmodellen eksemplifisert med 10 embeter.  

Kommunetallet er basert på gjeldende kommunestruktur per 2016 og reflekterer ikke de 

kommunesammenslutninger som er vedtatt og skal iverksettes kommende år.          

Et annet alternativ innenfor denne modellen kunne være å velge samme struktur som er gjort 

for politidistriktsinndelingen.  Som det fremgår av tabellen under ville en slik løsning også 

innebære flytting av flere kommuner i forhold til dagens fylkesgrenser. Slike tilpasninger vil 

være naturlig å vurdere i forbindelse med fastsettelse av fremtidig inndeling av embetene, selv 

om alle tilpasninger som er gjort i politidistriktsinndelingen neppe vil være rasjonelle for 

fylkesmannen. Særlig gjelder det en oppdeling av Oslo og Akershus. 
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Nr Fylker Innbyggertall 1. kv. 2016 Antall kommuner 

1 Finnmark  75758 19 

2 Troms 164330 24 

3 Nordland med grensejustering 240441 43 

4 Møre og Romsdal 265290 36 

5 Aust- og Vest-Agder 298486 30 

6 Hedmark og Oppland med grensejustering 377680 47 

7 Sør- og Nord-Trøndelag med grensejustering 451234 49 

8 Rogaland med grensejustering 503868 29 

9 
Hordaland og Sogn og Fjordane med 
grensejustering 592334 56 

10 
Buskerud, Vestfold og Telemark med 
grensejustering 701774 54 

11 Østfold og Akershus med grensejustering 701946 38 

12 Oslo med grensejustering 840844 3 

  Sum 5213985 428 

Tabell 6.4 Geografiske kjennetegn ved regionmodell med 12 fylkesmannsembeter lik vedtatt 

politidistriktsinndeling. Kommunetallet er basert på gjeldende kommunestruktur per 2016 og 

reflekterer ikke de kommunesammenslutninger som er vedtatt og iverksettes kommende år.          

 

6.3.2 Modellen vurdert mot prinsippene 

Innbyggergrunnlag for faglig og økonomisk bærekraftige enheter 

En halvering av antall embeter vil kunne legge til rette for en styrking av fagmiljøer og mulig 

mer rasjonell bruk av spesialiserte ressurser. Modellen gir god utnyttelse av sannsynlige 

økonomiske stordriftsfordeler. Med større enheter vil virksomhetsvolumet øke og legge til rette 

for at medarbeidere i større grad kan spesialisere seg. Større fagmiljøer og et større 

virksomhetsvolum antas også å styrke muligheten for rekruttering og opprettholdelse av 

kompetanse. Større fagavdelinger kan også legge til rette for økt robusthet for å håndtere 

variasjoner og topper i saksmengde samt fravær av personale.  

Muligheten for å bygge opp sterkere fagmiljøer ved færre embeter hviler på en forutsetning om 

at de samlede bevilgningene til fylkesmannsembetenes fagoppgaver opprettholdes også ved en 

ev. reduksjon av antall embeter. Dersom det samtidig foretas betydelige reduksjoner i de 

økonomiske rammene kan det innvendes at de vesentligste argumentene for styrket fagmiljøer 

faller bort. Dersom stillinger rasjonaliseres bort vil det også minske kapasiteten siden embetet 

får flere kommuner å forholde seg til, samtidig som sammenslåtte kommuner med flere 

oppgaver vil øke kompleksiteten i oppfølgingen. 

Som nevnt ble fagdepartementene/direktoratene bedt om å gi innspill om konsekvenser av 

større geografiske enheter for egne oppgaver. Konkret ble de bedt om å vurdere fordeler og 

ulemper av en regionmodell med rundt 10-12 embeter og en modell basert på landsdelene, 

dvs.  4-6 embeter. I samtlige innspill blir regionmodellen framhevet som bedre egnet enn 

landsdelsmodellen for å ivareta fylkesmannens oppgaver. Vurderingene tar gjerne 

utgangspunkt i en avveining mellom hensynet til oppbygging av sterk fagkompetanse på den 

ene siden og hensynet til nærhet og kjennskap til målgruppene på den andre. Denne avveiningen 

er særlig uttalt for tilsynsoppgavene. Det påpekes at god tjenestefaglig og tilsynsfaglig 

kompetanse er en forutsetning for godt tilsyn. Denne kompetansen bygges og vedlikeholdes 
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best i sterke fagmiljøer som er av en viss størrelse, og som har god og løpende kontakt med og 

kunnskap om de tjenestene det skal føres tilsyn med og ses i en helhet med veiledning og 

rådgivningsoppgaver. Samtidig har tilsyn en klar stedlig komponent. Gitt at det fortsatt vil være 

mange og relativt små kommuner også i tiden framover må reduksjonen i antall embeter være 

begrenset hvis fylkesmannen skal kunne opprettholde dagens relasjon og rolle overfor 

kommunene.  

Regionmodellen kan aktualisere spørsmålet om grensesnittet og oppgavefordelingen mellom 

direktorater og embeter, dvs. mellom statens sentrale forvaltning og statens regionale 

forvaltning. Større embeter kan, i kraft av styrket kompetanse og kapasitet, bli aktuelle for 

oppgaver som i dag er plassert i direktoratene eller i regionale ledd av direktoratene 

Geografisk funksjonalitet 

Regionmodellen vil kunne innebære nye geografiske enheter som reduserer/opphever mange 

av de funksjonalitetsutfordringer dagens fylkesgrenser skaper, jf omtale under 

konsolideringsmodellen. Men også innenfor denne modellen vil det kunne være felles bo-, 

arbeids- og serviceregioner som blir delt av fremtidige regiongrenser.  

Nærhet og tilgjengelighet overfor kommuner og innbyggere 

Sammenlignet med konsolideringsmodellen vil regionmodellen innebære større fysisk avstand 

til kommuner og innbyggere. Antall kommuner per embete vil øke og som tabellene over viser 

vil antallet kommuner for de mest kommunerike fylkene kunne nærme seg 60 mot 44 

(Nordland) i dag. Spørsmålet om antall kommuner det enkelte fylkesmannsembete får vil 

bestemmes av resultatet av kommunereformen. Her vil både den samlede reduksjonen i antall 

kommuner og hvor i landet sammenslutningene skjer spille inn. For embeter med et stort antall 

kommuner som brukere, slik som Nordland med 44 kommuner, vil en utvidelse av embetet uten 

samtidig reduksjon i antallet kommuner, kunne føre til svekket oppgaveløsning og 

tjenesteproduksjon på fagområdene. Tilsvarende kan kommunesammenslåinger føre til at det 

blir for få kommuner innenfor embetets grenser til at dagens fylkesmannsstruktur er 

hensiktsmessig, jf Vestfold. 

I utgangspunktet kan det hevdes at regionmodellen vil være tilpasset en betydelig reduksjon i 

antall kommuner. En samtidig og proporsjonal reduksjon i antall embeter og kommuner ville 

kunne innebære en balanse mellom aktørene på et høyere geografisk nivå og kun innebære 

mindre endringer i antallet kommuner den enkelte fylkesmann skal følge opp fra dagens antall. 

De geografiske avstandene mellom embetenes lokalisering og kommunene vil imidlertid øke.  

Også for innbyggere og næringsliv vil avstanden til embetet øke sammenlignet med 

konsolideringsmodellen. Med tanke på behovet for nærhet til brukerne for flere av 

fylkesmannens oppgaver kan for store enheter være negativt mht. å få oversikt og kunnskap om 

lokale forhold og mindre muligheter for direkte kontakt med innbyggerne som skal betjenes. 

Hensynet til tilgjengelighet kan imidlertid ivaretas gjennom alternative organisatoriske og 

teknologiske løsninger på de områder hvor det vurderes som viktig. 

Styrke forutsetningene for samvirke og samordning i staten 

En viktig egenskap ved denne modellen vil kunne være at fylkesmannen får en inndeling 

(innenfor det angitte intervallet) som i større grad enn i dag samsvarer med inndelingen til 

mange andre regionale statsetater. Noen statsetater er det kritisk viktig for fylkesmennene å 

samarbeide med. Fylkesmannen har en klar samordnings- og lederrolle i 

samfunnssikkerhetsarbeidet og i krisesituasjoner er det viktig med effektiv samhandling. Det 

kan derfor være fornuftig å bygge nye embeter etter tilnærmet samme geografiske inndeling 
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som en annen viktig aktør i beredskapsarbeidet - politidistriktene. Også brannberedskapen 

bygges nå rundt disse distriktsinndelingene ved at det utpekes en regionbrannsjef innenfor 

yttergrensen av de nye politidistriktene. DSB har vedtatt felles nødalarm-regioner (110) 

tilsvarende politidistriktets grense. Videre er denne grensen felles med politiets 

operasjonssentral (112). Dette er samvirkepartnere innenfor beredskap som har høy verdi for 

fylkesmannen.  

En mulighet som dette alternativet åpner for er at det innføres en felles regional 

standardinndeling bestående av 10-12 enheter i regional stat. Denne inndelingen vil gjelde for 

de etatene som i dag samhandler tettest med kommunene og ville i tillegg til fylkesmannen og 

Politiet kunne omfatte NAV, IMDI, BUF-etat og eventuelt andre statsetater som kommunene 

har mye samarbeid med. En slik organisering kan i så fall aktualisere en justering av 

gjennomførte inndelingsreformer i regional stat. 

En regionmodell kan legge til rette for og gi muligheter for en styrking av fylkesmannens 

horisontale samordningsrolle, men vil samtidig kunne være mer utfordrende for rollen som 

bindeledd mellom stat og kommune. Aktiv samordning forutsetter både lokalkunnskap og 

relasjonsbygging, og større regioner vil både gi større avstander og mange nye personer som 

skal samhandle. Større geografiske enheter kan imidlertid kombineres med økt bruk av tekniske 

(ikt, videomøter etc) og organisatoriske løsninger (utlokaliserte filialkontorer) for å redusere 

avstandsulemper. 

Tilpasning til inndeling av folkevalgt regionalt nivå 

Regionmodellen for fylkesmannen vil være den av modellene som vil være best tilpasset 

regjeringens måltall på om lag ti nye folkevalgte regioner. Fordelene med en sammenfallende 

inndeling av hhv. fylkesmannen og det folkevalgte regionale nivået er nærmere omtalt i kapittel 

3.4 og kan her oppsummeres i følgende punkter: 

 Behov for samarbeid og kontakt i oppgaver rettet mot kommunene. 

 Felles geografi for å håndtere tverrsektorielle oppgaver på en effektiv måte, herunder i 

arbeidet med regional planlegging, samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Hensynet til oversiktlige og brukervennlige forvaltningsstrukturer. 

Modellen vil ivareta Stortingets påpekte behov for bedre samsvar mellom regional stat og 

regionalt folkevalgt nivå, jf. Innst. 377 S (2015−2016).  

 

6.4 Landsdelsmodellen  

Denne modellen tar utgangspunkt i at fylkesmannen får en landsdelsorganisering. Intervallet 

strekker seg her fra en inndeling i fire regioner etter mønster av Helseregionene til sju regioner 

slik eksempelvis Arbeidstilsynets regioner er inndelt. Den konvensjonelle inndelingen av landet 

i landsdeler er imidlertid i fem regioner (Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-

Norge). Hele 12 regionale statsetater er inndelt i fem regioner, selv om grensedragningene for 

disse fem regionen varierer betydelig mellom statsetatene. Landsdelsmodellen vil 

gjennomgående gi store regioner, enten befolkningsmessig (Østlandet) eller i utstrekning 

(Nord-Norge og Vestlandet). Landsdelsmodellen vil innebære store interne avstander, romme 

flere sentre/bymessige tyngdepunkter og til dels heterogene identiteter. En landsdelsmodell for 

fylkesmannen vil innebære et radikalt brudd med den fylkesmannsinstitusjonen vi har i dag.  

To konkrete inndelingsalternativ innenfor denne modellen er eksemplifisert i tabell 6.5 og 6.6 

nedenfor. I alternativet med fem embeter vil innbyggergrunnlaget variere fra drøyt 298 000 til 

-�173�-



95 

 

2, 6 mill. Det største embetet (Østlandet) vil da ha 50 prosent av landets befolkning, mens det 

minste embetet (Sørlandet) vil ha drøyt 5 prosent. Antall kommuner vil variere 30 til 142. I 

alternativet med sju embeter blir asymmetrien mellom største og minste embete redusert. Her 

vil innbyggergrunnlaget variere fra drøyt 298 000 (5 prosent) til 1,5 mill. (29 prosent), mens 

antall kommuner vil variere fra 30 til 87  

Nr Fylker Innbyggere Areal i km2 Antall kommuner 

1 Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) 298486 16434 30 

2 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) 481994 112976 87 

3 
Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og 
Nord-Trøndelag) 715059 56355 84 

4 
Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane) 1096202 43433 85 

5 

Østlandet (Telemark, Vestfold, Buskerud, 
Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, 
Østfold) 2622244 94575 142 

  Sum 5213985 323773 428 

Tabell 6.5 Geografiske kjennetegn ved landsdelsmodellen eksemplifisert med 5 embeter. 

Kommunetallet er basert på gjeldende kommunestruktur per 2016 og reflekterer ikke de 

kommunesammenslutninger som er vedtatt og skal iverksettes kommende år    

 

Nr Fylker Innbyggertall 1. kv. 2016 Areal i km2 Antall kommuner 

1 Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) 298486 16434 30 

2 Innlandet (Hedmark og Oppland) 384309 52590 48 

3 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) 481994 112976 87 

4 
Vestre Viken (Buskerud, Vestfold, 
Telemark) 695145 32432 53 

5 
Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og 
Nord-Trøndelag) 715059 56355 84 

6 
Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane) 1096202 43433 85 

7 Oslo, Akershus og Østfold 1542790 9553 41 

  Sum 5213985 323773 428 

Tabell 6.6 Geografiske kjennetegn ved landsdelsmodellen eksemplifisert med 7 embeter.  

Kommunetallet er basert på gjeldende kommunestruktur per 2016 og reflekterer ikke de 

kommunesammenslutninger som er vedtatt og skal iverksettes kommende år   

 

Innbyggergrunnlag for faglig og økonomisk bærekraftige enheter 

Som for konsolideringsmodellen vil landsdelsmodellen legge til rette for oppbygging sterke 

kompetansemiljøer. Modellen gir særlig gode forutsetninger for å bygge opp spesialisert 

kompetanse.  Innspillene fra fagdepartementene/direktoratene tyder imidlertid ikke på at 

landsdelsorganisering er hensiktsmessig eller ønskelig vurdert i et kompetanseperspektiv. Et 

delvis unntak er helsemyndighetene som påpeker at en inndeling i 10-12 embeter vil være 

hensiktsmessig for alle kommunerettede oppgaver, men at tilsyn med spesialisthelsetjenestene 

stiller så store krav til bred og sammensatt kompetanse at erfaringen tilsier at tilsyn med 

spesialisthelsetjenesten bør legges til fire eller fem fylkesmenn.  
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Alle øvrige fagmyndigheter påpeker at så store embeter sannsynligvis vil ha ulemper for 

oppgaveløsningen. Det påpekes at en inndeling med 4-6 embeter vil gi store utfordringer med 

å ha god nok lokalkunnskap og kjennskap til kommuner, næring og andre samarbeidspartnere 

som er viktige for oppgaveløsningen. Videre påpekes det at så store embeter vil stille betydelige 

krav til koordinering internt og at omfanget av oppgaver og ansvarsområder blir så store at det 

kan bli vanskelig å arbeide effektivt. For å motvirke betydelige avstandsulemper vil 

landsdelsmodellen i enda sterkere grad enn regionmodellen stille krav til kompenserende tiltak 

i form av tekniske (ikt, videomøter etc.) og organisatoriske løsninger (utlokaliserte 

filialkontorer), jf. omtale under. 

I utgangspunktet kan potensialet for innsparing ved innføring av landsdelsregioner være stort 

gjennom reduksjon av lederstillinger og administrative stillinger. Landsdelsembeter vil kunne 

gi både faglige og administrative stordriftsfordeler, men på den annen side vil modellen 

innebære økte koordineringskostnader. Koordineringskostnader øker gjerne mer enn 

proporsjonalt med økning av organisasjonsstørrelsen. Behov for å opprette strukturer under 

regionnivået kan også innebære at det administrative innsparingspotensialet i realiteten er 

begrenset. 

Geografisk funksjonalitet 

Landsdelsmodellen vil bestå av så store enheter at dagens utfordringer knyttet til fylkesgrensene 

og embetets oppgaver vil forsvinne. Eventuelle funksjonalitetsutfordringer vil være knyttet til 

landsdelsgrensene og eventuelle felles bo-, arbeids- og serviceregioner som blir delt av disse 

grensene.  

Nærhet og tilgjengelighet overfor kommuner og innbyggere 

Den største ulempen med landsdelsmodellen er den store fysisk avstanden som vil oppstå 

mellom embetets hovedsete og regionens kommuner og innbyggere. Det er vanskelig å tenke 

seg en slik struktur uten en geografisk områdeforvaltning i landsdelens delregioner. Antallet 

kommuner hvert embete skal følge opp vil variere, men som det fremgår av tabellene over kan 

antallet bli fordoblet og i noen tilfeller tredoblet sammenlignet med dagens situasjon. Det kan 

føre til mindre direkte kontakt og kjennskap mellom kommuner og embeter, noe som gjør det 

vanskeligere å se behov lokalt og gjør prioritering og utviklingsoppgaver vanskeligere. 

En så omfattende reduksjon av antall embeter vil reise spørsmål om fylkesmannen rolle som 

bindeledd mot kommunene kan videreføres, avhengig av antall kommuner etter 

kommunereformen. Så store avstander til kommunenes politiske og administrative ledelse vil 

gi andre og nye utfordringer mht. kommunekunnskap, dialog og samordningsfunksjonen. 

Kapasitet i forhold til kommunedialog og tilsyn vil bli mer svært krevende, - jfr. avstand til 

rådhus. Modellen kan innebære en vesentlig endring av fylkesmannens oppgaveportefølje 

overfor kommunene.   

Styrke forutsetningene for samvirke og samordning i staten 

Med en landsdelsinndeling vil fylkesmannen komme opp på samme geografiske nivå som 

flertallet av øvrige regionale statsetater og det kan isolert sett bidra til å styrke, forenkle og 

effektivisere samhandling og samordning. Flere statlige etater som fylkesmannen jevnlig har 

samhandling med er organisert innenfor det intervallet som landsdelsmodellen representerer, 

feks regionale helseforetak, Statens vegvesen, NVE, Kystverket m.fl. Samtidig vil en 

landsdelsmodell bryte med tanken om fylkesmannen som et innbygger- og kommunenært 

forvaltningsorgan. Det skal i den forbindelse påpekes at den tverrsektorielle samordningen 

gjennom fylkesmannen i de fleste sammenhenger har kommunene som målgruppe. 
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Tilpasning til inndeling av folkevalgt regionalt nivå 

En landsdelsorganisering av fylkesmannen vil i utgangspunktet være lite tilpasset regjeringens 

måltall om 10 regioner. Modellen vil medføre at et fylkesmannsembete vil kunne omfavne to 

eller flere folkevalgte regioner. Dette kan gi utfordringer for godt samspill mellom 

fylkesmannen og regionalt folkevalgt nivå bl.a. i regionale planprosesser, noe som er dagens 

situasjon overfor mange andre deler av regional stat. Fylkesmannen vil i dette tilfellet måtte 

følge opp to eller flere regionale planmyndigheter og deres planprosesser – noe som kan være 

krevende mht både kapasitet og nærhet til regionene.  

Dersom resultatet av fylkeskommunenes pågående drøftinger av fylkessammenslåinger skulle 

innebære landsdelsregioner kan det likevel aktualisere en landsdelsfylkesmann. I så fall må det 

grundig vurderes om fordelene med å ha en sammenfallende inndeling mellom folkevalgt 

regionalt nivå og fylkesmannen på dette geografiske nivået, oppveier ulempene modellen vil 

innebære for fylkesmannens ulike typer oppgaver rettet mot innbyggere, kommuner og 

næringsliv. 

6.5 Kompenserende tiltak for å motvirke avstandsulemper 

Landsdelsmodellen og i noen grad også regionmodellen vil kunne innebære betydelig større 

geografiske avstander fra embetets lokalisering til virksomhetens målgrupper enn i dag. 

Modeller basert på stedlig representasjon av fylkesmannen flere steder i regionen og økt bruk 

av digitale kommunikasjonsformer kan være svar på slike avstandsutfordringer.  

For fylkesmannen kan det tenkes ulike alternativer for en distribuert/utlokalisert 

forvaltningsmodell, alt avhengig av hvilke prinsipper man velger å legge til grunn for å dele 

opp virksomheten innenfor rammen av en større region. Noen kan være aktuelle i en 

overgangsperiode fram til en felles samlokalisert organisasjon blir realisert. Andre kan være et 

nødvendig virkemiddel for å sikre et balansert tilstedeværende embete i en større region. I dag 

er det flere eksempler på embeter hvor bestemte deler av embetets virksomhet er lokalisert til 

andre steder i fylket enn lokaliseringen av hovedsetet. I Sogn og Fjordane er eksempelvis hele 

landbruksavdelingen lokalisert til Førde, mens hovedsetet for embetet er i Leikanger. I 

Nordland har landbruks- og reindriftsavdelingen seksjonskontorer i både Fauske og Mosjøen, 

mens den øvrige delen av landbruks- og reindriftsavdelingen er lokalisert ved embetets 

hovedkontor i Bodø. Det er lignende eksempler ved andre embeter. 

Selv om distribuerte forvaltningsmodeller kan bidra til å redusere avstandsulemper kan det være 

betydelige utfordringer ved slike modeller. Delt/spredt lokalisering kan innebære betydelige 

kostnader knyttet til løpende samordning og kan representere en fare for dobbeltarbeid. Det kan 

i neste omgang innebære at potensielle effektiviseringsgevinster ved større embeter i mindre 

grad kan realiseres (reisekostnader påvirkes av distribuerte forvaltningsenheter, husleieutgifter 

av antall lokasjoner osv.). Videre kan delt lokalisering hindre rasjonell bruk og utvikling av 

kompetanse, samt utfordringer knyttet til fjernledelse. Innspill fra embeter som har slike 

løsninger i dag viser delte erfaringer, men generelt advares det mot å basere inndelingen av 

fremtidige embeter på distribuerte forvaltningsmodeller.   

Bruk av ulike typer teknologiske kommunikasjonsløsninger (e-post, telefonkonferanser, 

videokonferanser mv).  bidrar til å redusere avstandsulemper på en effektiv måte. En rekke 

tjenester som tidligere krevde personlig oppmøte er nå digitalisert og tilgjengelig på nett. Behov 

for møter og kontakt mellom kommuner og fylkesmannsembetet kan i stor grad ivaretas 

gjennom gode rutiner for bruk av eksempelvis videokonferanser. Fordelene med elektroniske 

møteformer er mange, bl.a. reduserte kostnader, miljøgevinster, tidsbesparelser mv. Likevel 

kan det innvendes at IKT løsninger ikke i alle tilfeller oppveier behovet for personlig kontakt 
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og fysiske møter. For fylkesmannen er det vesentlig å kunne og kjenne sine kommuner. 

Elektronisk kommunikasjon vil ikke være tilstrekkelig for å opparbeide og vedlikeholde denne 

kunnskapen og kjennskapen. 

7. Samlet vurdering av modellene 

De tre modellene svarer ulikt på de hensyn og prinsipper som ble gjennomgått i kapittel 3. 

Gjennomgangen av de viktigste egenskapene ved modellene peker i retning av at valget i 

realiteten står mellom konsolideringsmodellen og regionmodellen. Selv om landsdelsmodellen 

også kan ha positive egenskaper mht. oppbygging av spesialisert fagkompetanse, funksjonalitet 

og tverrsektoriell samordning i regional stat, vil den samtidig kunne være uhensiktsmessig for 

fylkesmannens rolle som bindeledd mellom stat og kommune og radikalt bryte med embetets 

karakter av å være et innbygger- og kommunenært forvaltningsorgan. 

Regionmodellen innebærer ikke en radikal omlegging slik som landsdelsmodellen, men også 

den vil representere en betydelig reform av embetenes inndeling og organisasjon. Som tidligere 

nevnt er en sentral forutsetning for regionmodellen en endret kommunestruktur. Status for 

kommunereformen pr. 1.7.16 kan isolert tale for at også denne modellen har noe mindre 

aktualitet i dag. Når modellen likevel vurderes som aktuell, henger det dels sammen med at 

modellen  vil representere en robust løsning for de endringer i kommunestrukturen som vil 

komme  både fram mot sommeren 2017 og på noe lenger sikt. Dels henger det også sammen 

med modellens kvaliteter i forhold til å realisere andre mål med fylkesmannens inndeling. Det 

dreier seg om økt faglig bærekraft, funksjonalitet, stordriftsfordeler, samordning i regional stat 

og harmonisering med folkevalgt regionalt nivå.   

Konsolideringsmodellens fremste egenskaper er at den innebærer kontinuitet og er den av 

modellene som i utgangspunktet best ivaretar nærhetsdimensjonen overfor kommuner, 

næringsliv og innbyggere. Konsolideringsmodellen tar ut potensialet som ligger i å slå sammen 

embetene i dagens tvillingfylker (Agderfylkene og Trøndelagsfylkene) og f.eks. noen av dagens 

befolkningsrike fylker på Østlandet som preges av korte avstander. Konsolideringsmodellen vil 

trolig utgjøre den beste tilpasningen til de foreløpig endringene i kommunestruktur pr. 1.7.16.  

Konsolideringsmodellen vil likevel ikke gi endrede forutsetninger for å møte de utfordringer 

med å rekruttere spesialisert kompetanse eller redusere den sårbarheten som flere embeter 

påpeker de har på enkelte fagområder. Konsolideringsmodellen vil i liten grad endre de 

geografiske forutsetninger som i dag gjelder for å ivareta samordningsbehov mot andre 

regionale statsetater og styrker heller ikke embetenes kapasitet for å bli tilført nye oppgaver i 

vesentlig grad. Den vil heller ikke i tilstrekkelig grad kunne møte endringer i 

kommunestrukturen på noe lengre sikt -  og den vil ikke være harmonisert med nytt folkevalgt 

regionalt nivå.  

En ny inndeling av fylkesmannen skal være fremtidsrettet og ha bærekraft i møte med nye og 

endrede oppgaver. I en samlet vurdering utpeker regionmodellen seg som den av modellene 

som best forener de viktigste hensynene som en inndeling av fylkesmannen skal ivareta. Den 

legger strukturelle forutsetninger for styrket samordning i regional stat, og den gir grunnlag for 

styrking og utvikling av fylkesmannens fagkompetanse. Den vil også være robust sett i relasjon 

til en endret kommunestruktur i et langsiktig perspektiv. 

Det er likevel viktige forutsetninger og forhold som må drøftes og avklares i en nærmere 

konkretisering av regionmodellen og endelig tilråding av inndeling.  

Regionmodellen er oppgitt innenfor et intervall som strekker seg fra 8 – 13. Et valg i den ene 

eller andre ytterdelen av dette intervallet vil gi embeter med temmelig ulike egenskaper og med 
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flytende overganger til hhv. konsolideringsmodellen og landsdelsmodellen. Gitt at det vil være 

mange relativt små kommuner også i tiden framover og gitt Stortingets nylige vedtak om 12 

politidistrikter taler dette for en inndeling i øvre sjikt av intervallet. En inndeling i nedre del av 

intervallet vil i deler av landet kunne innebære en struktur som gir vesentlige utfordringer for 

dialogen og samhandlingen med kommunene.  

Stortinget har støttet regjeringens forslag til en regionreform med mål om rundt ti nye 

folkevalgte regioner. Stortinget vektlegger i den sammenheng at inndeling av regional stat skal 

gjennomgås i lys av den nye folkevalgte strukturen, for å sikre godt samspill og samhandling i 

forvaltningen. Sett i lys av dette, er det regionmodellen som legger det beste utgangspunktet for 

god sammenheng mellom de to strukturene.  

En viktig egenskap ved regionmodellen både sammenlignet med dagens struktur og med en 

landsdelsmodell er at den gir forutsetninger for embeter med et relativt balansert 

befolkningsgrunnlag samlet sett, likevel med geografiske variasjoner.  På grunn av den store 

befolkningskonsentrasjonen i hovedstadsområdet vil et embete som omfatter dette området 

uansett bli vesentlig større enn øvrige embeter i alle modeller. 

Inndelingen og organiseringen av fylkesmannsembetene i hovedstadsområdet vil derfor måtte 

behandles særskilt ved utforming av den endelige strukturen. Geografisk funksjonalitet og  

komplekse samordningsbehov er her sentrale faktorer. På samme måte vil også den nordligste 

delen av landet kunne kreve særskilte løsninger i lys av geografiske og beredskapsfaglige 

hensyn, herunder spørsmålet om statens tilstedeværelse kan sikres gjennom særlige 

organisatoriske tiltak innenfor et nytt og større embete. 
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8. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Sammenslåing av fylkesmannsembeter er en omfattende prosess som vil få konsekvenser både 

for fylkesmannens virksomhet, de ansatte ved fylkesmannsembetet og for fylkesmannens 

samarbeidsparter. Alle tre modellene for ny struktur innebærer sammenslutninger av embeter 

selv om langt flere embeter berøres i regionmodellen og landsdelsmodellen enn i 

konsolideringsmodellen. De samlede konsekvensene av modellene vil derfor være større jo 

flere embeter som berøres av reformen. Selv om embetene varierer mht. viktige kjennetegn 

(organisasjonens størrelse, innbyggertall, geografisk nedslagsfelt mv.) vil de økonomiske og 

administrative konsekvensene i stor grad være like på tvers av embetene som berøres av 

sammenslåing. Det gis derfor en samlet omtale av økonomiske og administrative konsekvenser. 

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser av en reform av fylkesmannsstrukturen må vurderes både på kort 

og lengre sikt. 

På kort sikt må selve omstillings- og gjennomføringsfasen forventes å utløse et økt 

ressursbehov, dels for å etablere felles ordninger på det administrative området dels for å bygge 

en felles organisasjonskultur i de nye embetene, og dekke eventuelle omstillingskostnader for 

medarbeidere som blir berørt av omstillingen. Med utgangspunkt i erfaringene fra 

sammenslutningen av embetene i Aust-Agder og Vest-Agder må det påregnes en 

«pukkeleffekt» knyttet til følgende kostnadsposter:   

• Klargjøring og avlevering av arkiv  

• Etablere nytt organisasjonsnummer 

• Personalforvaltning, herunder møter med ansatte i regi av embetet og fagavdelinger  

• Omlegging av IKT-systemer 

• Utarbeidelse av nye systemer innen lønn- og regnskap i samarbeid med DFØ 

• Eventuelle prosessveiledere  

I Agder utgjorde kostnadene for å dekke disse aktivitetene om lag 6 mill. kr., men dette tallet 

vil kunne variere avhengig av størrelsen på embetene som skal sluttes sammen. 

 

På lengre sikt kan en sammenslutning av embeter legge til rette for effektivisering og muligheter 

for å høste stordriftsfordeler. På det administrative området kan det være potensielle 

innsparinger i hhv ledelse, administrasjon og husleie.  

 

Muligheten for å redusere antall lederfunksjoner er knyttet til stillinger som vil ivaretas av én 

stillingsinnehaver i et nytt embete. Det kan gjelde stillingen som fylkesmann, assisterende 

fylkesmann, fagdirektører, administrasjonsleder, arkivleder m.fl. Eventuelle innsparinger som 

følge av reduksjoner i antall lederstillinger vil imidlertid måtte tas ut over tid og som resultat 

av pensjonering og naturlig avgang. En sammenslutning av dagens embeter til større enheter 

vil innebære større og mer komplekse organisasjoner. Det kan tenkes å påvirke 

mellomlederstrukturen i embetene. I Agder fikk det nye embetet fagavdelinger med om lag 

dobbelt så mange medarbeidere som fagavdelingene i de tidligere embetene. Det medførte et 

stort kontrollspenn for ledelsen i de nye avdelingene og det ble valgt en organisering av de 

enkelte avdelingene i faggrupper med en egen faggruppeleder. 

 

En reduksjon i antall embeter kan legge til rette for innsparinger i administrative 

støttefunksjoner (arkiv, teknisk drift, økonomi og IKT) når dublerte oppgaver faller bort og det 

etableres felles løsninger. En reduksjon av antall embeter kan også få konskvenser for 

lokaliteter og husleieutgifter. På sikt vil færre embeter  innebære færre lokaliteter, men samtidig 
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behov for større lokaler. Husleieutgiftene vil også være betinget av eiendomsmarkedet på stedet 

hvor samlokalisering finner sted. En geografisk distribuert struktur med avdelingskontorer 

lokalisert flere steder i regionen kan innebære økte kostnader til lokaler. Dersom eksisterende 

lokaliteter skal benyttes til å huse ett sammenslått embete kan det være nødvendig med 

midlertidig lokalisering frem til utbygginger eller ombygginger er gjennomført. 

I en periode etter sammenslutninger av embeter må det påregnes tomgangsleie flere steder 

pga. langvarige husleiekontrakter man ikke kommer ut av. 

 

Når den nye strukturen for fylkesmannen er endelig fastsatt og hvilke embeter som skal slås 

sammen er bestemt, anbefaler prosjektet at det foretas en nøye gjennomgang av hver enkelt 

sammenslåing. Alle embetene som utgjør et nytt embete beskrives sammen med en beskrivelse 

av det nye embete. Videre beregnes hvilke effektivitetsgevinster og stordriftsfordeler som kan 

hentes ut over tid, med en tidsramme som fastsettes samtidig. Prosjektet anbefaler også at den 

nye embetsledelsen får et tydelig krav om å sikre gevinstrealisering ved å ta ut både økonomiske 

og faglige synergier innen den på forhånd fastsatt tidsrammen. 

 

Administrative konsekvenser 

Personalmessige forhold 

Sammenslåing av fylkesmannsembeter vil ha personalmessige konsekvenser bl.a. ved at 

medarbeidere kan få nytt arbeidssted og eventuelt også nye arbeidsoppgaver. 

Endringsprosessen må organiseres slik at den legger til rette for bred involvering og 

medvirkning for å sikre felles målforståelse, engasjement og nødvendig eierskap til resultatet. 

Det må foretas en gjennomgang av alle saker knyttet til personalforvaltning og rutiner for å 

avklare forskjeller/likheter i praktisering av slike saker i de tidligere embetene, og på den 

bakgrunn utarbeide nye rutiner som må tilpasses det nye embetet. De personalmessige 

konsekvenser som følge av omorganiseringen, skal skje innenfor gjeldende lov- og avtaleverk, 

herunder Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning og retningslinjer for 

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser14. 

Administrative funksjoner 

Når to eventuelt. tre embeter blir slått sammen til ett vil en hel rekke administrative funksjoner 

internt i embetene berøres. Av viktige tilpasninger kan nevnes: 

 Opprettelse av felles lønns- og regnskapssystemer 

 Tilpasninger på IKT området i tråd med sentral IKT-strategi, risikoanalyser og 

embetsoppdraget. Det er mange forskjellige fagsystemer fordelt på fagavdelingene i 

embetene i dag. Ved en sammenslåing må nye fagavdelinger i embetene, i samarbeid med 

overordnet departement/direktorat, sørge for at nødvendige tilpasninger blir utført. 

 Avvikling av gammelt arkiv og etablering av nytt. I henhold til arkivloven med forskrifter 

skal alt arkivmateriale klargjøres for avlevering ved avvikling av en statlig virksomhet. For 

det nye embetet må det opprettes nytt felles arkiv og ny felles arkivbase. 

 Det må etableres nytt organisasjonsnummer, enten ved at det opprettes nytt eller ved at 

tidligere organisasjonsnummer for ett av de tidligere embetene beholdes som nytt felles 

organisasjonsnummer.  

Konsekvenser for departementets finansierings- og styringsløsninger 

                                                
14 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/personalpolitikk-ved-omstillingsprosesse/id713133/ 
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Færre fylkesmannsembeter vil videre innebære at budsjettfordelingsmodellen for embetene må 

gjennomgås. Både endret inndeling for embetene, men også endringer i kommunestrukturen vil 

endre forutsetningene dagens modell bygger på. Dels blir det færre fordelingsenheter og dels 

vil endringer i kommune- og innbyggertall, som begge er viktige kostnadsnøkler, påvirke 

fordelingen. En revidering av budsjettfordelingsmodellen vil kreve et omfattende arbeid for 

KMD som administrativt ansvarlig for fylkesmannsembetene og forutsette bred medvirkning 

fra oppdragsgivende fagdepartementer. I tillegg til endringer i budsjettfordelingen må det også 

foretas eventuelle tilpasninger i dagens styringsdialog og styringsdokumenter som gjelder for 

fylkesmannsembetene. 

Konsekvenser for andre offentlige organer 

Endret inndeling av embetene vil kunne kreve endringer i innarbeidede samarbeids- og 

samhandlingsrelasjoner med andre offentlige organer, herunder med andre regionale statsetater, 

fylkeskommuner og kommuner. Det kan omfatte endringer i etablerte møtearenaer, 

samarbeidsavtaler mv. For nærmere omtale av konsekvenser for kommuner og 

fylkeskommuner av ulike inndelingsalternativer vises det til kapittel 6. 
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Referatsak KST 06.10.16 

Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunal-styring/Kommunereformen/Slik-bor-

kommunestrukturen-i-Troms-se-ut-/  
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Referatsak KST 06.10.16 

Lenke: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nye-oppgaver-til-storre-

kommuner/id2500822/  
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SELSKAPSAVTALE
for KomRev NORD IKS

§ 1 Selskapet
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.
januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens §
4.

Selskapet har følgende deltakere pr 1. 1 .20 1 7 :

Troms fylkeskommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berg kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Lenvik kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Skjervøy kommune
Skånland kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Tjeldsund kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune
Tysfjord kommune
Vardø kommune

-�188�-



KomRev NORD IKS – selskapsavtale 

Side 2 av 7 
 

 

 
§ 2 Rettslig status 
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.  
 
 
§ 3 Hovedkontor 
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune. 
 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde 
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) med senere 
endringer, og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi. 
 
KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift om revisjon av 
15.6.2004 nr. 904. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan også utføre 
andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. 
 
Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre 
revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v.    
 
Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og 
samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og 
kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning. 
 
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. 
 
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 
 
 
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 4 989 709,- 
firemillioner nihundre og åttinitusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital. 
 

Troms fylkeskommune eier 20,04 % av selskapet 
Ballangen kommune eier 0,90 % av selskapet 
Balsfjord kommune eier 2,24 % av selskapet 
Bardu kommune eier 1,40 % av selskapet 
Berg kommune eier 0,42 % av selskapet 
Berlevåg kommune eier 0,70 % av selskapet 
Bø kommune eier 1,25 % av selskapet 
Dyrøy kommune eier 0,70 % av selskapet 
Evenes kommune eier 0,90 % av selskapet 
Kåfjord kommune eier 0,93 % av selskapet 
Gamvik kommune eier 0,70 % av selskapet  
Gratangen kommune eier 0,70 % av selskapet 
Harstad kommune eier 9,15 % av selskapet 
Hemnes kommune eier 1,70 % av selskapet 
Ibestad kommune eier 0,80 % av selskapet 
Karlsøy kommune eier 0,98 % av selskapet 
Kvæfjord kommune eier 1,25 % av selskapet 
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Kvænangen kommune eier 0,57 % av selskapet 
Lavangen kommune eier 0,70 % av selskapet 
Lebesby kommune eier 0,70 % av selskapet 
Lenvik kommune eier 4,39 % av selskapet 
Lyngen kommune eier 1,26 % av selskapet 
Lødingen kommune eier 0,90 % av selskapet 
Målselv kommune eier 2,72 % av selskapet 
Narvik kommune eier 4,51 % av selskapet 
Nordreisa kommune eier 1,88 % av selskapet 
Salangen kommune eier 1,20 % av selskapet 
Skjervøy kommune eier 1,19 % av selskapet 
Skånland kommune eier 1,30 % av selskapet 
Sortland kommune eier 3,73 % av selskapet 
Storfjord kommune eier 0,74 % av selskapet 
Sørreisa kommune eier 1,31 % av selskapet 
Tjeldsund kommune eier 0,90 % av selskapet 
Torsken kommune eier 0,45 % av selskapet 
Tranøy kommune eier 0,67 % av selskapet 
Tromsø kommune eier 23,99 % av selskapet 
Tysfjord kommune eier 0,90 % av selskapet 
Vardø kommune eier 1,20 % av selskapet 

 
Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet. 
 
 
§ 6 Organisering av selskapet 
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

 Representantskapet  
 Styret  
 Daglig leder 

 
 

§ 7 Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen 
velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant. 
 
Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en 
representant hver i representantskapet. 
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse 
representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte 
stemmer. 
 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 
 
§ 8 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet. 
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en 
saksliste. 
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Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.: 
• Valg av leder i representantskapet 
• Valg av nestleder i representantskapet 
• Valg av styre 
• Valg av styreleder og nestleder til styret 
• Valg av valgkomite 
 
 
Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding og regnskap 
2. Valg til styret 
3. Valg av revisor 
4. Valg av et medlem til valgkomiteen 
5. Godtgjørelse til tillitsvalgte 
6. Overordnede mål og retningslinjer for driften 
7. Budsjettforutsetninger og rammer 
8. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 
9. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen 
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 
 
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to 
ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om 
representantskapets leder finner behov for dette. 
 
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte og talerett.  
 
Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til 
styret.   
 
 
§ 9 Styret 
Styret i selskapet består av 6 medlemmer med varamedlemmer. 5 styremedlemmer og 3 
varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Ett styremedlem og en observatør med 
varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om interkommunale selskaper § 10 åttende ledd. 
 
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 
 
Representantskapet velger styreleder og nestleder. 
 
Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 
organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets 
formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og 
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
 
Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt. 
 
Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid 
ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av 
daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 
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§ 10 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret 
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. 
Protokollen underskrives av styrets medlemmer.    
 
 
§ 11 Daglig leder 
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret. 
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og 
representantskapet.  
 
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets 
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.  
 
 
§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner  
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og 
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte 
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret skal sørge for at 
representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige 
disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   
 
 
§ 13 Personvern og offentlighetsloven  
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal 
gjelde for selskapet. 
 
 
§ 14 Økonomiforvaltning  
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Jf. selskapsavtalen § 20.   
Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.  
 
Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste 4 årene og 
årsbudsjett. 
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. 
Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne 
gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte 
budsjettrammer for selskapet. 
 
Budsjettet skal følge forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
for interkommunale selskaper. 
 
 
§ 15 Låneopptak og garantistillelse  
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000. 
Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf. kommuneloven § 50 nr. 1.   
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  
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§ 16 Arbeidsgiveransvar  
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. 
Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret.  
 
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som 
gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor. 
 
Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.  
 
 
§ 17 Personalreglement  
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.   
 
 
§ 18 Lokale lønnsforhandlinger  
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har 
fastsatt rammen.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
 
§ 19 Møtegodtgjørelse  
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til 
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.   
 
 
§ 20 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.   
 
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet. 
Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.   
Revisor velges av representantskapet.  
 
 
§ 21 Endring av selskapsavtalen  
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper. 
 
 
§ 22 Uttreden og oppløsning  
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum 
ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av 
egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5. 
 
Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp 
sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale 
selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.  
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale 
selskaper §§ 30 og 32. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
 

-�193�-



KomRev NORD IKS – selskapsavtale 

Side 7 av 7 
 

 

§ 23 Voldgift  
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med 
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer 
som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.   
 
 
§ 24 Øvrige bestemmelser  
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   
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Hei!

Vedlagt finner dere ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS samt informasjon om bakgrunnen for 
oversendelsen. Den nye selskapsavtalen vil være gjeldende fra 1.1.2017.

Vi håper kommunestyret kan behandle ny selskapsavtale så raskt som mulig og sende vedtak til oss når 
saken er behandlet. 

Har dere spørsmål kan disse rettes til undertegnede. 

Vi gjør oppmerksom på at oversendelsen kun skjer elektronisk. 

Ha en fin dag!

mvh

Lars-André Hanssen
Administrerende direktør
KomRev NORD IKS

________________________________
E-post: lars-andre.hanssen@komrevnord.no
Tlf: 77 60 05 07/41 69 52 80
Adresse: Vestregt. 33
9008 TROMSØ
www.komrevnord.no
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Til kontrollutvalget i Dyrøy kommune

NUMMERERT BREV NR 1 VEDRØRENDE 2015

Forbehold i revisjonsberetningen om at deler av variabel lønn for desember ikke er
utgiftsfort per 31.12, regnskapsskjema 1B ikke er spesifisert i henhold til
regnskapsforskriften, vesentlig avvik mellom regnskap o budsjett, samt at vesentlig
budsjettavvik ikke er redegjort for i årsberetnin2en

Vi viser til vår revisjonsberetningen datert 01.09.2015. Revisjonsberetningen er avlagt med
følgende forbehold:

• «Deler av påløpt variabel lønn får desember er ikke utgiftsfårt per 31.12. Følgelig er
lønns- og sosiale utgifter ca. kr 794.000 for lavt. Regnskapsmessig mindreforbruk skulle
følgelig vært ca. kr 2.832.000.»

• «Driftsregnskapet skal presenteres i regnskapsskjema lA. Posten «sum fordelt til drift» i
regnskapsskjema JA skal spesifiseres i regnskapsskjema JB på det nivå som
kommunestyret har vedtatt. I regnskapsskjema IB er alle postene i regnskapsskjema JA
blitt spesifisert. Følgelig er posten «sum fordelt til drift» ikke blitt spesifisert i
regnskapsskjema JB. »

• «Regnskapsskjema JB viser at «ansvar kommunale veger - art serviceavtaler mv» og
«ansvar renholdstjenesten - art lønn renhold» har hatt et betydelig merforbruk i forhold
til regulert budsjett på henholdsvis ca. kr 2.600.000 og kr 1. 700.000. Regnskapsskjema
2B viser at «ansvar vannanlegg - utgiftsart 230 bygg» har hatt et betydelig merforbruk i
•forhold til regulert budsjett på ca. kr 2.600. 000. Vi viser til redegjørelse i rådmannens
årsberetning. »

• Det er ikke redegjort for merforbruket på drifisenhetene «ansvar kommunale veger - art
serviceavtaler mv» og «ansvar renholdstjenesten - art lønn renhold» i
administrasjonssjefens årsberetning, slik forskrift om årsregnskap og årsberetning § JO
krever.

Redegjørelse for vår vurdering av forbeholdet er følgende:
• Ifølge regnskapsforskriften § 7 og revisjonsforskriften § 3 skal revisor se etter at

årsregnskapet er i samsvar med anordningsprinsippet (alle kjente utgifter i året skal tas
med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet
avsluttes).

• Ifølge regnskapsforskriften § 3 og revisjonsforskriften § 3 skal revisor se etter at
driftsregnskapet er stilt opp i henhold til bestemmelsene i årsregnskapsforskriften.

• Ifølge regnskapsforskriften § 10 og revisjonsforskriften § 3 skal revisor se etter at de
disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at
beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. I denne anledningen må
følgende påpekes:

o Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnende
organer.

o Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige
avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett, skal det i rapport gjennom

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortiand, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
post(akomrevnord.no www.komrevnord.no
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budsjettåret til kommunestyret foreslås nødvendig tiltak (budsjettjustering og eller
f.eks. justering av tjenesters innhold).

o I motsetning til netto eller bruttobudsjettering på rammenivå, vil budsjettering på
ansvars og utgifts-/inntektsartsnivå (detaljnivå) føre til mange nevneverdige
budsjettavvik med påfølgende omfattende behov for løpende budsjettjusteringer.

o Bruttobudsjettering på ansvars og artsnivå betyr at merforbruk på en utgifisart på
et ansvars-nivå ikke er tillatt selv om det er mindreforbruk på en annen utgiftsart
på samme ansvar.

• Ifølge regnskapsforskrifien § 10 og revisjonsforskriften § 3 skal revisor se etter at, der det
er vesentlig avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert
budsjett, det redegjøres for avviket i årsberetningen.

Harstad, 0 1.09.2016

Henrik J. Strøm
Oppdragsansvarlig revisor/Registrert revisor

Kopi: Rådmannen
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Fra: Erla Sverdrup (Erla.Sverdrup@dyroy.kommune.no)
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Vedlegg: Revisjonsbrev nr 1.pdf;Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 11_16.pdf
Legges i ephorte.
Legges med som orientering til FS 

Fra: Thomas Jensen [mailto:tje@halogalandrevisjon.no] 
Sendt: 22. september 2016 14:56
Til: Erla Sverdrup <Erla.Sverdrup@dyroy.kommune.no>
Kopi: pergunnarc@gmail.com; Tore Aleksander Hanssen <tah@halogalandrevisjon.no>
Emne: Melding om vedtak i kontrollutvalget sak 11/16

Hei

Vedlagt følger melding om vedtak i kontrollutvalget sak 11/16, samt revisjonsbrev nr. 1.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Hålogaland Revisjon AS

Thomas Jensen
revisor

Telefon: 76 96 55 61
Mobil:    907 906 77
Fax:       76 96 55 56
Epost: tje@halogalandrevisjon.no
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Protokoll regionrådet
1 2. september, Dyrøy

1

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT - TROM S REGI ONRÅD 06 .0 6 .16

Tid: Mandag 12. september kl. 10 . 00 - 1540

Sted: Nordavindshagen , Dyrøy kommune, Brøstadbotn

Ordførere: Geir - Inge Sivertsen ordfører Lenvik Leder RR

Marit Alvig Espenes ordfører Dyrøy

Roar Jakobsen ordfører Berg

Nils Ole Foshaug ordfører Målselv

Jan - Eirik Nordahl ordfører Sørreisa

Jan Fredrik Jenssen ordfører Tranøy

Toralf Heimdal ordfører Bardu

Rådmenn: Hogne Eidissen rådmann Målselv Leder AR

Alf Rørbakk r ådmann Tr a nøy

Tore - Jan Gjerpe rådmann Berg

Erla Sverdrup rådmann Dyrøy

Margrete Hagerupsen rådmann Lenvik

Ann Kristin Trondsen rådmann Sørreisa

Hege Walør Fagertun rådmann Bardu

Andre: Lena Røsæg Olsen Løkta

Annie Heitmann Pedagogisk senter

Sigr un Henriksen Midt - Troms arbeidsgiverkontroll

Morten Andreassen SenjaLab

Gørill Traasdahl Krisesentret i Midt - Troms

Louis S. Edvardsen Daglig leder Midt - Troms regionråd
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Innledning	
Møtet	ble	åpnet	av	ordfører	Dyrøy	kommune	Marit	Alvig	Espenes,	som	ønsket	velkommen	til	
kommunen.	
	
	
Saksbehandling	
32/16	 	 Godkjenning	av	protokoll	fra	møte	6.	juni	

	
Vedtak:	

Protokoll	fra	RR	-møtet	6	juni	på	Setermoen	godkjennes.	

	

	

33/16	 Orientering	–	Fylkesmannen	i	Troms	faglige	tilrådning	-	ny	kommunestruktur	

Midt-	Tromsregionen	

	

Vedtak:	

1. RR	takker	fylkesmannen	i	Troms	for	redegjørelsen.	

2. RR	tar	redegjørelsen	til	orientering.	

	

	

34/16		Orientering	–	Bredbåndsfylket	Troms	(BBFT)	

	

Vedtak:	

1. RR	takker	BBTF	for	redegjørelsen.	

2. RR	tar	redegjørelsen	til	orientering	

3. RR	ber	om	at	det	sees	på	muligheten	for	et	nærmere	samarbeid	med	BBFT.	

4. Til	oppfølgingen	av	pkt	3	velges	Jan	Eirik	Nordahl	og	Marit	Espenes.	

		

35/16	 	 Orientering	-		De	interkommunale	enhetene	etter	§27	
	

I	forbindelse	med	behandlingen	av	budsjett	2017	for	de	interkommunale	enhetene,	ble	det	av	RR	bedt	om	at	de	
interkommunale	enhetene	møter	i	RR	og	presenterer	enhetene.	Det	er	av	daglig	leder	lagt	vekt	på	at	enhetene	
skal	presentere	seg	over	en	felles	mal	og	innhold.	Presentasjonen	vil	derfor	bli	en	presentasjon	ut	fra	følgende:	

• Nøkkelinformasjon	om	enheten	
• Hvilke	tjenester	som	utføres	for	kommunen	
• Dagens	kjerneoppgaver	
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• Faglige	utfordringer	i	dag?	
• Samfunnstrender/	overordnede	nasjonale	føringer	som	kan	påvirke	tjenesten.	

Tjenestens	utviklings	og	fornyingspotensiale	
	

Lederne	for	Løkta,	Pedagogisk	senter,	Midt-	Troms	arbeidsgiverkontroll,	SenjaLab	og	Krisesentret	i	
Midt-	Troms	orienterte.	

	
Vedtak:	
	
1. RR	takker	de	interkommunale	enhetene	for	redegjørelsene.	

2. RR	tar	redegjørelsene	til	orientering.	

	

	

36/16		Orientering	–	Ungt	Entreprenørskap	Troms	

	

Leder	av	Ungt	entreprenørskap	Troms	Anne	Grete	Johansen	har	bedt	om	å	få	komme	til	regionrådet	å	
presentere	satsingen	på	ungt	entrepenørskap	i	grunnskolene.	Dette	er	akseptert	av	leder	av	RR,	og	
det	er	avsatt	inntig	30	min	for	presentasjon	inkl	spørsmål.	

	

Vedtak:	

1. RR	takker	Ungt	entreprenørskap	Troms	for	redegjørelsen.	

2. RR	tar	redegjørelsen	til	orientering.	

	

37/16	 	 Næringsfyrtårn	for	Midt-	Troms	

	

Vedtak:	

RR	viser	til	de	vedtatte	kommunale	næringsfyrtårnene	for	Midt-	Tromskommunene,	
og	vedtar	disse	som	Midt-	Tromsregionråds	næringsfyrtårn	for	
kommunevalgperioden.	

	

	

38/16	 	 Oppfølging	RR-sak	27/16	-	videre	prosess	Midt-	Tromspakken	

		

Vedtak:	

1. RR	tar	redegjørelsene	til	orientering.	
2. RR	ber	AR	intensivere	arbeidet	for	å	få	på	plass	kommunalt	prioriterte	tiltak	som	

ønskes	innarbeidet	i	Midt-	Tromspakken.	
3. Innspill	fra	kommunene	legges	fram	for	RR	til	møtet	24.	oktober.	
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4. Det	bes	om	at	tidligere	dialog	med	fylkesråd	Ivar	B.	Prestbakmo	følges	opp	med	
tanke	på	at	elementer	i	Midt-	Tromspakken	innarbeides	i	RTP	og	NTP.	Saken		
følges	opp	av	daglig	leder	og	leder	i	RR	i	tett	samarbeid	med	medlemmene	av	
”Samferdsel	–	veg	og	bane”	ansvarlige	i	RR,	Fred	Ove	Flakstad,	Toralf	Heimdal	og	
Roar	Jakobsen.	

	
	

	

	

39/16	 Oppfølging	RR-sak	22/16	–	politikkområder	-	arbeidsfordeling	i	regionrådet	

	

	 POLITIKKOMRÅDE	 Ansvarlige	ordførere	
	

1	 Utdanning	–	v.g.s/fagopplæring,	høgere	
utdanning,	EVU	

Geir-	Inge	Sivertsen	
Nils	Ole	Foshaug	

2	 Utdanning	–	barnehage	og	grunnskole	 Jan-	Eirik	Nordahl	
Marit	Espenes	

3	 Samferdsel	–	veg	og	bane	 Fred	Ove	Flakstad	
Toralf	Heimdal	
Roar	Jakobsen	

4	 Samferdsel	–	sjø	(inkl.	hamner)	 Geir-	Inge	Sivertsen	
Fred	Ove	Flakstad	
Roar	Jakobsen	

5	 Samferdsel	–	luft	 Nils	Ole	Foshaug	
Jan-	Eirik	Nordahl	
Jan	Fredrik	Jenssen	

6	 Samferdsel	–	ikt/breiband	 Jan-	Eirik	Nordahl	
Marit	Espenes	

7	 Reiseliv	 Nils	Ole	Foshaug	
Marit	Espenes	
Fred	Ove	Flakstad	
Roar	Jakobsen	

8	 Landbruk	og	utmarksnæringer,	miljø	og	kultur	 Nils	Ole	Foshaug	
Toralf	Heimdal		
Marit	Espenes	

9	 Kommuneøkonomi	og	rammebetingelser	 Geir-	Inge	Sivertsen	
Marit	Espenes	
Jan	Fredrik	Jenssen	

10	 Industri	og	KIFT	(kunnskapsintensiv	
forretningsmessig	tjenesteyting)	

Geir-	Inge	Sivertsen	
Fred	Ove	Flakstad	
Roar	Jakobsen	
Jan	Fredrik	Jenssen	

11	 Helse-	og	sosialpolitikk	(spesielt	
samhandlingsreformen)	

Geir-	Inge	Sivertsen	
Jan-	Eirik	Nordahl	
Toralf	Heimdal	

12	 Forsvarspolitikk	 Nils	Ole	Foshaug	
Jan-	Eirik	Nordahl	
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Toralf	Heimdal	
13	 Fiskeri-	og	havbrukspolitikk	 Geir-	Inge	Sivertsen	

Fred	Ove	Flakstad	
Roar	Jakobsen	
Jan	Fredrik	Jenssen	

14	 Energipolitikk	(petroleum,	vannkraft,	nye	
energiformer	etc)		

Geir-	Inge	Sivertsen	
Jan	Fredrik	Jenssen	
Jan-	Eirik	Nordahl	
Toralf	Heimdal	

	

	

Vedtak:	

RR	viser	til	”politikkområder	-	arbeidsfordeling	i	regionrådet”	og	stadfester	disse.	

	

40/16	 	 Forslag	til	møteplan	2017	for	regionrådet	

	

Vedtak:	

Midt-	Troms	regionråd	vedtar	møteplan	for	2017.	

	

	

41/16	 	 Høringsnotat	om	nye	oppgaver	til	større	kommuner	
	

	Vedtak:	

RR	gir	sin	tilslutning	til	KS	Troms	uttalelse	i	saken.	RR	oppfordrer	kommunene	om	å	følge	
dette	opp	lokalt.	

	

	

42/16	 	 Utredning	av	fylkesmannens	fremtidige	struktur	

	

Vedtak:	

RR	tar	utredningen	til	orientering.	
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43/16 Oppfølging av henvendelse fra Lenvik kommune - krematorium

V edtak:

RR viser til de opplysninger som fremkommer i saksfremlegget, og med bakgrunn i dette vedtar en å

ikke opprette en administr ativ gruppe for å utrede bygging av krematorium i Midt - Troms.

44/16 Vedrørende endring av løyvedistrikt – anmodning om høringsuttalelse

V edtak:

RR slutter seg til fylkesrådets forslag 2205282420 til inndeling av nye løyvedistrikt.

45 /16 Åpen post

Led er av AR orientert om AR vedtak om endrede rutiner for gjennomføring av

interkommunale prosjekt. Daglig leder supplerte og informerte om at det nå skal

gjennomføres faste fellesmøter for lederne av de interkommunale enhetene organisert etter

Kommunelovens §27.

Ordfører Sørreisa informerte om at det trolig vil bli en del tilfly t ting til området grunnet økt

aktivitet ved Forsvarets anlegg i Sørreisa (CRC – Sørreisa), og å sikre at disse blir boende i

regionen er av felles interesse for samtlige kommuner. Dag lig leder orienterte om at det

planlegges en egen boligkonferanse hvor blant annet temaet vil bli satt på dagsorden.

Geir - Inge Sivertsen Louis S. Edvardsen

regionrådets leder daglig leder
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: A20 

Saksmappe: 2013/134 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 05.09.2016 

 

U.off i hht. Off.l. § 13 første ledd, jf. FVL § 13 nr.1 
 

Saksframlegg 
 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2015/16 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 17/16 13.09.2016 

Kommunestyret 39/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2015/16 

 

Saksopplysninger 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 

rapport om tilstanden i opplæringen. I st.meld. nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 

styringsorganene i kommunen har et bevist og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på 

grunnskolen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. 

Administrasjonens vurdering 

Tilstandsrapporten tar utgangspunkt i resultat på nasjonale prøver og elevundersøkelsen, begge 

fra høst -15. 

På elevundersøkelsen svarer elevene at de opplever støtte fra lærer, mestring, gode 

vurderingsrutiner, at de har medvirkning og opplever elevdemokratiet som godt. Punktet de 

svarer mer negativt på, er læringskultur.  

Mobbetallene er lave, med et snitt på 4,8 på en skala fra 1-5, hvor 5 er mest positivt. Tallene er 

positive, men dette viser at det fortsatt må jobbes aktivt med elevmiljøet. Skolen ble vinteren- 16 

med i Trivselslederprogrammet, og det gjør at det er mye god aktivitet i friminuttene. 

Resultatene på nasjonale prøver viser at satsing på at «alle lærer er leselærere» er viktig. Lesing 

som grunnleggende ferdighet må det arbeides videre med. Deltakelse i  

Språkkommunesatsinga, som er ei felles satsing for skole og barnehage, gir et godt grunnlag for 

å arbeide videre med språk, lesing og skriving. 

Ved forrige behandlinga av tilstandsrapporten ba kommunestyret om at det i samarbeid 

med elever og foresatte skulle utarbeides en holdningsskapende og trivselsfremmende plan. 

Dette Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 13.09.2016  

 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 13.09.2016 

 

 

 

arbeidet er i gang, med skolemiljøutvalget som ansvarlig utvalg. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Skolens tilstandsrapport tas til orientering. 

2. Det utarbeides en strategi for Språkkommunesatsinga som forankres politisk 

3.  

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2015/120 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 22.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Korrigering av liste - valg av meddommere til tingretten 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 40/16 06.10.2016 
 

 

Saksopplysninger 

På grunn av feil i saksfremlegget sak 32/16 i kommunestyremøte som ble holdt 16.06.16 - liste 

over meddommere til tingretten legges saken frem på nytt med korrigering. 

 

En valgkomite bestående av 5 medlemmer oppnevnt av kommunestyret 12.10.15 skal utarbeide 

et forslag til oppnevning av øvrige styrer, nemnder og råd. Valgkomiteen består av 

1.kandidat/gruppeleder: Stig Stokkland (Ap), Karl Johan Olsen (SV), Kjell-Sverre Myrvoll (Sp), 

Knut Arne Johansen (FLD/H), og Tom Erik Forså (FRP).   

 

 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

 

1. MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN 

 

Valg i h.h.t. domstolloven §§ 70-72. Velges for perioden 01.01.17-31.12.20.  I Dyrøy skal det 

velges 30 kvinner og 30 menn. Det kan ikke velges personer som også er valgt som 

lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten. Må være fylt 21 år. Øvre aldersgrense 70 

år. Må være under 70 år ved valgperiodens start 01.01.15. (Født etter 01.01.47) Vandelskontroll 

må foretas. Alminnelig ettersyn i 2 uker før kommunestyrets valg, jf. Domstolloven §68.  

Personlig egnethet, og tilstrekkelige norskkunnskaper. Den som velges kan ikke være under 

gjeldsforhandling, konkursbehandling eller ilagt konkurskarantene. Utelukket p.g.a. stilling er 

bl.a. advokater, advokatfullmektiger, rådmann og andre kommunale tjenestemenn som tar 

direkte del i forberedelsen eller gjennomføring av valget. Øvrige ansatte i 

kommuneadministrasjonen kan velges. Utelukkelse p.g.a. vandel etter domstolloven §72 

(Straffens art og lenge har betydning.) Personer med begrenset politimyndighet som f.eks. 

jaktoppsyn og fiskeoppsyn m.m. kan ikke gjøre tjeneste som meddommer. Allmennheten kan 

komme med forslag etter kunngjøring jf. domstolloven §67.  

 

Når kommunen skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunen 

sørger for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, jf. Domstolloven 

§67. Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk 

bakgrunn og kultur. 
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MENN: 

 

1. Ken-Tore Nikolaisen Lyså, Akvateknikker, f.280971, tlf.771 88 373 

2. Kenneth Oddvar Ruud, Teknologi- og utvikling, f.180568, tlf.98296211 

3. Stig Arnesen, lærer, f. 110653, tlf. 771 88442 

4. Fred Arne Torsteinsen, anleggsarbeider, f. 271257, tlf. 77187257 

5. Stig Stokkland, rådgiver, f.010562, tlf.90934654 

6. Geir Skoglund, lærer, f.310556, tlf.77188339 

7. Svein Sandvik, anleggsarbeider, f. 201161, tlf. 77188279 

8. Frode Forsberg, prosjektingeniør, f.151066, tlf.97072802 

9. Sveinung Sørgård, bilmekaniker, f. 150751, tlf. 77188416 

10. Terje Røtnes, pensjonist, f. 231250, tlf. 41244199 

11. Ørjan Thomassen, student, f.101188, tlf.95764542 

12. Fredrik Fredriksen, røkter, f. 070264, tlf. 77187695 

13. John Bruvoll, anleggsarbeider, f. 09.09.60, tlf. 77188223 

14. Leif Hermod Jenssen, fagarbeider teknisk, f. 210959, tlf. 90623001 

15. Frode Storteig, røkter fiskeoppdrett, f. 080872, tlf. 77188255 

16. Rolf Espenes, skogsarbeider, f. 120252, tlf. 77188685 

17. Yngve Lorentsen, forsvaret, f. 110880, tlf.45286206 

18. Torodd Espenes, pensjonist/gårdbruker, f. 160447, tlf. 77188648 

19. Hugo Wangberg, pensjonist, f. 181152, tlf. 77188707 

20. Raymond Olsen, selger, f. 011066, tlf. 77188753 

21. John Bernhard Andersen, daglig leder, f. 28.05.71, tlf. 77188150 

22. Egil Henrik Heim, sjåfør, f. 011076, tlf. 91581771 

23. Dag Agnar Solbakk, gårdbruker, f. 23.07.65, tlf. 77188412 

24. Tommy Andreassen, næringsdrivende, f. 03.08.65, tlf. 90209428 

25. Thomas Rognli, off.shore, f. 250676, tlf. 97536508 

26. Rune Johansen, sjåfør, f. 11.08.77, tlf. 90766914 

27. Per Inge Rask Krogh, bussjåfør, f. 060660, tlf. 77188457 

28. Jan Åge Rydningen, lærer, f. 09.10.70, tlf. 77188285 

29. Krister Turøy, ingeniør f. 130480, tlf. 40225555 

30. Børre Ertzaas, veterinær, f. 200768, tlf. 77188647 
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KVINNER: 

1. Tove Markussen, konsulent rus og boligsosialt arb. f. 310856, tlf. 48305339  

2. Ingunn Merete Hals, fylkessekretær, f. 050262, tlf. 93852317 

3. Tone Merete Pettersen, gårdbruker f.080566 tlf.90839811 

4. Lena Olsen, sykepleier, f. 280472, tlf. 77188171 

5. Ellen Hals, fysioterapeut, f. 250488, tlf. 48077036 

6. Kine Svendsen, sekretær, f. 200585, 41282429 

7. Tanja Skjervheim, lærer, f. 141271, tlf.91317209 

8. Lisbeth Wangberg, sykepleier, f. 251162, tlf. 77188525 

9. Sissel Ramfjord Paulsen, regnskapsmedarbeider, f. 090464, tlf. 77187203 

10. Solbjørg Hind, vernepleier, f. 080266, tlf. 77188724 

11. Kine - Mari Hanssen, f. 250886, tlf 98047477 

12. Lill Kristin Arnesen, pensjonist/sykepleier, f. 270351, tlf. 41263293 

13. Gunvor Bråthen Svendsen, pensjonist, f. 21.01.52, tlf. 77188174 

14. Brit Espenes, helsesekretær, f. 131253, tlf. 77188685 

15. Olga Gnatjuk Didriksen, sykepleier, f.200162, tlf. 77188746 

16. Marit Dalseth, hjelpepleier, f. 300588, tlf.40065243 

17. Emilia Agersborg, helsefagarbeider, f. 020578, tlf. 90669827 

18. Kjærlaug Pedersen, pensjonist, f. 180847, tlf. 77188740 

19. May Elin Hals, enhetsleder skole/SFO rektor, f. 04.02.59, tlf. 77187238 

20. Wenche Synnøve Fredriksen, f. 020166, tlf. 93852309 

21. Rigmor Danielsen, husmor, f. 300449, tlf. 77188349 

22. Marit Alvig Espenes, kulturleder, f.100677, tlf. 91335574 

23. Trine Sørensen, miljøterapeut ,f. 010586, tlf. 41692507 

24. Siv-Frida Høgmo, lærer, f.120170, tlf.99695329 

25. Ann-Britt Jensen, næringsdrivende, f. 18.05.53, tlf. 97072805 

26. Hilde Espejord, pensjonist/logoped, f. 280853, tlf. 77188348 

27. Bente Andreassen, sykepleier, f. 04.02.62, tlf. 77188199 

28. Ellen Sæbbe, lærer, f. 24.11.65, tlf. 77188177 

29. Stine Cruickshank, frisør, f. 020868, tlf. 99483655 

30. Benedicte C. Jensen, student, f. 090390, tlf. 95442138 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Som valgkomiteens forslag. 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/550 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 22.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Planarbeid - Dyrøy kommune 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 76/16 29.09.2016 

Kommunestyret 41/16 06.10.2016 
 

 

Saksopplysninger 

Tidligere rådmann inngikk i 2013 avtale med Faveo innenfor en totalramme på kr. 493.000,-. 

 

Avtalen omfattet:  

Kommuneplanprosess for Dyrøy kommune, 2 faser, med utarbeidelse av planprogram i fase I, og 

med opsjon på fase II. Oppdraget innbefattet utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel o g 

arealdel 

 

Planstatus:  

Følgende planer er nå utarbeidet og vedtatt:  

 Planstrategi 

 Planprogram 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Gjenstår: 

Kommuneplanens arealdel 

 

Status fremdrift 

 Fremdriften har stopper opp en lengre periode vinter 2015/2016 pga sykemeldinger 

 Det er foretatt oppstartsmøte arealplan etter møte i regionalt planforum, samt 

prioriteringsmøte med teknisk etat 18.4.16. 

 Det er utarbeidet grov arealstrategi, spesielt i forhold til landbruk, med vedtak i 

formannskapet 18.mai 2016. 

 Gjennomføring av folkemøte/work-shop utsatt til høsten pga hektisk periode i 

kommunen. 

 

Fremdrift 

 Det må foretas en vurdering av om FSK fortsatt skal være styringsgruppe. De har vært 

det gjennom samfunnsdelen, men på arealdelen er det mere naturlig at dette kan være 

plan- og næringsutvalget. 

 Folkemøte/arbeidsverksted gjennomføres høsten 2016. 
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Økonomi 

Prosjektregnskap følgende forbruk pr. 30. juni 2016: (uten mva) 

Budsjett Fakturert Rest Rest %

Honorar 437 000 368 495 68 505 16 %  
 

WSP Norge A/S (tidligere Faveo) skriver i månedsrapport juni -16: 

 

Honoraret er for fase II. Total prosjektramme er på 493.000,-. Fase I som inkluderte planprogram 

er fratrukket med kr. 55.600,-.  

 

Fase 2 med samfunnsplan og arealplan har ramme på kr. 437.000,- inkl. kost/reise. Når det 

gjelder prosjektets økonomiske rammer må WSP varsle at det ikke er mulig å komme i 

mål med resterende del av arealplanprosessen innenfor den økonomiske rammen som er satt for 

vår bistand. 

 

Konkurransegrunnlaget av 11.7.2013 beskriver at plandokumentene skal være enkel, og at 

kommuneplanens arealdel skal revideres. Det må her vurderes om det etter de ulovfestede 

reglene om bristende forutsetninger vil være grunn til kontraktrevisjon. 

 

Knyttet til konkurransen kom det frem følgende fra en av de tre tilbyderne i e-post av 21. august 

2013:  

 

«Vi ser imidlertid ikke at det er mulig for oss å tilby de tjenester 

som etterspørres innenfor angitt ramme på kr. 500.000.» 

 

Det er iflg. WSP deres ansvar å ta opp denne situasjonen ut fra deres kontrakt, og finne en best 

mulig smidig løsning på den økonomiske delen av dette. 

 

Følgende prosessplan – arealplan ble vedtatt i formannskapsmøte 8. mai -16: 
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Ihht. overnevnte har WSP utarbeidet et revidert kostnadsoverslag/tilbud: 

 

Nr. Aktivitet ihht prosessplan beh FSK WSP-honorar

Restramme pr. 1. september 2016 67 619

1 Oppstarsmøte

2 Innspill fra samfunnsdelen

3 Grunnlagsmateriale

4 Grov arealstrategi

5 Strategi for innvolvering

6 FSK (18.5.16) Beh arealstrategier og prosess

7 Målformuleringer for videre arbeid (fra samf.plan og arealstrategier) 1 878

8 Folkemøte/verksted m/forberedelser 23 620

9 Planarbeid/utredninger 117 120

10 Eventuelt KU/Fullføring planarbeid 117 120

11 Planforum Troms 17 000

12 Behandling FSK/KS 22 040

13 Høring/off. ettersyn 34 000

14 Beslutninger/kommunestyrebehandling 17 000

15 Kunngjøring

Sum gjenstående arbeid 349 778

Gjenstående honorarramme 67 619

Manglende ramme 282 159

Tilleggsbevilgning 2016 80 000

Tilleggsbevilgning 2017 202 000

Sum tilleggsbevilgning 282 000  
 

Mht. pkt. 8 «folkemøte – høst 16» ser rådmannen for seg slik organisering: (kan justeres)  

 

18:30-18:45 Intro v/Ordfører: Ny arealplan, hvordan bruke den for utvikling av   

  Dyrøysamfunnet? 

  Unge skal høres v/leder i ungdomsrådet Oda Røsæg Olsen 

18.45-19:15 Arbeidet med ny arealplan v/Arne Sundheim, WSP 

 Føringer fra samfunnsplan 

 Rammer, arealstrategier og viktige kjerneområder  

 Refleksjoner/diskusjon 

19:15-19:30 Intro til arbeidsverksted/gruppearbeid. Kaffepause. 

19:30-20:30 Prioriter de viktigste arealdisponeringene i forhold til samfunnsplanens 

overordnede mål:  

 «Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for 

bosetting og næringsutvikling»   

1. Hvilke arealer skal dette være? 

2. Hvor skal de ligge? 

3. Hva skal de inneholde? 

     20:30-21:00 Presentasjon fra gruppene/diskusjon 
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   Avrunding v/ordfører 

 

DELTAKERE FOLKEMØTE 

Åpent møte m/strukturert innhold. Oppfordre aktuelle personer til deltakelse. Viktig med sentrale 

politikere, kvinner, næringsliv, ungdom, kultur, landbruk, folkehelse og friluftsinteresser.  

 

Administrasjonens vurdering 

Etter møte i FSK 18. juni ble kommunens administrative ressurser og en vurdering av styrings-

gruppe vurdert i samarbeid med WSP.  

 

I oppstarten av kommuneplanarbeidet - som startet med planprogram og samfunnsdelen av 

kommuneplanen, ble arbeidet organisert slik (jmf. konkurransegrunnlaget) 

 

Organisering; 

Vi etablerer en prosjektorganisasjon (interne ressurser politikk/adm.). 

Drøyseminarsentret KF knyttes også til dette arbeidet.  Hele kommuneplanprosessen skal 

«sys sammen» ved bruk av ekstern prosjektleder (prosessveileder).  

 

Arbeidet gjennomføres som en prosjektorganisering. Følgende interne ressurser stilles til 

disposisjon; 

 Styringsgruppe: Formannskapet 

 Arbeidsgruppe(r). Kan bli flere grupper avhengig av oppgaver. Blir følgende 

sentral arbeidsgruppe: Rådmannen/rådmannens ledergruppe, enhetsleder teknisk, 

konsulent plan/næring, avdelingsingeniør teknisk og fagleder teknisk.  

 Stab/sekretariat: Dyrøyseminarsentret (folkemøter/kafedialog, for/etterarbeid, 

samordning) 

 Teknisk enhet har ansvaret for å framskaffe kart og andre relevante dokumenter 

spesielt knyttet til arbeidet med arealdelen. 

 

Denne organiseringen har fungert meget bra i fasen med samfunnsdelen. I tillegg har ordfører 

(Randi Lillegård) deltatt i arbeidsgruppa i enkelte møter.  

 

Styringsgruppe 

Når arbeidet nå er over i arealplanfasen, er det naturlig å vurdere om styringsgruppa i stedet skal 

være plan- og naturutvalget. Samfunnsplanen har et generelt overordnet samfunnsperspektiv, der 

FSK som kommunens sentrale organ under kommunestyret har vært en naturlig styringsgruppe. 

Arealplanen er en plan for strategisk styring og disponering av kommunens arealer, som igjen 

legger føringer for behandling av reguleringsplaner og alt av utbyggingssaker. Da er plan- og 

naturutvalget et sentral forvaltningsorgan. I arealplanprosessen er det også viktig at disse blir 

kjent med vurderinger som ligger til grunn for kommunens arealstrategier. Rådmannen foreslår 

derfor at styringsgruppe skifter fra FSK til plan- og naturutvalget. Et slikt skifte må behandles 

politisk.  

 

Arbeidsgruppe 

Sentral arbeidsgruppe oppnevnes og styres av rådmannen. Den består i dag av sentrale med-

arbeidere på teknisk og rådmannens stab. Det er her svært viktig at de sentrale medarbeiderne 

som skal forvalte vedtatt plan kjenner til arbeidet og bestemmelser og retningslinjer som endelig 

vedtas. I forhold til folkehelseperspektivet kan rådmannen disponere kommunens ressurser i 

forhold til dette inn i arbeidet der det er nødvendig.  

Ordførers eventuelle deltakelse i sentral arbeidsgruppe må vurderes av rådmann/ordfører. Det er 

ikke naturlig at hun deltar fast i denne under utarbeidelse av detaljer, men i samfunnsplan-
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arbeidet har det enkelte ganger vært naturlig å ha ordfører inne for forankring, spesielt når saker 

skulle løftes videre til fylkesmann/ planforum etc.  

Mht. finansiering av gjenstående arbeid, er det ikke frie fondsmidler til disposisjon. 

Rådmannen tilråder derfor at tilleggsbevilgning for 2016 – kr. 80.000,- tas over 

årsoverskuddet for 2015, og Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016  

Forslag lagt fram i møtet fra Kjell-Sverre Myrvoll, SP: 

 

Rådmannens forslag til pkt. 3 strykes. 

 

Rådmannens forslag til vedtak enst. vedtatt med stryking av pkt. 3. 

Vedtak i Formannskapet - 29.09.2016 

1 Dyrøy kommune engasjerer WSP Norge for sluttføring - utarbeidelse av arealplan for Dyrøy 

kommune kommune.  

 

2 Rådmannen bemyndiges å utarbeide kontrakt med WSP Norge ihht. deres tilbud, og innenfor 

slik økonomisk ramme.  

 

2016 – kr.   80.000,-. Belastes årsoverskudd 2015 

2017 – kr. 202.000,-. Innarbeides i budsjettet for 2017. 

 

 

at tilleggsbevilgning 2017 innarbeides i budsjettet for 2016. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1 Dyrøy kommune engasjerer WSP Norge for sluttføring - utarbeidelse av arealplan for Dyrøy 

kommune kommune.  

 

2 Rådmannen bemyndiges å utarbeide kontrakt med WSP Norge ihht. deres tilbud, og innenfor 

slik økonomisk ramme.  

 

2016 – kr.   80.000,-. Belastes årsoverskudd 2015 

2117 – kr. 202.000,-. Innarbeides i budsjettet for 2017. 

 

3 Styringsgruppe for utarbeidelse av arealplan endres fra formannskap til plan- og naturutvalg. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/411 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 22.06.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Dyrøy Boligstiftelse - Valg av nytt styre 2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 62/16 23.08.2016 

Kommunestyret 42/16 06.10.2016 
 

 

Saksopplysninger 

I vedtektene for Dyrøy Boligstiftelse § 5 heter det: 

 

«Stiftelsen skal ha et styre som består av formann og 2 andre medlemmer. Styret 

oppnevnes av oppretteren. Det ene styremedlem oppnevnes blant leieboerne etter at disse 

er gitt anledning til å uttale seg. Varamenn oppnevnes på tilsvarende måte.» 

 

Dagens styre består av:  

 

Styret:  

Per Konrad Jensen Styrets leder 

Inger Nikolaisen medlem 

Randi H. Vaeng medlem 

 

Vara: 

Jan-Åge Rydningen Varamedlem 

Nina Bolle   Varamedlem 

 

Ihht. Stiftelsesloven må styret varsle valgorganet (dvs. Dyrøy kommune) i rimelig tid før nytt 

valg, slik at valgorganet får tilstrekkelig tid til å finne gode kandidater til styret.  

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det ikke er noe i veien for at et styremedlem foreslås 

gjenvalgt.  

 

Randi Vaeng har skriftlig gitt melding om at hun ikke ønsker gjenvalg som styremedlem. 

 

Ihht. eierskapsmelding for Dyrøy kommune er det formannskapet som fungerer som valgkomite 

for styreutnevnelse.  

 

Rådmannen anmoder på denne bakgrunn formannskapet om å velge nye styrerepresentanter for 

Dyrøy Boligstiftelse. 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2016  

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: 

 

Til nytt styre i Dyrøy Boligstiftelse velges: 

 

Styremedlemmer: 

Styreleder Per Jensen 

Jan Åge Rydningen 

Representant fra leietakere 

 

Varamedlemmer: 

1 Nina Bolle 

2 Ingunn Merete Hals 

3 Representant fra leietakere 

 

Ihht. vedtektenes § 5 oppnevnes ett styremedlem og ett varamedlem blant leietakere. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2016 

Til nytt styre i Dyrøy Boligstiftelse velges: 

 

Styremedlemmer: 

Styreleder Per Jensen 

Jan Åge Rydningen 

Representant fra leietakere 

 

Varamedlemmer: 

1 Nina Bolle 

2 Ingunn Merete Hals 

3 Representant fra leietakere 

 

Ihht. vedtektenes § 5 oppnevnes ett styremedlem og ett varamedlem blant leietakere. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Til nytt styre i Dyrøy Boligstiftelse velges: 

 

Styremedlemmer: 

1 Formann ………………….. 

2 ……………………………. 

3 ……………………………. 

 

Varamenn: 

1 ……………………………. 

2 ……………………………. 

3 ……………………………. 
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Ihht. vedtektenes § 5 oppnevnes ett styremedlem og ett varamedlem blant leietakere. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

   

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 210 

Saksmappe: 2016/365 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 23.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Tertialrapport II 2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 80/16 29.09.2016 

Kommunestyret 43/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Tertialrapport 2 2016 

2 Budsjettreguleringer Tertialrapport 2 2016 

 

Saksopplysninger 

Økonomirapport 2 legges med dette fram for politisk behandling. Rapporteringen er pr 31. 

august 2016 med foreløpig status på den enkelte enhet. For noen enheter med flere 

ansvarsområder er forbruksrapportene gjort mer detaljerte, og summert med forbruk på hvert 

ansvar. 

 

Rapporten er utarbeidet etter oversendt materiale fra enhetslederne. 

 

Arbeidet med budsjettet for 2016 og økonomiplan 2016 - 2020 var krevende, og det må kunne 

sies at resultatet ble et stramt budsjett med krav til innsparinger på flere områder. I tillegg til 

nedstyringskrav på 1.1 millioner kroner.  

 

Strategi for budsjettbalanse for 2016 

 Det er viktig at enhetslederne sikrer en enda bedre oppfølging av eget budsjett, samt 

sørger at det gjennomføres tiltak innenfor eget budsjettområde.  

 Redusert bruk av vikarer og overtid. 

 Rådmann og økonomisjef gir tett oppfølging av virksomhetens aktiviteter. 

 Økonomisjefen skal bistå med veiledning og rådgivning, samt tilrettelegging for de med 

budsjettansvar. 

 Enhetsledere og fagansvarlige rapporterer til rådmann 1. gang pr mnd. Gjennom 

rapporteringssystemet Stratsys 

 Utarbeidelse av mål dokument for de enkelte ansvarsområdene – sektorene. 

 Revisjon av delegering og økonomireglementet. 

 Oppfølging av ansatte med helseplager iht prosedyrer. Fokus nærvær og utvikling av en 

helsefremmende arbeidsplass. Økt samarbeid med BHT og NAV arbeidslivssenter. Økt 

antall søknader av forebyggende tilretteleggingstilskudd og refusjon BHT. 

  Gjennomgang av kommunens avtaler og interkommunalt samarbeid.  

 Gjennomføring av Kostra – analyse som grunnlag for budsjett 2016.  
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Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 29.09.2016 

1. Tertialrapport 2 tas til orientering. 

 

2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2016 vedtas, jf. vedlagt regneark – 

vedlegg 2. Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for inndekking av merforbruket 

og gjennomføre vedtatt nedtrekk. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

3. Tertialrapport 2 tas til orientering. 

 

4. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2016 vedtas, jf. vedlagt regneark – 

vedlegg 2. Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for inndekking av merforbruket 

og gjennomføre vedtatt nedtrekk. 

 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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1 Innledning 

1.1 Dyrøy 

Ideellt sett bør kommunen ha en forbruksprosent på 66,67 % av totalt årsbudsjett. 

Regnskapsbildet viser noe annet. Hver tjeneste vil bli nøye vurdert i denne rapporten, med 

hensyn til både mer-/mindreforbruk og krav til nedtrekk på kr 1.1 millioner kroner etter 

pålegg fra kommunestyret. 

Dyrøy kommune har mottatt mindre driftsinntekter enn forventet jfr. periodisert budsjett hittil 

i år. Totalt sett er kostnadsnivåen i balanse med budsjett for juli måned, når det gjelder 

driftsutgifter. Det er videre avvik både på eksterne og interne finansposter i forhold til 

budsjett, noe som gir et foreløpig totalbilde på at kommunen styrer mot et underskudd for 

2016. Spesielt må den store "svikten" gjeldende forventede driftsinntekter følges nøye med i 

de kommende månedene. 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Avvik  % Årsbudsjett % 

Driftsinntekter -81 178 818 -86 400 704 -5 221 886 -6 -130 646 579 62 

Driftsutgifter 79 059 429 79 484 058 424 629 1 132 113 086 60 

Brutto driftsreultat -2 119 389 -6 916 646 -4 797 257 -69 1 466 507 -145 

Eksterne finansposter 3 551 683 4 680 510 1 128 827 24 9 113 218 39 

Netto driftsresultat 1 432 294 -2 236 136 -3 668 430 -164 1 539 725 93 

Interne finansposter -233 999 -1 041 144 -807 145 -78 -1 539 725 15 

SUM TOTAL 1 198 295 -3 277 280 -4 475 575 -137   

  

1.2 Rådmannens innledning 

Økonomirapport I legges med dette frem som orientering i forbindelse med politisk 

behandling. Rapporteringen er pr 31. august 2016. 

Den økonomiske utviklingen så langt i 2016 viser at det har vært utfordringer knyttet til 

gjennomføring av nedtrekk. Dette skyldes blant annet større kostnader enn budsjettert på 

enheter, samt at teknisk etat sitt forslag om "sparing" av budsjettmidler satt av til ferievikarer, 

ble nedstemt av kommunestyret. Også helsebassenget ble stengt senere enn planlagt, og gir 

dermed ikke full uttelling som planlagt i forhold til planlagt nedtrekk. 

Nye internrutiner ved månedlig oppfølging av økonomien er gjennomført ved bruk av 

rapporteringssystemet Stratsys, som ble tatt i bruk pr mai dette år. Det har vært månedlige 

økonomisk rapporteringer, noe som har medført et sterkt fokus på, og oppfølging av den 

økonomiske utviklingen i enhetene. Dette gjelder både enhetsledere og fagledere. 

Pr i dag har ikke enhetene i Dyrøy kommune maktet å gjennomføre nedtrekket, hvor det vises 

til nærmere redegjørelse og analyse i eget kapittel. Dette skyldes mange ulike faktorer, hvor 

det spesielt trekkes frem uforutsette kostnader innen barnevernstjenesten og legetjenesten. 

Økonomirapport II-2016 gir oss et bilde av driften for åtte måneder (31.08.16), dvs. den 

økonomiske status i forhold til både periodisert budsjett og årsbudsjett. Ved en ideell 

utvikling i forhold til årsbudsjettet, bør forbruket være nærliggende 66,67 %. 

Jfr. statstikk viser Dyrøy kommune til et fravær for hele organisasjonen på 9,9 %. 

Budsjettreguleringer  
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1.3 Budsjettreguleringer 

Enhetsledere og fagleder har levert forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med 

Tertialrapport II. Budsjettreguleringer vedlegges denne rapport. 

  

1.4 Krav om nedtrekk 

Det ble i vedtak 62/15 lagt frem forslag om endring i økonomiplan 2016-2019 som følgende: 

 

Det ble umiddelbart gjennomført fellesmøte administrasjonen hvor plan for nedtrekket på 

1.139.051,- ble diskutert og bestemt. Når rammene nå er analysert, viser oversikten over 

mulig nedtrekk, når man tar hensyn til også rapporterte merforbruk i hver ramme, som 

følgende: 

Ramme Tekst Mulig nedtrekk 

1 Sentraladministrasjon -40 000 

2 Undervisning 330 000 

3 Helse- og sosial -516 000 

4 Teknisk 40 000 

9 Fellesfinansiering - 

 Samlet mulig nedtrekk -186 000 
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Dersom man går nærmere inn på analysen pr ansvar, gitt av både enhetsledere samt analysert 

av økonomisjef, viser dette følgende: 

Ansvar Ansvar Merknad Beløp 

121 Fellestjenesten Fast lønn 101000 100 000 

112 Økonomi Arbeidsgiverkontroll 135010 100 000 

111 Rådmannskontoret Konto 127000, merforbruk -240 000 

271 Kulturkontor Budsjett brukt opp -40 000 

274 Ungdomsråd Nedtrekk på lønnsbudsjett 270 000 

281 Anlegg og lokaler Potensiale til innsparing 100 000 

301 Sosialadministrasjon Vakant stilling 40 % 274 000 

352 Økonomisk sosialhjelp Forventet merforbruk -100 000 

371 Sykehjemmet Forv. Mindreinntekt jfr. bud. -500 000 

376 Møteplassen Kun kr 24.000 brukt av 414.000 300 000 

321 Legekontoret drift Varslet merforbruk Sørreisa -75 000 

322 Offentlig legearbeid Interkom. Legevakt - merforbr. -150 000 

331 Samhandlingsreform Ø-hjelpplasser, merforbruk -75 000 

361 Barnevernstjenesten drift Rapport - merforbruk -140 000 

362 Barnevernstiltak Merforbruk - usikkert -50 000 

Ramme 4 Teknisk etat Materiell -20 000 

  Industriområdet -250 000 

  50 % vakant stilling 270 000 

  Stengning helsebassenget 40 000 

   -186 000 

Flere merknader tilknyttet nedtrekk pr enhet, vil være beskrevet under den enkelte enhet. 

 

NEDTREKK - TEKNISK ETAT  

Vedtak om nedjustering av driftsbudsjettet med 500 000. Adm. har foretatt nedjustering ved 

50% red. stilling i renhold, stenging av helsebadet. Adm. Forslag om å unnlate bruk av 

ferievikarer (red. 200 000) ble nedstemt politisk. Det er foretatt gjennomgang av samarb.avt. 

vedr. skogbruk. Sørreisa har sagt opp avtalen og kan i beste fall inngå ny samarbeidsavtale 

med 25% andel. Adm. arbeider med å finne evt. andre samarbeidspartnere. Evt. avvikling av 

tjenesten vil ikke få innvirkning på inneværende budsjett. 

Personell:Enheten er pr.dato tilfredsstillende bemannet. Innenfor renhold er sykefraværet for 

høyt. Generelt har det ved senere ansettelser vist seg vanskelig å få kompetente søkere 

innenfor enkelte fagområder. Telemarkforskning har gjennomført en 

organisasjonsgjennomgang av og konkludert med et par alternative forslag til framtidig 

organisering av kommunen. Rådmannen vil legge fram sak for politisk behandling i denne 

sammenheng. 

Byggesaks- jordbruk/skogforvaltning og planarbeid :Enheten har dyktige medarbeidere 

med god kompetanse innenfor fagområdene. Det forventes at enheten kan bidra noe mer i 

planarbeid i framtiden. Dette gjelder utarbeidelse av enkle reguleringsplaner/endringer i reg. 

planer, delaktighet i arealplanarbeidet og ros-analyse/beredskapsplan. 
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Oppmåling: Grunnet personellsituasjonen er det ikke gjennomført 

kart/oppmålingsforretninger i ønsket utstrekning og som skulle gi grunnlag for budsjetterte 

gebyrinntekter i inneværende år. I kommende år vil det være nødvendig å øke bevilgningene 

til kurs/opplæring vesentlig. Videre vil det være behov for kjøp av oppmålingstjenester i felt. 

Samarbeidsløsninger med andre kommuner vurderes. Målsetningen er at enheten i første 

omgang skal kunne håndtere oppmålingsdata fra felt til kart. 

Primærnæringen:Veterinærtjenesten er budsjettert med 75 000,. og fiskhelsetjenesten 

med kr. 30 000,-. Veterinærtjeneste og fiskehelsetjenesten er sammenslått og må budsjetteres 

med til sammen 125 000,- Dvs. at inneværende budsjett må reguleres opp med 20 000. 

Kommunal bygningsmasse: Den dramatiske økningen i kommunale avgifter er ikke fullt ut 

hensyntatt i budsjettet. Flere kom. bygg/institusjoner er dermed underbudsjettert. Økningen i 

kom.avgifter vil komme til inntekt på var-området slik at dette ikke får noen vesentlig 

konsekvens for rammeområdet sett i sin helhet. Budsjettet til vedlikehold av bygn.massen er 

stramt og setter begrensninger for å gjennomføre systematisk vedl.hold. Likevel er den 

nåværende status i tilstanden for bygn.massen generelt sett akseptabel. 

Større utbygging/renovering: Planene for utbygging/renovering av Dyrøy omsorgssenter 

pågår. Målsettingen er å konkurranseutsette tiltaket innen utgangen av året. Det skal bygges 

boliger for vankeligstilte. Målsettingen er å gjennomføre konkurranseuttsetting av tiltaket 

(OPS-modell) i inneværende år og slik at fristen for å søke tilskudd fra Husbanken i feb. 2017 

kan overholdes. Det er problematisk at vedlikeholdsbehovet vedr. Utleiebygg 1 ikke kan 

håndteres. I påvente av boligstiftelsens utbyggingsplaner tapes leieinntekter og bygget 

forringes. Vedlikeholdsbehovet for kirkebyggene er langt større enn hva som gjenspeiles i 

budsjetteringene. 

Industriområder: Leieinntekter fra lagerhallene på Espenes og Finnlandmoan ind.område er 

sviktende og antas å gi et underskudd i størrelsesorden 200-250 000. Det bør arbeides aktivt 

for å få aktivitet/leietakere i utleiebyggene/industriområdene med levedyktige konsept. 

Vannforsyning:Byggetrinn 4 (høydebasseng) er igangsatt og skal ferdigstilles ved årsskiftet. 

Siste byggetrinn gjennomføres i løpet av 2017. Hovedplan vann er under utarbeidelse og 

planen skal bla gi oversikt over framtidige vedlikeholdsbehov/vedlikeholdsplan. Det må 

bevilges vesentlige beløp i framtidige budsjetter til lekkasjeutbedringer og fornying av 

eksisterende nett, kummer/armaturer mm. 

Avløp: I tråd med inv.budsjettet skal den 3. og siste nye pumpestasjonen bygges innen 

utgangen av året. Tiltaket har vært konkurranseutsatt og kontrakt er undertegnet. 

Miljøstasjon/Finnlandmoan industriområde/Dyrøy Energi AS : Kommunen har foretatt 

oppkjøp av aksjer i Dyrøy Energi AS og er etter dette majoritetseier. Kommunen er avhengig 

av fjernvarmeleveranse fra selskapet. Dyrøy Energi AS kan ha renoverings-behov. 

Kommunen må engasjere seg ved sammensetning av nytt styre og påse at selskapet får et 

styre og daglig ledelse med nødvendig kompetanse/kvalifikasjoner. Målsettingen er å trygge 

fjernvarmeleveransen og ha fokus på reduksjon av produksjonskostnadene. Et viktig element i 

denne sammenheng kan være å utvikle industriområdet ved. bla etablering av miljøstasjon der 

brennbart materiale kan mottas/bearbeides. Et sentralt mottaksanlegg for avfall vil dessuten 

kunne løse en del av problemene ved dagens renovasjonsordning. 

Veivedlikehold:I år gjennomføres siste tiltak ihht det 10-årige asfalteringsprogrammet. Nytt 

program for kommende år skal utarbeides. Bevilgningene til asfaltering av kommunale veier 

har vært tilfredsstillende og vi vil kunne ha forholdsvis nytt dekke på samtlige kom. veier 

innen få år dersom dette fortsetter. Adm. vil gjennomgå brøytekontrakten for å forsøke å 

bringe denne i samsvar med aktuelt behov. Ihht dagens kravspesifikasjon godtgjøres det for 
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brøyting i 8 mnd/år (fom sept og tom april). Det er sjelden behov for brøyting før nærmere 

årskiftet og etter mars måned. Det er ønske om å justere kontrakten og derav kostnadene i 

forhold til realitetene. 

Konklusjon: Dyrøy kommunes regnskap er i balanse i forhold til årsbudsjett 2016, og det 

synes vanskelig å klare vedtatt nedtrekk på 1.1 million kroner dette regnskapsår. 

  

1.5 Politiske vedtak 

Vedta
ks nr 

Utv
alg 

Tekst Beløp Ansvar 
Statu

s 
Kommentar 

14/16 KS 
Nordavind utvikling 
KF 

360.000  G Ekstrabevilgning 

15/16 KS 
Drifts- og 
org.utvikling 

200.000 111 G Telemarksforskning, rapport. 

16/16 KS Saksomkostninger 137.625  G "Garasjesaken" 

26/16 KS Dyrøy Energi AS 100.000  G Kjøp av aksjer 

36/16 KS 
Løpende 
barnehage-opptak 

182.273 211 G Beregnede merkostnader høst 2015 

55/16 FSK Dyrøy Utleiebygg 200.000   Kortsiktig likviditetslån 

Drifts- og organisasjonsutviklingsprosjektet er innvilget med belastning i ordførers driftsfond. 

Kortsiktig likviditetslån er innvilget med belastning årsoverskudd 2015. 

Disposisjonsfond 

Inngående balanse på disposisjonsfondet pr 01.01.16 var kr 793.564,-. I forbindelse med 

vedtak 62/15, gjeldende budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, ble det vedtatt bruk av 

disposisjonsfond tilknyttet 3 ansvar. Videre er det i 2016 innvilget bruk av disposisjonsfond 

jfr. tabell under, noe som gir et merforbruk av disposisjonsfond, før fordeling av 

årsoverskuddet fra 2015. 

DISPOSISJONSFOND - Saksnr Merknad Beløp 

IB  793 564 

Saksnr 62/15-211 - Dyrøy barnehage Budsjett 2016 -392 725 

Saksnr 62/15 - 282 - Museer/kulturvern Budsjett 2016 -5 000 

Saksnr 62/15 - 376 - Møteplassen Budsjett 2016 -190 000 

Saksnr 14/16 - Kontorhotell  -360 000 

Saksnr 16/16 - Saksomkostn. Garasje  -137 625 

Saksnr 26/16 - Kjøp aksjer  -100 000 

SUM BELØP  -391 786 

Næringsfond 

Inngående balanse på næringsfond var pr 01.01.16 kr 2.451.115,52. Det er innvilget tilskudd 

fra næringsfondet i 12 saker i formannskapet, med totalt beløp kr 658.000,-. 
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2 Nærvær 

2.1 Dyrøy 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

11 628 138,5 149,9 872,8 1 161,2 9,98 

 

Nærværet har vært 90,1 % fra januar til og med august, jfr. innmeldt fravær. 

 

2.1.1 Fellestjeneste 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

501 6 9 0 15 2,99 

Fraværet ligger på 2,99% etter 2.tertial noe som viser høyt nærvær på enheten. Igangsetter 

ingen tiltak. 

 

2.1.2 Drift EDB og Bredbånd 

Dyrøy kommune har ingen ansatte på EDB-drift, da tjenesten kjøpes av Sørreisa kommune. 

Det er heller ingen ansatte på ansvar 180. 

 

2.1.3 Økonomi 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

262 1 6  7 2,67 

Har ikke hatt fravær de siste månedene. 

 

2.1.4 Skole 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 
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Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

2 034,72 21 31,2 216,6 268,8 13,21 

Tallene viser sykefravær fra 01.01-31.08.16. Vi har ikke sykemeldinger på skolen nå. 

Tiltak som har vært satt i verk, er samtaler med sykemeldte. det har vært gjennomført 

helsefremmende oppfølgingssamtaler med ansatte med helseplager for å tilrettelegge 

arbeidssituasjon. Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler på enheten.Dette har ført til 

økt nærvær. 

 

2.1.5  Kulturskole 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

213 1 2,5 46 49,5 23,24 

46 dagers sykemelding >16 dager skyldes en langtids 100% sykemelding. Denne person er nå 

gått av med pensjon. 

 

2.1.6 Barnehage 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

1 500,60 26,6 24,2 70,8 121,6 8,10 

      

Barnehagen hadde 2 langtidssykemeldt som gikk over to måneder i 1.tertial hvor tiltak ikke 

var mulig. 1 sykemeldt pga arbeidsbelastning vedr.kjent konflikt hvor tilrettelegging ble gjort 

og den anstte kom tilbake i jobb etter 2 uker sykemelding. Der hadde vi også 

tilretteleggingstilskudd som gjorde det mulig å vende tilbake i arbeid.Vi har pr. dags dato en 

som er sykemeldt, svangerskapsrelatert og får har tilretteleggingsmidler for denne. Vi 

fortsetter å arbeide med tilrettelegging der det er mulig ,og har en åpen og god dialog med 

ansatte for å forebygge sykemelding og gradert der det er mulig.  

 

2.1.7 NAV 

NAV leder har ikke hatt sykefravær i 2016 
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2.1.8 Pleie- og omsorg 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

5 600 77,5 60,8 377,5 515,8 9,21 

  

Ansvar 
Mulige 

dagsverk 

Egenmeldt 
fravær 
  1-16 

(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 
  1-16 

dgr(Dagsverk) 

Legemeldt 
fravær 

  over 16 dgr 
(Dagsverk) 

Sum 
dagsverk 

med 
  fravær 

Fraværs% 

371 2 875,07 41,80 34,40 97,00 273,84 9,52 

372 1 550,87 17,60 24,00 186,40 294,24 18,97 

375 142,70 2,60 0,00 0,00 2,56 1,80 

377  0,00 0,00 0,00   

391 897,76 13,90 2,40 94,10 110,43 12,30 

395 133,60 1,60 0,00 0,00 1,60 1,20 

Totalt: 5 600,00 77,50 60,80 377,50 682,67  

  

2.1.9 Legeavdeling 

Sykefravær ligger på 2,6 % for andre kvartal 2016. 

 

2.1.10 Barnevern 

Sykefraværet var i første kvartal på 4% og i andre kvartal på 19,1%. Det jobbes nå med å 

tilsette ny barnevernleder. Ved tilsetting av ny barnevernleder vil nåværende barnevernleder 

gå over i ordinær saksbehandlerstilling. 

 

2.1.11 Integrering 

1 ansatt på ansvar 355. Høyt nærvær.  

 

2.1.12 Tekniske oppgaver 

Mulige 
dagsverk 

Egenmeldt 
sykefravær 

Sykemeldt 1-
16 dg 

Sykemeldt > 
16 dg 

Sum 
sykefravær 

% - vis fravær 

1 164 7 11 35 53 4,55 
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3 Økonomi 

3.1 Dyrøy 

Driftsregnskap 

Driftsregnskap pr 
rammeområde 

Årsbudsjett 
Regnskap/Forbruk pr 

april 
Forbruk i % 

1 - Fellesområdet 14 756 236 9 281 561 62,90 % 

2 - Barnehage, Skole, Kultur 19 341 901 11 464 309 59,27 % 

3 - NAV, Helse, Pleie- og 
omsorg 

40 834 014 29 917 400 73,27 % 

4 - Teknisk 11 098 631 6 953 395 62,65 % 

9 - Skatt, Tilskudd, Lån, Finans -86 030 782 -56 417 772 65,58 % 

Sum total 0 1 198 893  

Den ideelle forbruksprosenten for august er på 66,67 % forbruk av årsbudsjettet. Nå er en del 

av årsbudsjettet ikke periodisert, noe som vil gi et viss avvik i forhold til enkelte rammer og 

tjenester. 
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4 Regnskap 

4.1 RAMME 1 - FELLESOMRÅDET 

Driftsregnskapet er i balanse i forhold til årsbudsjett, men ikke i forhold til krav om nedtrekk. 

Det vises til nærmere redegjørelse pr enhet. 

  

4.1.1  Fellestjeneste 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Fellestjeneste     

 Sum alle arter 1 085 916 2 023 963 1 652 843 371 120 

      

121 Fellestjenesten     

 Sum alle arter 1 749 556 962 956 1 108 051 -145 095 

      

122 Fellesutgifter     

 Sum alle arter -663 640 1 061 007 544 792 516 215 

Ansvar 121: 
På grunn av vakanse er det et mindreforbruk i lønn. Sannsynligvis mindreforbruk for hele 

ansvaret i 2016 på rundt 100 000 kr. 

Ansvar 122: 
Post 113020 må budsjettreguleres. Positivt premieravvik er ikke regnskapsført hittil i 2016. 

Noe merforbruk på post 113030 og 114000 hittil i år, vil gi et merforbruk i 2016. 

Vi er igang med å se på fordelingsnøkler til de ulike enhetene av felleskostnader, men 

arbeidet er ikke sluttført. 
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4.1.2 Drift EDB og Bredbånd 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 
Drift EDB og 
bredbånd 

    

 Sum alle arter 2 129 037 1 326 310 1 414 092 -87 782 

      

123 EDB-drift     

 Sum alle arter 2 259 037 1 298 814 1 500 748 -201 934 

      

180 Bredbåndprosjektet     

 Sum alle arter -130 000 27 496 -86 656 114 152 

Ansvar 123: 

Et mindreforbruk i lønn og sosiale utgifter vil for året komme på ca. 175.000 da det ikke er 

ansatte som lønnes over ansvar 123 lengre. Lønnsmidler på dette ansvaret må overføres til 

ansvar 121 fra og med neste år. Innkjøp/opplæring/reisekostn. av Stratsys er tatt over ansvar 

123 uten at dette var budsjettert. Beløpet på ca. 43 000 forsøkes innhentet på andre poster. For 

øvrig holdes budsjettet stramt. 

Ansvar 180: 

Det har hittil ikke vært så mange nye tilkoblinger til fibernettet, men det er 5-6 stykker på 

vent som vil belaste budsjettet noe. På inntektssiden ser det bra ut og det forventes at 

budsjettet skal holde. 

Budsjettreguleringer til ansvar 123, er tilknyttet budsjettreguleringer på ansvarene 121 og 122. 

 

4.1.3 Økonomi 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Økonomi     

 Sum alle arter 2 503 678 1 317 602 1 608 122 -290 520 

      

109 Kontrollutv/revisjon     

 Sum alle arter 363 000 195 451 179 992 15 459 

      

112 Økonomiavdelingen     

 Sum alle arter 2 140 678 1 122 151 1 428 130 -305 979 
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 1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

Totalt sett har disse to tjenestene et forbruk i forhold til budsjett på 46 %, noe som er 11,3 % 

lavere enn periodisert budsjett. 

Tjeneste 109 - Kontrollutvalget: Et lite overforbruk. Gjenstående budsjett skal dekke siste 

halvårs sekretærtjeneste hos KomRev Nord med 161.000 kr. 

Tjeneste 112 - Økonomiavdelingen: Vakant stilling økonomileder frem til midten av april 

medførte lavere lønnsutgifter og økt overtidsutbetaling, i tillegg til kr 92.000,- i innleid 

ekstern konsulent i forbindelse med årsoppgjøret 2015. Avdelingen har lavere kostnader enn 

budsjett i forhold til enkelte kontier, noe som gis forslag om budsjettregulering innad 

tjenesten. 

2) NEDSTYRING 

Økonomiavdelingen, tjeneste 112, fremlegger forslag om budsjettregulering på kr 100.000 til 

fordeling øvrige tjenester: 

 Konto 135010   Arbeidsgiverkontroll - andel kr 100.000 

 

4.1.4 Politisk ledelse 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 

2016 August 
Avvik 

August 

      

 Politisk ledelse     

 Sum alle arter 2 416 079 912 021 1 542 720 -630 699 

      

100 Komm/form/adm/hovedutvalg     

 Sum alle arter 2 101 079 685 384 1 338 048 -652 664 

      

102 Eldrerådet     

 Sum alle arter 13 000 0 3 336 -3 336 

      

106 Arbeidsmiljøutvalget     

 Sum alle arter 225 000 189 154 150 000 39 154 

      

107 Kommune- og stortingsvalg     

 Sum alle arter 42 000 37 483 28 000 9 483 

      

108 Støtte politiske partier     

 Sum alle arter 35 000 0 23 336 -23 336 

  

Disse tjenestene går totalt sett med mindreforbruk. De har forbrukt 34 % av periodisert 

budsjett. Potensiale til en besparelse på ca kr 200.000,-. 
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1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 2016 

Ansvar 100 - Kommunestyret/adm./hovedutvalg 

Både lønnskostnader og andre driftskostnader, er i balanse i forhold til budsjett, samt et 

forbruk i forhold til total budsjett. Under dette ansvaret er det budsjettert kr 890.000 til 

Driftsfond. 

 

DRIFTSFOND UNDER KOMMUNESTYRET Beløp 

IB - tildelt budsjett kr       890 000 

Saksnr 15/16 - Drifts- og org.utv.prosj. kr      -200 000 

Saksnr 36/16 - Løpende bhg.opptak kr      -182 273 

SUM BELØP kr       507 727 

 

Det er fattet to vedtak i kommunestyret, hvor det henvises til bruk av dette fondet: 

1. Sak 15/16 - Drifts- og organisasjonsgjennomgang kr 200.000,-. Faktura ennå ikke 

mottatt. 

2. Sak 36/16 - Løpende barnehageopptak fra høsten 2016, hvor beregninger viser en 

merkostnad på kr 574.998,-. Dyrøy barnehage har fått tildelt av i budsjett for 2016 kr 

392.725,-, mens det legges inn budsjettregulering på resterende beløp kr 182.273,-. 

 Tjeneste 102 - Eldrerådet: Har forbrukt kr 3.000 av budsjett på kr 13.000,- . 

 Tjeneste 106 - Arbeidsmiljøutvalget: De har nært brukt opp sitt budsjett, men har 

betalt bedriftshelsetjenesten ut året. Slik at man forventer at gjenstående budsjett på 

ca kr 35.000 vil holde ut året. 

 Tjeneste 107 - Kommunal- og stortingsvalg: Har et merforbruk i forhold til 

årsbudsjett på kr nesten kr 4000,-. Dette med bakgrunn kostnader i forbindelse med 

folkeavstemming om kommunesammenslåing. 

 Tjeneste 108 - Støtte til politiske partier: Ingen forbruk av budsjett på kr 35.000,-. 
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4.1.5 Rådmannens rapporteringsansvar – ramme 1 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Rådmannen     

 Sum alle arter 6 621 526 3 692 118 4 330 534 -638 416 

      

111 Rådmannskontoret     

 Sum alle arter 1 057 795 929 330 677 731 251 599 

      

115 Tiltakskonsulent     

 Sum alle arter 685 427 432 804 438 212 -5 408 

      

131 Næringsfondet     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

132 Næringsarbeid     

 Sum alle arter 290 000 87 209 193 336 -106 127 

      

133 Utviklingsfond     

 Sum alle arter 70 000 -741 079 46 664 -787 743 

      

136 Boligtiltak     

 Sum alle arter 230 000 112 000 153 336 -41 336 

      

139 Astafjord Vekst  VTA     

 Sum alle arter 513 000 313 965 342 000 -28 035 

      

151 Kirkelig administrasjon     

 Sum alle arter 2 118 000 1 036 500 1 412 000 -375 500 

      

152 Andre religiøse formål     

 Sum alle arter 30 000 0 20 000 -20 000 

      

171 
Tilleggs- og nye 
bevilgn. 

    

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

172 Tilfeldige utg./inntekter     

 Sum alle arter 40 000 16 050 26 664 -10 614 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

179 
Lønnsreg. alle 
ansvarsomr 

    

 Sum alle arter 1 300 000 0 866 664 -866 664 

      

189 Det gode liv i nord     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

190 
Drift i 
NORDAVINDSHAGEN 

    

 Sum alle arter 177 620 -23 650 117 608 -141 258 

      

195 Dyrøyseminarsenteret     

 Sum alle arter 201 511 1 528 989 97 535 1 431 454 

      

196 Dyrøyseminaret     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

199 
Felles fordeling ramme 
1 

    

 Sum alle arter -91 827 0 -61 216 61 216 

Disse tjenestene, som inngår under Rådmannen i ramme 1, har et forbruk på 66 % i forhold til 

periodisert budsjett hvor forbruksprosenten bør være 58,3 %. 

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

 Tjeneste 111 - Rådmannen: Lønnsbudsjettet ok i forhold til forbruk, men 

driftsbudsjettet er sprukket med kr 255.802, noe som skyldes betalte kostnader for 

lederutviklingsprogram, advokatutgifter og betaling av 0-alternativet i forhold til 

kommunereform-arbeidet. Totalt kr 237.237. Her må det tilføres fra disposisjonsfond, 

jfr. vedtak i kommunestyret. 

 Tjeneste 115 - Tiltakskonsulent: Ok i forhold til budsjett. 

 Tjeneste 132 - Næringsarbeid: Har brukt 30 % av budsjettet. Potensiell innsparing: 

100.000. Av budsjett til konsulenthonorar, 127000, er det kun brukt kr 18.000. 

 Tjeneste 133 - Utviklingsfond: Forventet tilskudd fra Troms fylkeskommune på kr 

583.331,- er ikke mottatt. Det er kostnadsført kr 28.000 til diverse driftskostnader hvor 

det ikke er budsjett. Kommunalt tiltaksarbeid (konto 147061) er belastet med kr 

219.783,-, hvorav det er en del feilføringer i forhold til budsjettpostene. Potensiale til 

mindreforbruk. 

 Tjeneste 136 - Boligtiltak: Budsjett kr 230.000 - hvorav 50.000 er kostnadsført = 22 

% 

 Tjeneste 139 - Astasfjord vekst: Budsjettet holder. 

 Tjeneste 151 - Kirkelig adm.: Kun 49 % forbruk av budsjett. Kjent kostnad 4. kvartal 

p kr 345.500 vil bli belastet. Dersom det ikke fremkommer andre kjøp, er det et 

potensiale på besparelse på kr 400.000 i denne tjenesten. 
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 Tjeneste 152 - Andre religiøse formål: Budsjett kr 30.000 er ikke rørt. 

 Tjeneste 172 - Andre utg./inntekter: Adv.kostn "garasjesaken" på kr 110.000 er 

påført denne tjenesten, noe som skal omposteres mot disposisjonsfondet jfr. KS-

vedtak. Budsjett kr 40.000,- som holder. Sponsing 2 idrettslag kr 6.000,-. 

 Tjeneste 179 - Lønnsreguleringer: Budsjett kr 1.300.000 er ikke rørt i august 2016. 

 Tjeneste 190 - Drift Nordavindhagen: Mottatt kr 10.000 mer enn budsjett i 

inntekter. Driftskostnader kun 24 % forbrukt. Potensiell innsparing ca kr 80.000 

 Tjeneste 195 - Dyrøyseminaret: Dette ansvaret har brukt opp hele sitt lønnsbudsjett 

pr august. Blant annet er det betalt kr 245.000 til engasjement, med merknad 80 % 

stilling til DSS. Også driftsbudsjettet er nesten brukt opp. Potensielt merforbruk på 

ca kr 700 - 750.000,-. 

 Tjeneste 199 - Felles fordeling ramme 1: Årsbudsjett - kr 91.824,- ikke fordelt. 

 

  

4.2 RAMME 2 – UNDERVISNING, BARNEHAGE OG 

KULTUR 

 

4.2.1 Rådmannens ansvar under ramme 2 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 
Undervisning, 
barnehage og kultur 

    

 Sum alle arter 19 341 901 11 479 979 12 509 809 -1 029 830 

      

271 Kulturkontor     

 Sum alle arter 20 811 75 478 13 880 61 598 

      

272 Bibliotek     

 Sum alle arter 471 595 325 742 306 417 19 325 

      

274 Ungdomsråd     

 Sum alle arter 405 114 57 852 260 181 -202 329 

      

275 Frivillighetssentralen     

 Sum alle arter 136 510 -45 920 283 069 -328 989 

      

276 Diverse kulturarbeid     

 Sum alle arter 105 000 101 295 70 000 31 295 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

281 Anlegg og lokaler     

 Sum alle arter 335 000 210 252 233 336 -23 084 

      

282 Museer/kulturvern     

 Sum alle arter 123 000 118 200 83 336 34 864 

      

299 
Felles fordeling 
ramme 2 

    

 Sum alle arter -119 974 0 -79 984 79 984 

      

1) ØKONOMISKE AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT  

 Tjeneste 271 - Kulturskolen: Her betales kr 6.179,66 i engasjement, pensjon og aga 

pr måned. Budsjettet er brukt opp. Dersom svikten på ca kr 30.000 på inntekter blir 

mottatt, vil dette ansvaret gå med medforbruk på ca kr 40.000. 

 Tjeneste 272 - Bibliotek: Et lite overforbruk ift budsjett. Merforbruk lønn kr 65.000,-. 

 Tjeneste 274 - Ungdomsråd: Etter analyse blir lønnsbudsjettet vurdert nedtrukket 

med kr 270.000,-. 

 Tjeneste 275 - Frivillighetsentralen: Mottatt allerede 7 % mer i driftsinntekter enn 

forventet for hele året, noe som skyldes ekstra tilskudd til barnefattigdom på kr 

150.000. Brukt opp driftsbudsjettet, men man må vel se dette i sammeheng med nytt 

tilskudd. 

 Tjeneste 276 - Div. kulturarbeid: Gjenstående over 50 % av budsjett Store 

strømutgifter på kr 14.359,75 er belastet, gjeldende lysløypene Rya og Bjørkebakken. 

Forventer flere kostnader til driftstilskudd på lysløyper. 91 % av budsjettet er brukt 

opp. 

 Tjeneste 281 - Anlegg og lokaler: Utbetaling av kr 130.000 til driftsavtaler til 

kunstgressbane, båtforening og Dyrøyhallen. Samt forsikringspremie. Dersom 

fjordårets utbetaling til driftstilskudd båthavn og idrettsanlegg holder seg, gir 

potensiale på kr 100.000,- i sparing. 

 Tjeneste 282 - Museer/kulturvern: Betalt til Midt-Troms museum er gjort for 2016. 

Brukt 96 % av sitt årsbudsjett. 

 Tjeneste 299 - Felles ford. ramme 2: Ingen ting brukt pr august av Kr 119.976,- i 

årsbudsjett. 
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4.2.2 Ungdomsråd (274) 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

274 Ungdomsråd     

 Sum alle arter 405 114 57 852 260 181 -202 329 

Ansettelse i Ungdomsrådet ble først foretatt i august dette år. Ved gjennomgang av regnskap i 

forhold til budsjett sammen med ungdomsrådsarbeider, samt budsjettreguleringer, foreslås det 

å overføre kr 180.000,- til andre ansvar som har underdekning. 

Økonomisjefens merknad: 

Ved nærmere gjennomgang av forventet lønnskostnader og driftskostnader i denne enheten, 

ser økonomisjefen det mulig å "hente" kr 270.000,- av årsbudsjettet. 

 

4.2.3 Skole 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Skole     

 Sum alle arter 11 944 279 6 766 971 7 572 730 -805 759 

      

231 Elvetun skole     

 Sum alle arter 11 335 271 6 397 520 7 173 387 -775 867 

      

232 Skolefritidsordningen     

 Sum alle arter 609 008 274 842 399 343 -124 501 

      

261 
VO på grunnskolens 
område 

    

 Sum alle arter 0 94 609 0 94 609 

1) SKOLE - ANSVAR 231 

Inntekter: Det er budsjettert med inntekt på kr 2 325 000 i årsbudsjett. Hittil i år er det 

inntektsført kr 

2 991 000.  Det er en økning i forhold til budsjett på refusjoner fra andre kommuner, i tillegg 

til refusjoner på sykelønn. Det er oigså mottatt midler fra direktoratet til tidlig innsats, til 

Språkkommunesatsinga og for deltaker på ordninga "Kompetanse for 

kvalitet"(videreutdanning for lærer). 

Utgifter: Det er et merforbruk på vikarpostene. Post 102 - vikarlønn- har sammenheng med at 
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ved sykefravær har vært omdisponert ansatte, slik at vikar for denne er belastet denne posten. 

Refusjoner sykelønn er høyere enn forbuk. 

På bakgrunn av økt ressursbehov vil ikke skolen kunne gjøre tidligere foreslåtte nedtrekk. 

Det er fortsatt usikkert om skolen får elever ved mottak av flyktinger. Det vil også kunne føre 

til økt behov for ressurser. 

For øvrig er det ikke noe å bemerke på driftsutgiftene. 

  

Analyse vikarbruk og refusjon Årsbudsjett Hittil i år Forbruk % 

102 000 - Vikarlønn 120 000 125 757 104,8 % 

102 010 - Vikarlønn sykefravær 80 000 48 310 60,4 % 

102 012 - Vikarlønn sykefravær utover 
arbeidsgiverperioden 

150 000 212 927 142,0 % 

102 015 - Vikarlønn foreldrepermisjon 250 000 243 383 97,4 % 

Sum vikarlønn 600 000 630 377 105,1 % 

171 000 - Refusjon sykelønn -150 000 -367 592 245,1 % 

171 010 - Refusjon fødselspenger -250 000 -181 977 72,8 % 

Sum refusjoner - vikarer -400 000 -549 569 137,4 % 

Vikarlønn - refusjon 1 000 000 1 179 946 118,0 % 

  

2) SFO - ANSVAR 232 

Inntekter: det er budsjettert med 255 000 i brukerbetaling. Hittil i år er brukerbetaling på 

205 000. Det er flere brukere på SFO enn tidligere. 

Utgifter: ikke noe å bemerke. 

  

3) VOKSENOPPLÆRING - ANSVAR 261 

INTEGRERING 

På dette ansvaret vil budsjettet bli endret med bakgrunn i mottak av flyktinger. Opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap har hittil vært kjøpt av Folkeuniversitet, men vil nå ivaretas av 

kommunen. 

Det er tilsatt i 1,3 årsverk, noe som vil gi en lønnsutgift fra 01.10- 31.12.16 på kr 190 000.  

Det må også påregnes kjøp av innventar og læremidler til voksenopplæringa. Tallet på 

deltakere er fortsatt usikkert.  Hittil er 4 bosatt og vil være deltakere i 

introduksjonsprogrammet med beregnet oppstart 01.10.16. 

Kjøp av inventar og utstyr kr 50 000. 

Det vil også bli økte inntekter gjennom tilskudd. 

5) INVESTERINGSREGNSKAPET 

I investeringsbudsjettet er det satt opp kr 500.000,- til vedlikehold, byggetjenester og nybygg 

på Elvetun skole, finansiert med låneopptak. Låneopptak er pr i dag ikke foretatt. Dersom 

dette ønskes gjennomført, foreslår både teknisk etat og administrasjonen at budsjettet blir 

overført til rektors driftsbudsjett for mindre driftsinvesteringer under kr 100.000,- pr tiltak. 
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Forslag er at disse postene overføres til driftsbudsjettet, dersom man skal ta opp lån for dette 

beløpet til ansvar 231 Elvetun skole. 

  

4.2.4 Kulturskole 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Kulturskole     

 Sum alle arter 703 454 503 677 447 449 56 228 

      

251 
Dyrøy 
kulturskole 

    

 Sum alle arter 703 454 503 677 447 449 56 228 

1. konto 101 000 Avvik skyldes hovedsakelig konto lønn. Merforbruk på vikarøønn og 

engasjement skyldes en langtids sykemelding. Refusjon sykelønn konto 171 000 kr 48 191 

kompenserer for en del av merforbruket i fastlønn. 

2. konto 160 000 Brukerbetaling blir mindre enn budsjettert. Vi kan forvente inntekt fra 

brukerbetaling på kr 127.019. 

3. konto 162 900 Det mangler billettinnekter fra vårkonserten. Dette er etterlyst fra 

Dyrøykorforening. 

4. Merinntekt: konto 177 000 kr 5000 fra Lions til et nytt lerret i kultursalen. konto 177 012 

tilskudd fra Salmar kulturfond til dukketeater produksjon 22.10.16. 

Oppholdsutgifter har ikke vært inkludert i budsjettet før nå. Kursavgifter er vanligvis gratis, 

da trenger vi ikke å budsjettere for. Kontigenter har vært feil budsjettert. 

 

4.2.5 Barnehage 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Barnehage     

 Sum alle arter 5 217 112 3 366 432 3 319 395 47 037 

      

211 
Dyrøy 
barnehage 

    

 Sum alle arter 5 217 112 3 366 432 3 319 395 47 037 
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1) ØKONOMISK AVVIK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

Avvik august -47037 

Beregnet merkostnad høst 2016 på grunn av åpning av 4. avdeling og 2 nye ansette, slik at det 

er et overforbruk på lønn. 

Manglende dekning i bhg.budsjett:kr. 187 000 

 

2) KRAV OM NEDSTYRING 

Har ikke krav om nedstyring, men kan ikke se at jeg klarer å dekke inn det jeg har 

underdekning på. 

 

3) FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERING 

Ber om overføring av 187 000 fra budsjettpost driftsreserve i årsbudsjett 2016 som vedtatt i 

kommunestyret som følge av løpende opptak. 

Ber om at barnehagens disposisjonsfond post 2560012 som var på  kr 420 584 tilbakeføres i 

sin helhet. Dette fordi barnehagen vil få økte utgifter de neste årene med å få tak i kvalifisert 

personale jf høring om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder, samt kjøp av 

tilsyn fra andre kommuner i årene framover, så lenge det ikke er en som har et skole- og 

barnehagefaglig stilling som ivaretar barnehagemyndighetens ansvar i kommunen. 

 

4) ANNEN INFORMASJON SOM GIR ØKONOMISKE RINGVIRKNINGER 

Slik det ser ut nå kan det bli fortsatt økte utgifter på Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel 

KLP samt årets lønnsoppjgør. 

Post 135 000: kjøp fra kommuner 105 000,- -  avventes regning fra Sørreisa- forventet 

innsparing 40 000, da vi fra 08.01.16 ikke lenger har barn som går i privat barnehage i annen 

kommune. 

Vi går med overtallighet 1 ped.leder og 20 % assistent pga at vi ikke har åpnet 4.avd. slottet, 

da færre barn enn anntatt startet. En ansatt har permisjon 60% slik at det kan gi oss besparelse 

i lønnsutgifter, jf ingen sykemeldte. Mindre brukerinnbetaling, men også besparelse på 

113 000 i utgifter (Slottet). 

Post 170035: Tilskudd tilrettelegging fra NAV, 56 000, forventes i tillegg 60 000 da flere har 

hatt tilretteleggingtilskudd. 

Dyrøy er en språkkommune og har fått innvilget 125 000 i utstyrsmidler. Disse skal benyttes 

til innkjøp av utstyr som kan fremme språkopplæring. Salmar har gitt barnehagen 5000 kr til 

gapahuk/grillbu Saniteten har innvilget barnehagen 30 000 til kjøp av utelekeapparat. Dette re 

midler som kommer i tillegg og som ikke kan brukes til andre ting. 
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4.3 RAMME 3 – HELSE- OG SOSIAL 

 

4.3.1 NAV 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 NAV     

 Sum alle arter 1 649 874 845 604 937 458 -91 854 

      

301 
NAV 
sosialadministrasjon 

    

 Sum alle arter 1 232 874 473 740 659 458 -185 718 

      

302 Boligstøtte     

 Sum alle arter 17 000 4 414 11 336 -6 922 

      

352 
Økonomisk 
sosialhjelp 

    

 Sum alle arter 400 000 367 450 266 664 100 786 

      

353 Kvalifiseringsprogram     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

1) ØKONOMISK FORBRUK 

Forbruket pr juli er som tidligere rapportert ca kr 100.000,- under budsjett. Dette skyldes i all 

hovedsak vakant stilling. Forbruket av økonomisk sosialhjelp er høyere enn budsjett og 

samme forbruk ut året vil føre til et overforbruk på ca kr 60.000,-. I tillegg til dette kommer 

usikkerheten omkring mottak av flyktninger. Dersom ikke kommunen starter opp med 

intoduksjonsprogrammet for disse, raskt, kan det få konsekvenser for forbruket av økonomisk 

sosialhjelp. 

2) KRAV TIL NEDSTYRING 

Økonomisk sosialhjelp: Forbruket av økonomisk sosialhjelp er vanskelig å anslå. Kan hende 

vi vil holde budsjettet, men kan likegodt gå med kr 100.000,- i overforbruk. Derfor er det 

risiko med å regulere 100.000,- fra vakant stilling. 

Ansvar 353: Kvalifiseringsprogram. Her ligger ikke den vakante stillinga. Det er budsjettert 

med en person på kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale tjenester. Vi har ingen på 

program for øyeblikket. Skal finansieres med avsatte øremerka midler. Ingen ting å spare. 

Ansvar 301: Tjenesten NAV frigjør kr 274.000,- på konto 101000, tjeneste 285, i forhold til 

40 % vakant stilling til nedstyringskravet. 
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4.3.2 Pleie- og omsorg 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Pleie- og omsorg     

 Sum alle arter 32 077 624 23 622 738 19 868 009 3 754 729 

      

371 Sykehjemmet     

 Sum alle arter 14 314 990 10 580 366 8 680 277 1 900 089 

      

372 Hjemmetjenesten     

 Sum alle arter 9 408 591 7 380 986 5 720 746 1 660 240 

      

375 Kjøkken og vaskeri     

 Sum alle arter 2 427 922 1 516 354 1 571 064 -54 710 

      

376 Møteplassen     

 Sum alle arter 91 180 -61 242 56 736 -117 978 

      

377 
Tiltak 
funksjonshemmede 

    

 Sum alle arter 280 000 180 138 177 268 2 870 

      

391 
Avdeling 
Rehabilitering 

    

 Sum alle arter 5 275 497 3 025 054 3 439 414 -414 360 

      

395 Personlig assistent     

 Sum alle arter 279 444 1 001 082 222 504 778 578 

Tjeneste 371: Sykehjemmet 

Inntekter: Viser svikt i inntekter på 580 000,-. Bør redusere forventet inntekt med ca.500 000 

,-. Får inn etterskuddsvis på brukerbetaling og refusjoner derfor er tallene slik nå. Vi har hatt 4 

ledige rom over en perioden på 2 mnd. 

Utgifter: Viser merforbruk på fastlønn på 483 000,- Merforbruk på vikarlønn sykefravær på 

292 000,-.  Ser et mindre nærvær i denne perioden. Lønn ekstrahjelp 161 200,- i merforbruk. 

Bla. pga. ekstra bemanning på dement avdeling (1-1)  Merforbruk overtid med 58 000,- på 

grunn av for lite vikarer i systemet, ikke god nok turnus og det blir overtid på de som skal  

fylle plassen. Ser og at vi ikke klarer alle forslag til nedtrekk for budsjett 2016 som forventet. 
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371: Totalt et merforbuk hittil kr: 1 140 600,-  

Tjeneste 372: Hjemmesykepleie 

Inntekter: Svikt i inntekt ref. sykelønn på 417 000,- får refusjoner etterskuddsvis. Refusjon 

fødselspenger er stipulert med inntekt på 466 000,- hvor det er ikke kommet inn noe. 

Samtidig ser vi mer inntekt på hjemmehjelp med 42 000,- og husleieinntekt med 45 000,- , 

men mindreinntekt på trygghetsalarmer med 18 000,-. Vi har 4 boliger som står ledig men 

trenger renovering, vil gi økte inntekter med ca. 170 000,- i året. 

Utgifter:  Viser merforbruk på fastlønn på 252 000,- Tilrettelagt for en fast ansatt. Merforbruk 

vikarutgifter på 37 000,-. Hjemmetjenesten har hatt et høyt nærvær og et mindreforbruk på 

vikarutgifter sykelønn med 350 000,-. 

Tjeneste 395: Personlig assistent  

Utgifter:  

Viser mer forbruk på 783 000,-. Kjøp av tjenester fra private, ligger i budsjett på tjeneste 391 

utgifter blir ført på tjeneste 395. Derfor mer utgifter med 450 000,-. Merforbruk på fast lønn 

med 250 000,- er underbudsjettert med ca. 150 000,- med tanke på økt hjelp i hjemmet og 

hverdags rehabilitering. Og merforbruk på lønn ekstrahjelp  med 118 000 ,- som det ikke er 

budsjettert for . 

  

4.3.3 Legeavdeling 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Legeavdeling     

 Sum alle arter 4 565 000 3 954 654 2 839 336 1 115 318 

      

321 Legekontoret - drift     

 Sum alle arter 3 608 000 3 508 231 2 405 336 1 102 895 

      

322 Offentlig legearbeid     

 Sum alle arter 361 000 318 303 36 664 281 639 

      

331 Samhandlingsreformen     

 Sum alle arter 596 000 128 120 397 336 -269 216 
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Sørreisa kommune 

KVARTALRAPPORT 3, 2016 

Tjeneste 320 - Legetjenesten; i henhold til vedtatte rammer. Kvartalsrapport mottatt pr 

01.09.16 fra Bodil Hansen - Helse og omsorg, Sørreisa kommune. 

 Budsjett 
Regnskap pr 
23. 8. 2016 

Restbudsjett/Saldo 
Prosent 
forbruk 

Avviks- 
prognose 

Utgift 14 170 645 9 175 089 4 995 556 64,7 % I balanse- 

- Inntekt -9 706 500 -6 421 057 -3 285 443 66,2 % I balanse 

Netto 4 464 145 2 754 032 1 710 113 61,7 % I balanse 

Avdelingen har byttet journalsystem: 

Viser til dialog med Dyrøy kommune september / oktober 2013 og juni 2016 hvor det 

informeres om dette. 

Foreløpige beregninger (tar et lite forbehold om utestående regninger) viser at utgiftene 

knyttet til dette pr. august 2016 er påløpt kr. 251 763,- eks. moms. Dyrøy kommunes andel 

(med 20 / 80 – fordelingsnøkkel) er kr. 75 770,- eks. moms. 

Dette vil tilkomme utenom vanlig driftsbudsjett. 

Det vil i tillegg kunne tilkomme ekstra utgifter for bytte av enkelt elektronisk utstyr, i 

forbindelse med nytt Journalsystem. I henhold til samarbeidsavtalen besørger hver kommune 

dette selv. Vi er i dialog med IT om hvilket omfang dette vil berøre Dyrøy 

Kommune. Gir tilbakemelding i form av hva og kostnader når disse foreligger. 

Nytt nasjonalt Nødnett: 

Uklart når gammelt samband (Helseradioen) kan avvikles. Frem til dette er avklart må 

tjenesten drifte og betale for to systemer. Det er nå sendt ut mer info om saken og det ser 

foreløpig ut til at Helseradionettet kan avvikles fra 2017. 

Nødnettet er dyrere i drift, sammenlignet med Helseradioen. Fortsatt uavklart. 

 

Økonomisjefens merknader: 

Tallene er hentet samlet for tjenestene 321, 322 og 331. 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Avvik  % 
Årsbudsj

ett 
% Prognose Avvik  % 

Driftsinntekter -145 -87 500 -87 355 -100 -150 000 0 -62 645 -87 355 -58 

Driftsutgifter 2 577 977 2 571 919 -6 058 0 
4 715 00

0 
55 4 721 058 -6 058 0 

Brutto 
driftsreultat 

2 577 833 2 484 419 -93 414 -4 
4 565 00

0 
56 4 658 414 -93 414 -2 

Tjeneste 321 - legetjenesten drift: Regnskap i forhold til budsjett er i balanse. 

Tjeneste 322 - offentlig legetjeneste: Årsbudsjettet er allerede oversteget med kr 82.780,-. 

Dette skyldes i stor grad 3 regninger på andel interkommunal legevakt til og med juni på kr 

125.477,-. Dersom dette er noe vi også må forvente siste halvår, vil dermed denne tjenesten gå 

med merforbruk på over kr 200.000,-. 
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Tjeneste 331- Samarbeidsreformen; Kun 13 % av budsjett er forbrukt pr i dag, noe som 

delvis skyldes en refusjon på kr 279.000 som tilhører 2014. Ser man bort i fra denne ville 

Forbruket ha vært på 47,7 %. Konto 135039 - Intermediære sengeposter har et budsjett på kr 

612.655,-, og et forbruk på kr 356.405 første halvår. Dersom kostnaden pr måned fortsetter 

med beløpet kr 50.915,- for øyeblikkelig-hjelp senter siste halvår, vil dette kunne bety et 

merforbruk på ca kr 100.000,- 

SUM KONKLUSJON 

Legeavdelingen ligger an til et merforbruk på mellom 250.000-300.000,- i forhold til budsjett. 

Og det uten å vite hva nødnettet vil bli å koste i ekstra utgifter. 

  

4.3.4  Barnevern 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Barnevern     

 Sum alle arter 1 740 000 1 251 448 1 160 000 91 448 

      

361 
Barneverntjenesten 
-drift 

    

 Sum alle arter 1 015 000 507 212 676 664 -169 452 

      

362 Barneverntiltak     

 Sum alle arter 725 000 744 236 483 336 260 900 

Barnevernestjenesten til Dyrøy kommune inngår i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa 

kommune. For julirapporteringen fremlegges økonomiske tall fra Dyrøy kommune pr 

31.07.16, samt rapport 2. kvartal fra Sørreisa kommune. 

 

Oversikt drift Hittil i år HIÅ bud. Avvik  % 
Årsbudsj

ett 
% Prognose Avvik  % 

Driftsinntekter -44 642  44 642    -44 642 44 642  

Driftsutgifter 1 259 269 1 015 000 -244 269 -24 1 740 000 72 1 984 269 -244 269 -14 

Brutto 
driftsreultat 

1 214 628 1 015 000 -199 628 -20 1 740 000 70 1 939 628 -199 628 
-11 

Netto 
driftsresultat 

1 214 628 1 015 000 -199 628 -20 1 740 000 70 1 939 628 -199 628 
-11 

SUM TOTAL 1 214 628 1 015 000 -199 628 -20 1 740 000 70 1 939 628 -199 628 -11 
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RAPPORT FRA SØRREISA KOMMUNE 

 Avdeling: Barnevernstjenesten, hjelpetiltak og omsorgstiltak 

 Ansvar: 360, 361 og 362 

 Tidsrom: Januar - 18.08 2016 

Det meldes om avvik i tjenesten både for 1. og for 2. kvartal. For videre detaljer her, vises det 

til rapportering oversendt Rådmannen, datert 28.04.16 og 10.08.16. 

Det er iverksatt tiltak for å få lukket avvikene; 

 Systematisk gjennomgang av skriftlige rutiner og praktisering av disse. 

 Miljøterapeut-ressursen benyttes til saksbehandling i en periode. 

 Fylkesmannen har innvilget 350 000 i «ekstra» styrkingsmidler for inneværende år. 

Det er tilsatt i denne resursen. (dette er i tillegg til styrking som har vært de siste 

årene) 

 Budsjett 
Regnskap pr 
18.08.2016 

Restbudsjett/ 
Saldo 

Prosent 
forbruk 

Avviks- 
prognose 

Utgift 3 264 921 2 106 938 1 157 983 64,5 % 0 

- Inntekt -1 580 424 -2 293 738 -1 387 416 145 % -659 000 

Netto 1 684 497 -186 800 -229 433  -659 000 

Drift av barneverntjenesten 

I og med at Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste fikk tilskudd fra Fylkesmannen til to hele 

stillinger for 2016, og ikke bare til èn, slik som budsjettert, - så beregnes tjenesten til å gå med 

et mindreforbruk på 659 000. Det beløp som Dyrøy kommune har til gode vil bli beregnet ved 

årets slutt ut fra fordelingsnøkkel som framkommer i den interkommunale avtalen, stipulert til 

omlag 200 000,-. 

Hjelpetiltak og omsorgstiltak; 

Det vises til varslet omsorgsovertakelse som ble sendt i juli. Tjenesten har nå fattet 

hjelpetiltak som medfører ekstra utgift på kr. 60 000 inneværende år i denne saken. Dette er 

ikke budsjettert. Det betyr at det likevel ikke blir omsorgsovertakelse, eller utgifter som følge 

av dette. 

18.08.16          Helen Aspevoll 

 

Mottatt i e-mail den 20.09.16 

Fra: Helene Aspevoll Helene.Aspevoll@sorreisa.kommune.no 

Emne:Varsel om økt utgifter til barneverntiltak 

Dette er et varsler om økte utgifter til tiltak på enkeltbarn hjemmehørende i Dyrøy kommune. 

Utgifter til tiltak som ikke er budsjettert vil beløpe seg til om lag kr. 180 000,-. Utgiftene vil 

fordele seg på regnskap 2016 og 2017. 

Med vennlig hilsen 

Helene Aspevoll, Enhetsleder i Sørreisa kommune 

Økonomisjefens merknad: 

Med bakgrunn i siste e-mail av 20.09.16, forventer økonomileder en merkostnad på 3/12 i 

2016, dvs. 45.000 kr tilknyttet dette enkeltbarnet for 3 måneder i 2016. Tjeneste 361 viser til 
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driftsutgifter på kr 507.000, noe som indikerer kun en siste, tilsvarende forpliktelse. Slik 

Dyrøy kommune leser denne rapporten så vil det bli en besparelse i forhold til avtale innen 

barnevern på ca kr (200.000-60.000) = kr 140.000,-. På tjeneste 362 er det gitt en ramme, men 

ikke fordeling. Tjeneste 362 har brukt opp sitt årsbudsjett, og viser til et overforbruk på 9 % 

over dette igjen, dvs. 110 %. I forbindelse med budsjettregulering, er det forsøkt å vurdere 

siste halvårs forbruk, og fordeling av budsjettet deretter. Dette har medført at forbruket jfr. 

kontiene 116560-137000, under xgl 252 på tjeneste 362, ikke har mottatt noe budsjett. 

Vurderinger er at barnevernstjenesten vurderes til å kunne gå med underskudd i forhold til 

budsjett. 

 

4.3.5 Integrering 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Integrering     

 Sum alle arter 0 413 362 372 394 40 968 

      

355 Flyktningetjenesten     

 Sum alle arter 0 413 362 372 394 40 968 

Ansvar 355 var i utgangspunktet ikke satt opp mtp. vedtatt bosetting. Kommunen har nå 

begynt å bosette. Av 10 vedtatte bosettinger er 4 på plass. Budsjettreguleringer under forsøker 

å ta høyde for 10 bosettinger. 

 

4.3.6 Fysioterapi og folkehelse (309) 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

309 
Fysioterapi og 
folkehelse 

    

 Sum alle arter 298 544 247 413 306 679 -59 266 

Fast fysioterapeut er ut i permisjon, hvorav vikar er tilsatt. 

Økonomisjefens kommentar: 

Driftsinntekter: Forventet brukerbetaling/årsbudsjett er allerede mottatt, noe som 

sannsynligvis vil gi en liten merinntekt, noe som kan kompensere for manglende refusjon fra 

kommunen. Budsjettet regner med å holdes. 

Driftskostnader: Årsbudsjettet er brukt opp, noe som gir en forventet merkostnad de siste 

månedene i dette ansvaret. Lønnskostnadene er i forhold til forventet kostnad i august måned. 
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4.3.7  Helsesøstertjeneste (311) 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

311 Helsesøstertjeneste     

 Sum alle arter 747 771 87 136 669 178 -582 042 

Helsestasjonen har fått tilskuddsmidler fra Fylkesmannen samt Bufdir. I tillegg er det 

tilbakebetalt lønnsmidler fra NAV. Pga dette går økonomien til helsestasjonen i pluss. 

Midlene som evt ikke brukes i år, må tilbakebetales. De reelle tallene ift økonomi vil derfor 

ikke komme ordentlig fram før året er omme. Selv om helsestasjonen har positive tall ift 

økonomi, er arbeidssituasjonen preget av stadig nye oppgaver. Det er ønskelig at 

stillingsressursen økes. 

Helsestasjonen har via midlene fått betalt deler av helsesøsters lønnsmidler. Blant annet 

timene til jente og guttesnakk, prevensjonsundervisning med mer. Dette er helsestasjonens 

bidrag til nedtrekk av budsjettet. Disse midlene går også til å øke skolehelsetjenesten. Fra aug 

og ut 2016 har vi ansatt en sosionom i 20 % stilling. I tillegg har vi en psykiatrisk sykepleier 

som er koleder på Guttesnakk. Han lønnes på timesbasis av samspillmidler. Dersom disse 

tilbudene skal fortsette i 2017, må det bevilges mer penger til skolehelsetjenesten. Den tiden 

som er satt av per i dag til skolehelsetjeneste, er ikke nok til å få utført alle oppgaver som 

burde vært gjort. Selv med økte ressurser pga midler fra Fylkesmannen. 

Helsesøster har midler fra Fylkesmannen til veiledning. Helsesøster skal ha et slikt tilbud. Det 

er ikke satt av midler til dette i budsjettet. Midlene fra Fylkesmannen gjelder for 2016. Etter 

dette må kommunen selv betale for veiledning. 

Midlene fra Bufdir går til opplæring av veiledere i foreldreveiledningsprogrammet ICDP, 

samt vikarutgifter og kurs for foreldre. Disse midlene gjelder for 2016, men kan søkes om 

videreføring. Dette skal også implementeres i den daglige drift. Det er ikke satt av midler til 

dette i budsjettet. 

Helsesøster har ansvar for deler av oppfølgingen av flyktningene. Dette er tidkrevende, og det 

er ikke satt av ressurser til dette. Det medfører at helsesøster ikke har kapasitet til å gjøre alle 

sine oppgaver. Helsesøster foreslår derfor at tilbudet om reisevaksinering avsluttes inntil 

videre, da dette ikke er lovpålagt oppgave. Dette vil ikke være med å øke kapasiteten til 

helsesøster, men en nødløsning for å prøve å minke avstanden mellom oppgaver og 

kapasiteten til å ivareta helsestasjonens oppgaver. 
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4.4 RAMME 4 - Tekniske oppgaver 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Tekniske oppgaver     

 Sum alle arter 11 098 631 6 953 472 7 557 972 -604 500 

      

400 Administrasjon     

 Sum alle arter -37 534 817 604 46 680 770 924 

      

401 Oppmålingstjenesten     

 Sum alle arter 700 398 492 641 449 112 43 529 

      

402 Vedlikeholdstjenesten     

 Sum alle arter 996 116 1 774 750 553 703 1 221 047 

      

403 Renholdstjenesten     

 Sum alle arter 2 641 660 1 554 679 1 627 735 -73 056 

      

410 Administrasjonsbygg     

 Sum alle arter 775 000 384 861 515 172 -130 311 

      

411 Barnehagen     

 Sum alle arter 220 000 121 547 147 508 -25 961 

      

412 Elvetun skole     

 Sum alle arter 1 355 000 955 743 879 164 76 579 

      

413 Omsorgssenteret/adm.TPU     

 Sum alle arter 1 081 000 532 365 707 172 -174 807 

      

414 Utleieboliger     

 Sum alle arter -205 000 -269 957 -140 664 -129 293 

      

415 Omsorgsboliger     

 Sum alle arter -422 000 -381 409 -302 000 -79 409 

      

416 Brannstasjon     

 Sum alle arter 53 000 17 881 37 000 -19 119 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

417 Biblioteklokaler     

 Sum alle arter 30 000 15 814 20 000 -4 186 

      

418 Kirkebygg     

 Sum alle arter 45 000 7 715 30 000 -22 285 

      

419 Diverse bygg     

 Sum alle arter -225 000 -183 072 -150 000 -33 072 

      

420 Lagerhall Tverrveien10     

 Sum alle arter 3 000 9 688 2 000 7 688 

      

421 Utleiebygg II     

 Sum alle arter 129 000 66 138 85 008 -18 870 

      

423 Fossmoveien 9     

 Sum alle arter -34 000 73 046 -24 000 97 046 

      

424 NORDAVINDSHAGEN     

 Sum alle arter 363 000 110 425 239 836 -129 411 

      

425 Ambulansestasjon     

 Sum alle arter -200 000 -151 982 -134 008 -17 974 

      

426 Espenes Industriområde     

 Sum alle arter -117 000 45 468 -77 000 122 468 

      

427 
Industrihall Finnlandsmoan 
Industriområde 

    

 Sum alle arter -216 000 -108 981 -140 008 31 027 

      

428 
Finnlandsmoan 
Industriområde 

    

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

432 Vannanlegg     

 Sum alle arter -588 000 -1 368 859 -585 328 -783 531 

      

433 Avløpsanlegg     
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

 Sum alle arter 0 -849 846 128 664 -978 510 

      

434 Slambehandling     

 Sum alle arter 0 -255 197 83 336 -338 533 

      

435 Renovasjon     

 Sum alle arter 5 000 152 354 403 183 -250 829 

      

436 Havner     

 Sum alle arter 54 000 4 487 41 000 -36 513 

      

437 Kommunale veger     

 Sum alle arter 2 917 000 1 443 021 1 944 672 -501 651 

      

438 Veglys     

 Sum alle arter 335 000 176 922 223 336 -46 414 

      

439 Utearealer bygg/anlegg     

 Sum alle arter 40 000 7 921 26 664 -18 743 

      

444 Kommunale boligfelt     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

451 Primærnæring     

 Sum alle arter 788 174 423 033 507 477 -84 444 

      

452 
Interkomm 
skogbrukstjeneste 

    

 Sum alle arter 327 097 384 486 201 896 182 590 

      

453 Skogbruk     

 Sum alle arter 0 209 532 0 209 532 

      

454 Vilt     

 Sum alle arter 7 000 5 960 -14 664 20 624 

      

481 Brannvern     

 Sum alle arter 904 494 563 114 593 250 -30 136 

      

482 Feiing     
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

 Sum alle arter -54 381 154 632 33 154 599 

      

483 Oljevern     

 Sum alle arter 20 000 16 948 13 336 3 612 

      

499 Felles fordeling ramme 4     

 Sum alle arter -592 393 0 -381 293 381 293 

Budsjettkontroll: 

Det er behov for en nøye gjennomgang av budsjettoppsettet for Enhet teknisk (rammeområde 

4) I perioden da kommunen var uten økonomileder ble det leid inn konsulentbistand for å få 

gjennomført budsjettarbeidet.  Dessverre bærer dette arbeidet preg av hastverk og har resultert 

i en del feil når det gjelder plassering av poster og benevnelser på de forskjellige ansvarene.  

Dette må rettes opp ved utarbeidelsen av neste års budsjett. 

1. 402 Vedlikeholdstjenesten. Budsjettert nettopost er oppført med kr. 996 116   Dette 

er feil og beløpet skal korrigeres til 2 648 116 

2. 452-453 Skogbruk. Avvik skyldes manglende innbetalt ref. fra staten. Når ref. mottas 

vil budsjettet ballanseres. 

3. 482 Feiing.  Avvik skyldes manglende innbetalt feieavgift.  Når feieavgift innbetales 

vil budsjettet balanseres. 

Se forøvrig oversikt i forbindelse med avsnitt om nedtrekk. 
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4.5 RAMME 5 - Fellesfinansiering 

Budsjettkontrollrapport August 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

      

 Fellesfinansiering     

 Sum alle arter -86 030 782 -56 417 770 -56 263 856 -153 914 

      

911 
Skatt på 
inntekt/formue 

    

 Sum alle arter -22 883 000 -13 837 438 -15 255 336 1 417 898 

      

921 
Statlige 
rammetilskudd 

    

 Sum alle arter -66 732 000 -46 005 813 -44 488 000 -1 517 813 

      

922 
Andre gen. 
statstilskudd 

    

 Sum alle arter -3 250 000 -42 426 -2 000 000 1 957 574 

      

923 Eiendomsskatt     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

925 Momskompensasjon     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

930 Formidlingslån     

 Sum alle arter 45 000 83 060 30 000 53 060 

      

931 Renter m.v.     

 Sum alle arter 2 363 218 1 145 775 1 938 816 -793 041 

      

932 Avdrag     

 Sum alle arter 5 490 000 2 239 072 3 660 000 -1 420 928 

      

940 Avskrivninger     

 Sum alle arter -840 000 0 0 0 

      

945 
Tidl.års under-
/overskudd 

    

 Sum alle arter -224 000 0 -149 336 149 336 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik August 

951 
Årets regnsk.m 
resultat 

    

 Sum alle arter 0 0 0 0 

1) ØKONOMISK FORBRUK I FORHOLD TIL BUDSJETT 

 Tjeneste 911 - skatt: Skatteinngangen for august er i balanse. Vi har ca 0,5 % 

merskatt enn forventet. 

 Tjeneste 921 - Statlig rammetilskudd: Forventet årsbudsjett er på kr 66.732.000,- 

hvorav Dyrøy kommune har mottatt tilskudd jfr. budsjett med 69 % mot 67.67 % 

forventet budsjett. 

 Tjeneste 922 - Andre statlige tilskudd: Kun en liten kompensasjon for 

investeringskostnader fra utdanningsdirektoratet er mottatt. Ingen øvrige forventede 

kompensasjonstilskudd til ressurskrevende brukere, omsorgsboliger, reform 97 og 

skoleanlegg er mottatt. Årsbudsjett på kr 3.250.000, hvorav mottatt kr 42.426,-. 

tilknyttet kr 3.000.000 for ressurskrevende brukere, noe som er avhengig av en søknad 

på dette fra PLO. Det legges inn budsjettregulering på disse kr 3.000.000 med 

overføring til ansvar 371. 

 Tjeneste 930 - Formidlingslån: Pr i dag har kommunen betalt mer i omkostninger 

enn mottatt inntekt renter. Kommunen har betalt kr 156.000 i omkostninger, avdrag og 

gebyrer, mens mottatt kun kr 78.000 i renteinntekter. Årsbudsjettet er på kr 45.000,- i 

lånekostnader. 

 Tjeneste 931 - Renter: Dyrøy kommune har betalt mindre i renter ifh periodisert 

budsjett (34 %) i forhold til årsbudsjett. Budsjett for kalkulatoriske renter lagt inn. 

Følges med. 

 Tjeneste 932 - Avdrag: Brøstadbotn IL har nedbetalt kr 400.000 på lån, samt det er 

betalt kr 1.116.000 til Troms fylkeskommune ned på lån. Rentekostnadene er i 

balanse. Forbruksprosent 41 %. 

 Tjeneste 940 - Avskrivninger: Ingen budsjett i Xledger, men ligger med kr -840.000 

i papirugaven. Ingen føringer foretatt. 

 Tjeneste 945 - Tidligere års over-/underskudd: Forventet årsoverskudd kr 224.000.  

 

 Revisjonen har gitt revisjonsmerknad: 

 

«Deler av påløpt variabel lønn får desember er ikke utgiftsfårt per 31.12. Følgelig er 

lønns- og sosiale utgifter ca. kr 794.000 for lavt. Regnskapsmessig mindreforbruk skulle 

følgelig vært ca. kr 2.832.000.» 

 

Dette betyr at Dyrøy kommune vil ha en ekstra lønnskjøring 13 i 2016. Det anbefales satt av 

fra årsoverskudd 2015 kr 794.000 til å imøtekomme denne ekstra kostnaden.  
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5 INVESTERINGER OG FINANSIERINGER 

 

5.1 INVESTERINGER  

Dyrøy kommune har pr i dag søkt om låneopptak på kr 13. millioner, jfr. årsbudsjett. Et tilbud 

er mottatt. Avgjørelse vil skje i løpet av oktober. 

Oversikt investering HIÅ 
Årsbudsjet

t 
Rest I % Bud. i fjor Res. i fjor 

Investeringsinntekter -76 723 -2 350 000 -2 273 277 3,26 % -3 750 000 -6 157 964 

Investeringsutgifter 6 127 315 16 160 000 10 032 685 37,92 % 20 150 000 24 425 919 

Finanstranser 1 179 420 1 170 000 -9 420 
100,81 

% 
2 070 000 3 503 077 

FINANSIERINGSBEHOV 7 230 012 14 980 000 7 749 988 48,26 % 18 470 000 21 771 032 

FINANSIERT -771 676 -14 980 000 -14 208 324 5,15 % -18 470 000 -21 342 710 

Udekket/udisponert   0   -428 321 

SUM TOTAL 6 458 336  -6 458 336    

 Investeringsinntektene består av mva-kompensasjon. 

 Det er ikke foretatt opptak av lån pr dagens dato. 

 Investreingskostnadene 

o Lønnskostnader på kr 308.626,- tilknyttet VAR-området. 

o Redegjørelse for kostnadsbelastning innen Skole, Pleie og omsorg, samt 

Teknisk etat redegjøres i egne avsnitt. 

 Finanstranser: 

o Betalt avdrag på formidlingslån kr 386.255,- 

o Betalt egenkapitalinnskudd og korreksjonsbelasning aksjer i KLP kr 507.865,- 

o Avsetninger til bundne fond gjeldende formidlingslån, Lindorf AS, kr 

285.300,- 

 Finansiert: Beløpet gjelder innbetalinger på formidlingslån hovedsakelig, samt lån til 

kjøp av bil. 

 

5.1.1 SKOLE 

I investeringsbudsjettet fremgår det avsetning, ved bruk av låneopptak, på kr 500.000 med 

kontostreng 023000, ansvar 412, tjeneste 222. Teknisk etat, jfr. sitt innlegg nederst, mener 

dette gjelder innkjøp av inventar og utstyr til skolen. Kjøp av lerret til skolen er belastet 

investeringsbudsjettet med kr 21.505,-. Det budsjettreguleres i forhold til innkjøpet. 

Konto Ansvar 
Tjenest

e 
Beløp 

23 000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg 412 222 -478 000 

12 000 - Kjøp av inventar og utstyr 231 202 478 000 

 

  

-�260�-



Tertialrapport 40(52) 

 

 
 

   
   

| 
   

   
 

5.1.2 PLEIE OG OMSORG 

I driftsbudsjettet til ansvar 376, Møteplassen, er det satt av kr 100.000,- på konto 120000 -

 Kjøp av inventar og utstyr, tjeneste 234. Det er kjøpt en kaffemaskin for til kr 117.750,-. 

Beløpet blir budsjettregulert om til investeringsbudsjettet slik: 

Konto Ansvar Tjeneste Beløp 

120 000 - Kjøp av inventar og utstyr 376 234 -100 000 

20 000 - Inventar og utstyr 375 253 100 000 

Kostnaden tilknyttet kjøpet av kaffemaskinen vil bli regnskapsregulert. 

 

5.1.3 TEKNISK ENHET - status for inneværende år 

402 Vedlikeholdstjenesten: Kjøp av bil er budsjettert med kr. 180 000. Investeringen er 

gjennomført og bil er anskaffet for kr. 180 000. 

410 Administrasjonsbygg: Anskaffelse av elektronisk låsesystem og innbruddsalarm for 

kommunens bygningsmasse adm.bygget/NAV/legekontor/ambulansestasjon, Dyrøy 

omsorgssenter, Nordavindshagen og Utleiebygg II budsjettert med kr. 450 000. Arbeidet med 

prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag er igangsatt. Tiltaket konkurranseutsettes når 

dette foreligger. 

412 Elvetun skole: Det er budsjettert med kr. 500 000 som skal brukes til oppgradering av 

ballbinge og anskaffelse av inventar til skolen. Budsjetteringen er feilplassert (skal ikke være 

på rammeområde 4) og beløpet skal overføres i sin helhet til skolens rammeområde. 

413 Dyrøy omsorgssenter: Det er budsjettert med kr. 1 000 000 til prosjektering, 

utarbeidelse av anbudsgrunnlag, konkurranseutsetting og kontrahering. Oppdraget er igangsatt 

og bør sluttføres innen årskiftet. 

419 Diverse bygg: Det er budsjettert med kr. 650 000. Beløpet skal nyttes til forarbeider og 

asfaltering ved Elvetun skole, adkomstvei og uteområde. Arbeidet er igangsatt og overleveres 

innen utg. av sept. mnd. 

432 Vannanlegg: Det er budsjettert med kr. 9 400 000 til videreføring av 

vannverksutbyggingen. I inneværende år skal byggetrinn 4 (høydebasseng) gjennomføres. 

Kontrakt vedr. arbeidet er pålydende 10,4 mill. Det må forventes endringsmeldinger som 

følge av dårlig fjellkvalitet som gir behov for utvidet fundamentering for bassenget. Dette vil 

kunne resultere i behov for økning i budsjettet.Det er gjennomført anbudskonkurranse og 

igangsatt byggetrinn 4 Dyrøy nye vannverk. Utbyggingen kan bli dyrere avhengig av bla 

kvaliteten på fjellgrunnen/fundamentering av høydebassenget. 

433 Avløpsanlegg: Det er budsjettert med (1 500 000 + 180 000) til henholdsvis ny 

pumpestasjon og utskifting av infiltrasjonsanlegg/felles slambehandlingsanlegg ved Bjørkebu 

boligfelt. Pumpestasjonen har vært konkurranseutsatt, det er inngått kontrakt og stasjonen skal 

bygges/ferdigstilles innen utgangen av året. Det samme gjelder tiltak vedr. slamanlegget.’ 

437 Kommunale veier: Det er budsjettert med kr. 2 300 000 til forarbeider og asfaltering av 

kommunale veier. Tiltaket har vært konkurranseutsatt og det er antatt leverandør. Forarbeidet 

er utført og asfaltering startet i uke 37. Det er gjennomført anbudskonkurranse og antatt 

leverandør for asfaltering av kommnale veier. Tiltaket er igangsatt og sluttføres i løpet av 

høsten. 
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Utskifting av infiltrasjonsmasse ved Bjørkebu boligfelt, felles slamanlegg, skal gjennomføres 

iløpet av høsten. Utarbeidelse av forprosjekt/konkurranseutsetting av renovering/tilbygg 

Dyrøy omsorgssenter igangsettes i løpet av høsten. 

Som følge av valg gjort vedr. vannverksutbyggingen, behov innenfor brannverntjenesten og 

elementer i den kommende beredskapsplanen vil det være nødvendig å investere i 

brannbil/tankvogn for vannforsyning. I beredskapssammenheng må kommunen i større 

utstrekning etablere nødstrømsaggregat for el-forsyning til sentrale institusjoner og 

funksjoner. Dette gjelder fom 2017. 

 

5.2 FINANSIERING 

Dyrøy kommune går til låneopptak av kr 13. Millioner, noe som er i tråd med vedtatt budsjett for 

2016. Norges styringsrente holdes på samme nivå som før. Ingen større endringer i renter og avdrag.  
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6 Vedlegg 

6.1 Budsjettreguleringer  

Dyrøy kommune legger ved eget dokument tilknyttet foreslåtte budsjettreguleringer pr august 2016, 

fordelt på rammer og detaljnivå innad disse.  

 

6.2 Budsjettkontrollrapport for hele kommunen i august 

 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

      

 Sentraladm. og fellesdrift     

 Sum alle arter 14 756 236 9 272 014 10 548 311 -1 276 297 

      

 Service     

 Sum alle arter 3 214 953 3 350 273 3 066 935 283 338 

      

 Fellestjeneste     

 Sum alle arter 1 085 916 2 023 963 1 652 843 371 120 

      

121 Fellestjenesten     

 Sum alle arter 1 749 556 962 956 1 108 051 -145 095 

      

122 Fellesutgifter     

 Sum alle arter -663 640 1 061 007 544 792 516 215 

      

 Drift EDB og bredbånd     

 Sum alle arter 2 129 037 1 326 310 1 414 092 -87 782 

      

123 EDB-drift     

 Sum alle arter 2 259 037 1 298 814 1 500 748 -201 934 

      

180 Bredbåndprosjektet     

 Sum alle arter -130 000 27 496 -86 656 114 152 

      

 Økonomi     

 Sum alle arter 2 503 678 1 317 602 1 608 122 -290 520 

      

109 Kontrollutv/revisjon     

 Sum alle arter 363 000 195 451 179 992 15 459 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

112 Økonomiavdelingen     

 Sum alle arter 2 140 678 1 122 151 1 428 130 -305 979 

      

 Politisk ledelse     

 Sum alle arter 2 416 079 912 021 1 542 720 -630 699 

      

100 Komm/form/adm/hovedutvalg     

 Sum alle arter 2 101 079 685 384 1 338 048 -652 664 

      

102 Eldrerådet     

 Sum alle arter 13 000 0 3 336 -3 336 

      

106 Arbeidsmiljøutvalget     

 Sum alle arter 225 000 189 154 150 000 39 154 

      

107 Kommune- og stortingsvalg     

 Sum alle arter 42 000 37 483 28 000 9 483 

      

108 Støtte politiske partier     

 Sum alle arter 35 000 0 23 336 -23 336 

      

 Rådmannen     

 Sum alle arter 6 621 526 3 692 118 4 330 534 -638 416 

      

111 Rådmannskontoret     

 Sum alle arter 1 057 795 929 330 677 731 251 599 

      

115 Tiltakskonsulent     

 Sum alle arter 685 427 432 804 438 212 -5 408 

      

131 Næringsfondet     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

132 Næringsarbeid     

 Sum alle arter 290 000 87 209 193 336 -106 127 

      

133 Utviklingsfond     

 Sum alle arter 70 000 -741 079 46 664 -787 743 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

136 Boligtiltak     

 Sum alle arter 230 000 112 000 153 336 -41 336 

      

139 Astafjord Vekst  VTA     

 Sum alle arter 513 000 313 965 342 000 -28 035 

      

151 Kirkelig administrasjon     

 Sum alle arter 2 118 000 1 036 500 1 412 000 -375 500 

      

152 Andre religiøse formål     

 Sum alle arter 30 000 0 20 000 -20 000 

      

171 Tilleggs- og nye bevilgn.     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

172 Tilfeldige utg./inntekter     

 Sum alle arter 40 000 16 050 26 664 -10 614 

      

179 Lønnsreg. alle ansvarsomr     

 Sum alle arter 1 300 000 0 866 664 -866 664 

      

189 Det gode liv i nord     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

190 Drift i NORDAVINDSHAGEN     

 Sum alle arter 177 620 -23 650 117 608 -141 258 

      

195 Dyrøyseminarsenteret     

 Sum alle arter 201 511 1 528 989 97 535 1 431 454 

      

196 Dyrøyseminaret     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

199 Felles fordeling ramme 1     

 Sum alle arter -91 827 0 -61 216 61 216 

      

 
Undervisning, barnehage og 
kultur 

    

 Sum alle arter 19 341 901 11 479 979 12 509 809 -1 029 830 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

271 Kulturkontor     

 Sum alle arter 20 811 75 478 13 880 61 598 

      

272 Bibliotek     

 Sum alle arter 471 595 325 742 306 417 19 325 

      

274 Ungdomsråd     

 Sum alle arter 405 114 57 852 260 181 -202 329 

      

275 Frivillighetssentralen     

 Sum alle arter 136 510 -45 920 283 069 -328 989 

      

276 Diverse kulturarbeid     

 Sum alle arter 105 000 101 295 70 000 31 295 

      

281 Anlegg og lokaler     

 Sum alle arter 335 000 210 252 233 336 -23 084 

      

282 Museer/kulturvern     

 Sum alle arter 123 000 118 200 83 336 34 864 

      

299 Felles fordeling ramme 2     

 Sum alle arter -119 974 0 -79 984 79 984 

      

 Skole     

 Sum alle arter 11 944 279 6 766 971 7 572 730 -805 759 

      

231 Elvetun skole     

 Sum alle arter 11 335 271 6 397 520 7 173 387 -775 867 

      

232 Skolefritidsordningen     

 Sum alle arter 609 008 274 842 399 343 -124 501 

      

261 VO på grunnskolens område     

 Sum alle arter 0 94 609 0 94 609 

      

 Kulturskole     

 Sum alle arter 703 454 503 677 447 449 56 228 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

251 Dyrøy kulturskole     

 Sum alle arter 703 454 503 677 447 449 56 228 

      

 Barnehage     

 Sum alle arter 5 217 112 3 366 432 3 319 395 47 037 

      

211 Dyrøy barnehage     

 Sum alle arter 5 217 112 3 366 432 3 319 395 47 037 

      

 Helse- og sosial     

 Sum alle arter 40 834 014 30 422 379 25 989 854 4 432 525 

      

303 Boligsosialt arbeid     

 Sum alle arter 0 24 0 24 

      

399 Felles fordeling ramme 3     

 Sum alle arter -244 799 0 -163 200 163 200 

      

 NAV     

 Sum alle arter 1 649 874 845 604 937 458 -91 854 

      

301 NAV sosialadministrasjon     

 Sum alle arter 1 232 874 473 740 659 458 -185 718 

      

302 Boligstøtte     

 Sum alle arter 17 000 4 414 11 336 -6 922 

      

352 Økonomisk sosialhjelp     

 Sum alle arter 400 000 367 450 266 664 100 786 

      

353 Kvalifiseringsprogram     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

 Pleie- og omsorg     

 Sum alle arter 32 077 624 23 622 738 19 868 009 3 754 729 

      

371 Sykehjemmet     

 Sum alle arter 14 314 990 10 580 366 8 680 277 1 900 089 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

372 Hjemmetjenesten     

 Sum alle arter 9 408 591 7 380 986 5 720 746 1 660 240 

      

375 Kjøkken og vaskeri     

 Sum alle arter 2 427 922 1 516 354 1 571 064 -54 710 

      

376 Møteplassen     

 Sum alle arter 91 180 -61 242 56 736 -117 978 

      

377 Tiltak funksjonshemmede     

 Sum alle arter 280 000 180 138 177 268 2 870 

      

391 Avdeling Rehabilitering     

 Sum alle arter 5 275 497 3 025 054 3 439 414 -414 360 

      

395 Personlig assistent     

 Sum alle arter 279 444 1 001 082 222 504 778 578 

      

 Legeavdeling     

 Sum alle arter 4 565 000 3 954 654 2 839 336 1 115 318 

      

321 Legekontoret - drift     

 Sum alle arter 3 608 000 3 508 231 2 405 336 1 102 895 

      

322 Offentlig legearbeid     

 Sum alle arter 361 000 318 303 36 664 281 639 

      

331 Samhandlingsreformen     

 Sum alle arter 596 000 128 120 397 336 -269 216 

      

 Barnevern     

 Sum alle arter 1 740 000 1 251 448 1 160 000 91 448 

      

361 Barneverntjenesten -drift     

 Sum alle arter 1 015 000 507 212 676 664 -169 452 

      

362 Barneverntiltak     

 Sum alle arter 725 000 744 236 483 336 260 900 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

 Integrering     

 Sum alle arter 0 413 362 372 394 40 968 

      

355 Flyktningetjenesten     

 Sum alle arter 0 413 362 372 394 40 968 

      

 Annen helsetjeneste     

 Sum alle arter 1 046 315 334 549 975 857 -641 308 

      

304 Rusfaglig arbeid     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

305 Folkehelse     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

309 Fysioterapi og folkehelse     

 Sum alle arter 298 544 247 413 306 679 -59 266 

      

311 Helsesøstertjeneste     

 Sum alle arter 747 771 87 136 669 178 -582 042 

      

 Tekniske oppgaver     

 Sum alle arter 11 098 631 6 953 472 7 557 972 -604 500 

      

400 Administrasjon     

 Sum alle arter -37 534 817 604 46 680 770 924 

      

401 Oppmålingstjenesten     

 Sum alle arter 700 398 492 641 449 112 43 529 

      

402 Vedlikeholdstjenesten     

 Sum alle arter 996 116 1 774 750 553 703 1 221 047 

      

403 Renholdstjenesten     

 Sum alle arter 2 641 660 1 554 679 1 627 735 -73 056 

      

410 Administrasjonsbygg     

 Sum alle arter 775 000 384 861 515 172 -130 311 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

411 Barnehagen     

 Sum alle arter 220 000 121 547 147 508 -25 961 

      

412 Elvetun skole     

 Sum alle arter 1 355 000 955 743 879 164 76 579 

      

413 Omsorgssenteret/adm.TPU     

 Sum alle arter 1 081 000 532 365 707 172 -174 807 

      

414 Utleieboliger     

 Sum alle arter -205 000 -269 957 -140 664 -129 293 

      

415 Omsorgsboliger     

 Sum alle arter -422 000 -381 409 -302 000 -79 409 

      

416 Brannstasjon     

 Sum alle arter 53 000 17 881 37 000 -19 119 

      

417 Biblioteklokaler     

 Sum alle arter 30 000 15 814 20 000 -4 186 

      

418 Kirkebygg     

 Sum alle arter 45 000 7 715 30 000 -22 285 

      

419 Diverse bygg     

 Sum alle arter -225 000 -183 072 -150 000 -33 072 

      

420 Lagerhall Tverrveien10     

 Sum alle arter 3 000 9 688 2 000 7 688 

      

421 Utleiebygg II     

 Sum alle arter 129 000 66 138 85 008 -18 870 

      

423 Fossmoveien 9     

 Sum alle arter -34 000 73 046 -24 000 97 046 

      

424 NORDAVINDSHAGEN     

 Sum alle arter 363 000 110 425 239 836 -129 411 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

425 Ambulansestasjon     

 Sum alle arter -200 000 -151 982 -134 008 -17 974 

      

426 Espenes Industriområde     

 Sum alle arter -117 000 45 468 -77 000 122 468 

      

427 
Industrihall Finnlandsmoan 
Industriområde 

    

 Sum alle arter -216 000 -108 981 -140 008 31 027 

      

428 
Finnlandsmoan 
Industriområde 

    

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

432 Vannanlegg     

 Sum alle arter -588 000 -1 368 859 -585 328 -783 531 

      

433 Avløpsanlegg     

 Sum alle arter 0 -849 846 128 664 -978 510 

      

434 Slambehandling     

 Sum alle arter 0 -255 197 83 336 -338 533 

      

435 Renovasjon     

 Sum alle arter 5 000 152 354 403 183 -250 829 

      

436 Havner     

 Sum alle arter 54 000 4 487 41 000 -36 513 

      

437 Kommunale veger     

 Sum alle arter 2 917 000 1 443 021 1 944 672 -501 651 

      

438 Veglys     

 Sum alle arter 335 000 176 922 223 336 -46 414 

      

439 Utearealer bygg/anlegg     

 Sum alle arter 40 000 7 921 26 664 -18 743 

      

444 Kommunale boligfelt     

 Sum alle arter 0 0 0 0 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

      

451 Primærnæring     

 Sum alle arter 788 174 423 033 507 477 -84 444 

      

452 Interkomm skogbrukstjeneste     

 Sum alle arter 327 097 384 486 201 896 182 590 

      

453 Skogbruk     

 Sum alle arter 0 209 532 0 209 532 

      

454 Vilt     

 Sum alle arter 7 000 5 960 -14 664 20 624 

      

481 Brannvern     

 Sum alle arter 904 494 563 114 593 250 -30 136 

      

482 Feiing     

 Sum alle arter -54 381 154 632 33 154 599 

      

483 Oljevern     

 Sum alle arter 20 000 16 948 13 336 3 612 

      

499 Felles fordeling ramme 4     

 Sum alle arter -592 393 0 -381 293 381 293 

      

 Fellesfinansiering     

 Sum alle arter -86 030 782 -56 417 770 -56 263 856 -153 914 

      

911 Skatt på inntekt/formue     

 Sum alle arter -22 883 000 -13 837 438 -15 255 336 1 417 898 

      

921 Statlige rammetilskudd     

 Sum alle arter -66 732 000 -46 005 813 -44 488 000 -1 517 813 

      

922 Andre gen. statstilskudd     

 Sum alle arter -3 250 000 -42 426 -2 000 000 1 957 574 

      

923 Eiendomsskatt     

 Sum alle arter 0 0 0 0 
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 Beskrivelse 
Gjeldende 

budsjett 2016 
Regnskap 

2016 August 
Budsjett 2016 

August 
Avvik 

August 

      

925 Momskompensasjon     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

      

930 Formidlingslån     

 Sum alle arter 45 000 83 060 30 000 53 060 

      

931 Renter m.v.     

 Sum alle arter 2 363 218 1 145 775 1 938 816 -793 041 

      

932 Avdrag     

 Sum alle arter 5 490 000 2 239 072 3 660 000 -1 420 928 

      

940 Avskrivninger     

 Sum alle arter -840 000 0 0 0 

      

945 Tidl.års under-/overskudd     

 Sum alle arter -224 000 0 -149 336 149 336 

      

951 Årets regnsk.m resultat     

 Sum alle arter 0 0 0 0 

 

-�273�-



RAMME 1
BUDSJETTREGULERINGER

Ansvar tekst Anvsvar
Komm/form/adm/hovedutvalg 100
Arbeidsmiljøutvalget 106
Rådmannskontoret 111
Økonomitjenesten 112
Tiltakskonsulent 115
Fellestjeneste 121
Fellesutgifter 122
EDB-drift 123
Barnehage 211

BUDSJETTREGULERINGER
Konto-beskrivelse Konto Ansvar Tjeneste Tid Beløp
Fast lønn 101000 121 120 201610 -120 000      
Fast lønn 101000 123 120 201610 120 000        
Internett 113020 122 120 201610 -120 000      
Internett 113020 123 120 201610 120 000        

Fastlønn 101000 112 120 201610 -135 000      
Konsulenthonorar 127000 112 120 201610 43 000          
Faglitteratur 110010 112 120 201610 92 000          
Bevertning 111510 112 120 201610 -10 000         
Internett 113020 112 120 201610 2 000            
Bankgebyrer 113090 112 120 201610 2 000            
Kursavgifter 115010 112 120 201610 4 000            
Kjøre- og diettgodt. 116000 112 120 201610 -15 000         
Andre oppg.pl.g. 116500 112 120 201610 2 000            
Reiseutgifter 117000 112 120 201610 15 000          

Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 110010 100 100 201610 -7 000           
Matvarer 111500 100 100 201610 3 000            
 Bevertning 111510 100 100 201610 -10 000         
Oppholdsutgifter ved reise 112044 100 100 201610 4 000            
Telefon 113010 100 100 201610 -2 000           
 Kursavgifter og oppholdsutgifter 115010 100 100 201610 -20 000         
Andre oppl.pl. godtgj. 116500 100 100 201610 1 000            
Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 117000 100 100 201610 12 000          
Husleie 119000 100 100 201610 1 000            
 Lisenser/brukerstøtteavtaler 119530 100 100 201610 1 000            
Mediautstyr 120020 100 100 201610 16 000          
Datautstyr 120025 100 100 201610 1 000            
 Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) 149000 100 100 201610 -382 300      
Fast lønn 101000 211 201 201610 182 300        
Konsulenthonorar, rådmannensktr 127000 111 120 201610 200 000        
Kursavgifter og oppholdsutgifter 115010 106 120 201610 -10 000         
Velferdstiltak ansatte 112030 106 233 201610 -15 000         
Bedriftshelsetjeneste adm., 120 adm. 137030 106 120 201610 15 000          
Bedriftshelsetjeneste adm., 233 art forb. 137030 106 233 201610 10 000          

Kontingenter 119520 111 120 201610 -25 000         
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 Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 111 120 201610 -27 000         
Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 110010 111 120 201610 2 000            
Bevertning 111510 111 120 201610 7 000            
Oppholdsutgifter ved reise 112044 111 120 201610 1 000            
 Kursavgifter og oppholdsutgifter 115010 111 120 201610 3 000            
 Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 117000 111 120 201610 39 000          
 Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 115 325 201610 -3 000           
Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 117000 115 325 201610 3 000            

-                
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RAMME 2
BUDSJETTREGULERING 

Ansvar tekst Anvsvar
Elvetun skole 231
Dyrøy kulturskole 251
Kulturkontoret 271
Bibliotek 272
Ungdomsrådet 274
Frivillighetssentralen 275
Museer/kulturvern 282
Elvetun skole 412

BUDSJETTREGULERINGER
Konto-beskrivelse Konto Ansvar Tjeneste Tid Beløp
Engasjement 103200 271 385 201610 26 000          
 Kontormateriell og -rekvisita 110000 271 385 201610 1 000            
Materialer vedlikehold maskiner,   112018 271 385 201610 2 000            
Arrangementsutgifter 112041 271 385 201610 -20 000        
Reklameutgifter 114040 271 385 201610 -1 000          
Kursavgifter og oppholdsutgifter 115010 271 385 201610 -3 000          
Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 271 385 201610 -1 500          
Diverse avgifter og gebyrer 119515 271 385 201610 1 500            
Kjøp fra fylkeskommuner 133000 271 385 201610 -4 000          
Div. kjøp av tj. fra priv 137010 271 385 201610 -1 000          
Fast lønn 101000 272 370 201610 36 000          
Arb.givers andel KLP 109020 272 370 201610 10 000          
Arbeidsgiveravgift 109900 272 370 201610 5 000            
 Kontormateriell og -rekvisita 110000 272 370 201610 -2 000          
Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 110010 272 370 201610 -12 000        
 Porto 113030 272 325 201610 1 000            
Porto 113030 272 370 201610 -1 000          
Kursavgifter og oppholdsutgifter 115010 272 370 201610 -1 000          
Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 272 370 201610 -2 000          
Lisenser/brukerstøtteavtaler 119530 272 370 201610 4 000            
Kjøp av inventar og utstyr 120000 272 370 201610 -7 000          
Kjøp av bøker 120035 272 370 201610 -30 000        
Kjøp fra fylkeskommuner 133000 272 370 201610 -1 000          
 Kontormateriell og -rekvisita 110000 274 231 201610 -1 000          
Diverse forbruksmateriell 112000 274 231 201610 1 000            
 Materialer vedlikehold maskiner    112018 274 231 201610 5 000            
 Arrangementsutgifter 112041 274 231 201610 -10 000        
 Kursavgifter og oppholdsutgifter115010 274 231 201610 -1 000          
Andre oppl.pl. godtgj. 116500 274 231 201610 1 000            
 Reiseutgifter (ikke opplysningsp 117000 274 231 201610 1 000            
Ekskursjoner og museumsbesøk 117065 274 231 201610 7 000            
Diverse avgifter og gebyrer 119515 274 231 201610 -1 000          
Kontingenter 119520 274 231 201610 1 000            
TV-lisenser og abonnement 119531 274 231 201610 6 000            
 Kjøp av inventar og utstyr 120000 274 231 201610 -9 000          
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Midt-Troms Friluftsråd 135047 275 385 201610 15 000          
Midt-Troms Friluftsråd 135047 271 385 201610 -15 000        
 Arrangementsutgifter 112041 275 385 201610 1 000            
Arrangementsutgifter 112041 275 385 201610 3 000            
Bankgebyrer 113090 275 385 201610 3 000            
Kursavgifter og oppholdsutgifter 115010 275 385 201610 -2 000          
 Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 275 385 201610 -5 000          
Strøm 118000 282 375 201610 6 000            
Overføring fra andre 147000 282 375 201610 -6 000          

Prosj. Tjeneste
Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 231 202 -60 000        
 Reiseutgifter (ikke opplysningsp 117000 231 202 20 000          
 Reiseutgifter (ikke opplysningsp 117000 231 15145 202 15 000          
Ekskursjoner og museumsbesøk 117065 231 15231 202 10 000          
Kjøp fra kommuner 135000 231 202 50 000          
Div. kjøp av tj. fra priv 137010 231 202 -35 000        
Vedlikehold, byggetjenester 023000 412 222 -500 000      
Kjøp av inventar og utstyr 120000 231 202 500 000       
Bruk av lån 091000 412 222 500 000       
Bruk av lån 191000 231 202 -500 000      

-                

Oppholdsutgifter ved reise 112044 251 3363 201610 2 000            
Kursavgifter og oppholdsutgifter 115010 251 0 201610 -7 000          
Kontingenter 119520 251 5000 201610 4 000            
Maskinelt utstyr og instrumenter120010 251 5000 201610 1 000            

-                
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RAMME 3
BUDSJETTREGULERING 

Ansvar tekst Anvsvar
NAV administrasjon 301
Flyktningetjenesten 355
Barneverntiltak 362
Sykehjemmet 371
Hjemmetjenesten 372
Kjøkken og vaskeri 375
Møteplassen 376
Avd. rehabilitering 391
Personlig assistent 395
Andre gen. Statstilskudd 922

BUDSJETTREGULERINGER
Konto-beskrivelse Konto Ansvar Tjeneste Tid Beløp
 Fast lønn 101000 301 242 102016 284 965       
 Fast lønn 101000 301 285 102016 284 965       
 Fast lønn undervisningspersonel101010 301 242 102016 -284 965      
Fast lønn undervisningspersonell101010 301 285 102016 -284 965      

Refusjon ressurskrevende bruker170020 922 840 102016 3 000 000    
Refusjon ressurskrevende bruker170020 371 254 102016 -300 000      
Refusjon ressurskrevende bruker170020 395 253 102016 -200 000      
Refusjon ressurskrevende bruker170020 391 253 102016 -1 540 000   
Refusjon ressurskrevende bruker170020 395 253 102016 -300 000      
Refusjon ressurskrevende bruker170020 372 253 102016 -660 000      
Kjøp av inventar og utstyr 120000 376 234 102016 -100 000      
Inventar og utstyr 020000 375 253 102016 100 000       
Fast lønn 101000 371 254 102016 1 063 329    
Fast lønn undervisningsp. 101010 371 254 102016 -1 063 329   

 Barneverntjeneste - andel 135036 362 251 102016 -725 000      
Annen lønn og trekkpl. godtgj. 105000 362 251 102016 85 000          
Arbeidsgiveravgift 109900 362 251 102016 5 000            
Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 362 251 102016 2 000            
 Utgiftsdekning besøkshjem 116560 362 251 102016 25 000          
Div. kjøp av tj. fra priv 137010 362 251 102016 280 000       
Annen lønn og trekkpl. godtgj. 105000 362 252 102016 100 000       
Arbeidsgiveravgift 109900 362 252 102016 6 000            
Diverse forbruksmateriell 112000 362 252 102016 20 000          
Kjøp av tjenester 112040 362 252 102016 100 000       
Oppholdsutgifter ved reise 112044 362 252 102016 10 000          
 Kjøre- og diettgodtgjørelse 116000 362 252 102016 50 000          
Andre oppl.pl. godtgj. 116500 362 252 102016 3 000            
 Utgiftsdekning besøkshjem 116560 362 252 102016 30 000          
Utgiftsdekning fosterhjem 116580 362 252 102016 9 000            
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Andre statlige overføringer 181000 355 242 201610 1 700 000    
Overtid 104000 355 242 201610 -10 000        
Introduksjonsstønad 108910 355 275 201610 -650 000      
Diverse andre kostnader 112000 355 242 201610 -200 000      
Kjøp av tjenester 112040 355 242 201610 -100 000      
Kursavg. og oppholdsutg. 115010 355 242 201610 -40 000        
Skyss og kost 116000 355 242 201610 -10 000        
Lisenser/bruksstøtteavtaler 119530 355 120 201610 -300 000      
Kjøp av inventar og utstyr 120000 355 242 201610 -300 000      
Tilskudd livsopph. 147030 355 281 201610 -90 000        

-                
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RAMME 4
BUDSJETTREGULERING 

Ikke mottatt forslag til budsjettreguleringer. 
Under ramme 2 er det budsjettregulert for Elvetun skole i investeringsbudsjettet.
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RAMME 9

Ingen budsjettereguleringer, utover
foreslått budsjettregulering av ressurskrevende brukere.
Forventet tilskudd - budsjettregulert under ramme 3. 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2015/202 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 22.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsrapport og årsregnskap 2015 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 81/16 29.09.2016 

Kommunestyret 44/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Signert - Årsrapport 2015 Dyrøy kommune 

2 Regnskap 2015 

3 Uttalelse årsregnskap Dyrøy kommune 2015 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen legger med dette fram Årsrapport og årsregnskap for 2015. 

 

Avleggelse av årsregnskap med forskriftsbestemte og Kommunal regnskapsstandard nr. 

6  bestemte noteopplysninger skal ferdigstilles  15.02 slik at oversendelse årsregnskap, 

årsberetning og revisjonsberetning til departementet innen frist den 31.7. 

 

Avleggelse av årsregnskapet ble ikke ferdigstilt innen frist og dette har medført at oversendelse 

av kommunestyre til behandling som skal skje innen 30.6 ikke er overholdt. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016  

Forslag til vedtak lagt fram i møtet av Knut Arne Johansen, FLD: 

 

Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 

2015 med et overskudd på kr. 3.626.000. 

 

Enst. vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 29.09.2016 

Dyrøy formannskap tilrår at kommunestyret godkjenner framlagte årsrapport og årsregnskap for 

2015 med et overskudd på kr. 3.626.000. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy formannskap tar framlagte Årsrapport og årsregnskap for Dyrøy kommune til orientering. 
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Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2015/202 

Saksbehandler: Unn-Tove Bakkevoll 

Dato: 23.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Fordeling av årsoverskudd 2015 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 82/16 29.09.2016 

Kommunestyret 45/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Oversikt over frie fond i 2015 

 

Saksopplysninger 

Årsregnskapet og årsmeldingen for 2015 er levert revisjon, og mottatt positiv revisjonsmelding. I den 

forbindelse legges frem forslag til budsjettfordeling av årsoverskuddet i 2015.  

Årsregnskapet viser et årsoverskudd for 2015 på kr 3.626.000,-.  

 

Rådmannen foreslår at årsoverskuddet blir avsatt til disposisjonsfond, og fordelt på 5 ulike 

fondsavsetninger.  

 

Bundne fond: 

Rådmannen har i etterkant av avleggelsen av årsregnskapet blitt gjort oppmerksom på at 

følgende bundne fond ikke er avsatt i årsregnskapet. Kommunen må dermed, jfr. tilsagnskrav 

sette av kr 270.428,- til bundne fond: 

 

 
 

Frie fond – disposisjonsfond: 

I forbindelse med budsjettvedtak i desember 2015, la kommunestyret føringer for 

budsjettfordeling av bruk av disposisjonsfondet i 2016. Dette ble fordelt ut som bruk av 

disposisjonsfond under tre ansvar. 

 

1) Vedtatt avsetning til bruk av disposisjonsfond i 2016 

 

I forbindelse med budsjettvedtak i desember 2015, la kommunestyret føringer for 

budsjettfordeling av bruk av disposisjonsfondet i 2016. Dette ble fordelt ut som forventet 

budsjett under tre ansvar. 

 

AVSETNING TIL BUNDNE FOND Beløp Beløp

Bundne fond Kulturskolen Kulturell Spaserstokk - 2015 tilsagn 12 962kr        

Bundne fond Helsesøster Prosjekt 13201 - Helsestasjon - opplysning/forebyggende uønskede svangerskap 5 962kr                   

Prosjekt 15145 - Samspill 90 000kr                 

Prosjekt 15146 - Veiledningsmidler 51 840kr                 

Prosjekt 15148 - Foreldrerettede tiltak 109 664kr               

Sum 4 fond - Helsesøster 257 466kr               257 466kr      

270 428kr      Sum avsetning til bundne fondsavsetninger fra 2016
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2) Vedtak - bruk av disposisjonsfond i 2016 

 

 
 

Konklusjon: Av disposisjonsfond pr 01.01.16 på kr 793.564,-, har kommunestyret og 

formannskap vedtatt avsetning til bruk av disposisjonsfond i 2016 og bruk av fond med kr 

1.385.350,-. Differansen mellom inngående balanse og bruk av fondet er på kr 591.786,-, noe 

som må inndekkes via bruk av årsoverskudd 2015.  

 

3) Rådmannens videre anbefaling for fordeling av årsoverskuddet 

 

Dyrøy kommune har i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet fått revisjonsmerknad på at 

variabel lønn for 2015, regnskapsført i januar 2016, ikke er periodisert inn i regnskapet. Dette må 

gjøres for 2016-regnskapet. Rådmannen anbefaler dermed at kr 794.000,-, som tilsvarer variabel 

lønn i januar blir avsatt under disposisjonsfondet til å imøtekomme denne kostnaden ved 

årsoppgjøret for 2016. En del av de vedtak som pr august 2016 er vedtatt dekket av 

disposisjonsfondet, må dekkes gjennom tilføring av årsoverskuddet for 2015.  

For å imøtekomme både økte pensjonsforpliktelser og fremtidig renteøkning, samt de 

vedtak som pr i 2016 er fattet vedtak om å dekkes via disposisjonsfondet, anbefaler rådmannen 

følgende fordeling: 

 

 
 

Disposisjonsfondet ble kraftig redusert etter krav fra revisjonen i forbindelse med årsoppgjøret 

2015. Dette medførte at mange fond som var satt av, ble brukt til å imøtekomme 

kommunestyrets vedtak i 2015. Det fremgår i egen oversikt over de fond i 2015, som pr 

inngående balanse i 2016, er fjernet. I forbindelse med gjennomgang av regnskapet legger enhet 

Dyrøy barnehage – ansvar 211, frem følgende ønske:  

 

ALLEREDE VEDTATT AVSETNING TIL BRUK AV FOND 2016 Beløp

Vedtak 62/15

Ansvar 211 - Dyrøy barnehage 392 725                        

Ansvar 282 - Museer/kulturvern 5 000                             

Ansvar 376 - Møteplassen 190 000                        

Samlet budsjettmessige føringer i 2016 av disp.fond 587 725                        

ALLEREDE VEDTATT  BRUK AV FOND 2016 Beløp

Vedtak foretatt i 2016, med bruk av disposisjonsfond 

Saksnr 14/16 - Kontorhotell 360 000kr                    

Saksnr 16/16 - Saksomkostninger "Garasjesak" 137 625kr                    

Saksnr 26/16 - Kjøp av aksjer Dyrøy Energi AS 100 000kr                    

Saksnr FSK - 55/16 - Kortsiktig likviditetslån Dyrøy utleie As 200 000kr                    

Vedtak - bruk av disposisjonsfond i 2016 797 625kr                    

Fordeling årsoverskudd 2015 Beløp

Årsoverskudd 2015 3 626 000kr                

Restavsetning til vedtak - bruk disp.fond i 2016 591 786kr                   

Avsetning til bundne fond 270 428kr                   

Avsetning til variabel lønn 2016 - rev. merknad 794 000kr                   

Pensjonsfond 1 200 000kr                

Rentefond 500 000kr                   

Udisponert disposisjonsfond 269 786kr                   

Sum fordeling disposisjonsfond 3 626 000kr                
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« Dyrøy barnehage ber om at barnehagens disposisjonsfond post 2560012 som var på  kr 

420 584,- fra 2015 tilbakeføres i sin helhet. Dette fordi barnehagen vil få økte utgifter de neste 

årene med å få tak i kvalifisert personale jfr høring om dispensasjon fra utdanningskravet for 

pedagogisk leder, samt kjøp av tilsyn fra andre kommuner i årene framover, så lenge det ikke er 

en som har et skole- og barnehagefaglig stilling som ivaretar barnehagemyndighetens ansvar i 

kommunen.» 

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.09.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

Vedtak i Formannskapet - 29.09.2016 

Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2015:  

 

 
 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen foreslår følgende fordeling av årsoverskuddet fra 2015:  

 

 
 

Ordførers innstilling: 

 

 

 

  

Fordeling årsoverskudd 2015 Beløp

Årsoverskudd 2015 3 626 000kr                

1) Restavsetning til vedtak - bruk disp.fond i 2016 591 786kr                   

2) Avsetning til bundne fond 270 428kr                   

3) Avsetning til variabel lønn 2016 - rev. merknad 794 000kr                   

4) Pensjonsfond 1 200 000kr                

5) Rentefond 500 000kr                   

6) Udisponert disposisjonsfond 269 786kr                   

Sum fordeling disposisjonsfond 3 626 000kr                

Fordeling årsoverskudd 2015 Beløp

Årsoverskudd 2015 3 626 000kr                

1) Restavsetning til vedtak - bruk disp.fond i 2016 591 786kr                   

2) Avsetning til bundne fond 270 428kr                   

3) Avsetning til variabel lønn 2016 - rev. merknad 794 000kr                   

4) Pensjonsfond 1 200 000kr                

5) Rentefond 500 000kr                   

6) Udisponert disposisjonsfond 269 786kr                   

Sum fordeling disposisjonsfond 3 626 000kr                
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Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Vedlegg 1: Oversikt over frie fond i 2015 
 

IB Ulike fond satt av på prosjekt under 
Disposisjonsfond pr 01.01.15   

"Hentet" 
Fondsbeløp 

2560001 - Formanskapets tiltaksfond   82 620 

2560002 - Overskudd 2006-2013   166 371 

2560003 - Taps. - formidl.lån f. 97   300 000 

2560004 - Taps. - formidl.lån e. 98   265 000 

2560005 - Politiske godtgj. - årlig balansering   100 000 

2560006 - Pensjonsfond   2 046 019 

2560007 - Rentefond   1 815 382 

2560008 - HMS - tiltak   233 729 

2560009 - Egenkapitalinnskudd KLP   2 466 

2560010 - Utviklingsfond -omklassifisert til 2510010   3 318 247 

2560011 - A. Hanssens dok.senter   74 250 

2560012 - Barnehagedrift   420 584 

2560013 - Anlegg og lokaler - idrettshallen   5 120 

2560014 - PLO - ekstrabevilgning 2010   380 000 

2560015 - Vedlikeholdsfond   457 000 

2560016 - Barnehagen - gave/tilskudd   25 409 

2560017 - Barnehagen - matpenger - årlig 
balansering   6 195 

2560018 - Ungdomsrådet   118 650 

2560019 - Skolefritidsordningen   9 105 

2560020 - Ikke i bruk- Feilbrukt som Viltfond   32 802 

Fondsmidler "hentet" for dekning av vedtak - bruk 
av disposisjonsfond 2015   9 858 949 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2016/236 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 22.09.2016 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang Dyrøy kommune 2016 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 83/16 29.09.2016 

Kommunestyret 46/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Oppstartmøte 07.06.16 

2 Arbeidsfordeling 

3 Informasjonsliste 

4 Intervjuguide Dyrøy kommune 

5 Sluttrapport fra 

Telemarksforsking 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok den 28.04.16 sak 15/16 en igangsetting av et prosjekt med mandat å 

gjennomføre en drifts og organisasjonsgjennomgang for nødvendig omstilling og forslag til en 

god og fremtidsrettet organisasjonsstruktur. 

 

Organisering 

Styringsgruppen består av: Formannskapet 

Prosjektansvarlig: rådmann  

Prosjektleder: oppdragsansvarlig  

 

Varighet 

Prosjektperioden varer frem til 15.9.2016 

 

Innhenting av tilbud 

Rådmannen innhentet tilbud fra 3 tilbydere: 

Bedriftskompetanse 

Telemarksforskning 

iPluss 

Etter frist innkom et tilbud fra Ernst &Young 

 

I utsendelsen ble følgende innhold til krav spesifisert. 

  

Overordnet målsetting for drifts og organisasjonsgjennomgangen. 

 God og framtidsrettet organisasjonsstruktur. 
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 Ny driftsmodell må bygge på faglighet, kompetanse og tilgjengelighet overfor 

innbyggere og næringslivet i kommunen. 

 Få utredet hva som kan sies å være en meget god og hensiktsmessig organisasjonsmodell 

for Dyrøy kommune i henhold til lover og forskrifter. 

 I fastsettingen av en ny og framtidsrettet organisasjonsmodell må en bl.a. sørge for at alle 

funksjoner og ansvarsområder som en kommune skal ha hånd om, er ivaretatt – enten 

som «egen løsning» eller organisert innenfor interkommunalt samarbeid.  

 

 

 

Pris  
Rammen for det eksterne tjenestekjøpet: inntil 200.000 kr eks. mva., finansiert av deler fra 

avsetningen av midler til driftsreserve i budsjett 2016. 

 

Kvalifiseringskriterier 

Det kreves at tilbyder legger frem skatte og momsattest og HMS erklæring. Disse skal foreligge 

ved fristens utløp og vedlegges tilbudet. Erfaring fra lignende arbeid skal også dokumenteres og 

vedlegges tilbudet (referanseoversikt). 

 

Valgt tilbyder: Telemarksforskning 

 

Gjennomføring av prosessen: 

Den 7.6. 2016 ble det avholdt et oppstartsmøte med Telemarksforskning og prosjektansvarlig. 

Milepælsplan for gjennomføring ble utarbeidet.  

 

Medvirkning 

Rådmannen ønsket bredvirkning fra de ansatte på alle nivå, samt tillitsvalgte og verneombud. 

Telemarksforskning utarbeidet en intervju guid som ble sendt ut til alle som skulle delta i 

undersøkelsen. Intervjuene ble gjennomført i møter og pr. telefon. Frist for info fra kommunen 

ble satt til den 16.6.2016 

 

Analyse perioden varighet: 20.6 – 10.8.2016 

 

Rapport 

Dyrøy kommune fikk tilsendt et utkast av rapporten som ble distribuert ut til alle som hadde 

deltatt. Hensikten var å gi tilbakemeldinger om fakta feil, samt komme med kommentarer. 

Tilbakemeldinger bli gitt fra enhetsledere, avdelingsledere og fagansvarlige. 

De tillitsvalgte og hovedverneombudet leverte ingen kommentarer. 

 

Kommentarene ble oversendt Telemarksforskning. 

 

Presentasjon av rapport 

Forslag til rapport ble presentert av Telemarksforskning i en video konferanse i 

Nordavindshagen den 25.8.2016. Innkalt var enhetsledere, fagansvarlige, tillitsvalgte, 

verneombud og andre fra administrasjonen og organisasjonen.  

Hensikt: Sørge for at alle fikk felles informasjon om innholdet i rapporten for å styrke 

medvirkningen i den videre prosessen. 

 

Styringsgruppen hadde eget møte hvor rapporten ble presentert samme dag.  

 

Endelig rapportutkast ble ferdigstilt og oversendt Dyrøy kommune den 1.9.2016 

 

Videre behandling 
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 Telemarksforskning presenterer rapporten for Styringsgruppen og prosjektleder den 

29.9.2016 

 Videre framdrift vil bli drøftet med prosjektansvarlig og styringsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Videre fremdrift – forslag 

Rådmannen gjennomgår rapporten med enhetsledere og tillitsvalgte/verneombud. 

Følgende vektlegges: 

 Ivaretakelse av lovkrav 

 Faglig kompetansebehov og – krav 

 Kapasitet og tilgjengelighet  

 Behovet for å beholde og rekruttere arbeidskraft 

 

Hensikt: Medvirkning fra ansatte og ledere jf. HHA §1-4-1 

 

Behandling i utvalg 

 Rapporten legges frem i AMU jf §Arbeidsmiljøloven § 7 – 2. 

 Rapporten behandles i administrasjonsutvalget jf HTA, del B pkt 4  

samt Hovedreglementet for Dyrøy kommune pkt.2.2.2  

 

Rapporten vil inngå i forslag i rådmannen budsjett 2017 og Økonomiplan. 

I vedtaket sak 15/16 står det at det også legges til grunn endelig behandling av budsjett 2017 og 

økonomiplan 2017 – 20.   

Vurdering 

Det har vært bred medvirkning fra ansatte og ledere. Telemarksforsking har vært fleksible slik at 

alle skulle kunne gjennomføre intervjuene. 

Telemarksforskning anbefaler et nytt organisasjonskart med tre tjeneste sektorer og en sektor 

hvor alle stab og støttefunksjonen er samlet. 

 

De foreslåtte modellen vil bedre kunne ivareta lovkrav og styrke ressursene for internkontroll, 

strategisk planlegging og faglighet, kompetanse og tilgjengelighet som skal sikre god 

tjenesteleveranse overfor innbyggere og næringslivet i kommunen enn nåværende 

organisasjonsstruktur.  

 

De foreslåtte modellene vil være et grunnlag for å kunne utarbeide en fremtidig funksjonell 

organisasjon. Rådmannen som øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen bør i 

dialog med ansatte og tillitsvalgte/verneombud ha ansvaret for utarbeidelse av forslag til ny 

struktur basert på forslaget fra Telemarksforskning. Kunnskap og behov som er kjente eller 

avdekket i denne underveis i prosessen vil kunne utfylle nåværende analyse. 

 

Rapporten konkluderer med at omorganiseringen som foreslått bør kunne gjennomføres 

innen nåværende totale stillingsramme. Dette må utredes og inngå i forslag til anbefalt 

modell. En omorganisering antas å få konsekvenser for fremtidige buds Saksprotokoll i 

Formannskapet - 29.09.2016  

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 
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Vedtak i Formannskapet - 29.09.2016 

Formannskapet tar rapporten til orientering. 

 

 

jett. En ny organisasjonsmodell må sees i sammenheng med kommunens økonomiske situasjon.  

 

Det anbefales videre at det gjennomføres et omstillings/utviklingsprosjekt. Om dette skal 

gjennomføres og hvordan må defineres og følges opp. Økonomiske midler til 

organisasjonsutvikling prosjekt samt lederutvikling vil kunne søkes KS. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet tar rapporten til orientering. 

Ordførers innstilling: 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 
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Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Dyrøy kommune 

Oppstartmøte 7. juni 2016 

Kl. 08.00-09.00 

 

 

Driftsanalyse og 

organisasjonsgjennomgang 
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©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Saksliste 

• Presentasjoner 

• Kontaktpersoner og kontaktopplysninger 

• Jfr. intervjuplan og navneoversikt med kontaktopplysninger 

• Presentasjon av kommunen 

• «Det tallene og dokumentene ikke forteller» 

• Tilbudsgrunnlag og mandatet 

• Spørsmål, avklaringer og presiseringer 

• Tilbudet 

• Spørsmål og avklaringer 

• Kontrakt 

• Underskrevet av begge parter og i orden? 

 

 

 

07.06.2016 
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Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Saksliste, forts. 

• Organisering 
• Prosjektmedarbeidere og deres roller i prosjektet 

• Gjennomføring 

• Tidslinje  

• Metode 

• Rapportformat: Power Point 

• Informasjon fra Dyrøy kommune.  

• Informasjonsliste 

• Sendes fortløpende til Telemarkforskings medarbeidere 

• Siste frist for oversendelse til Telemarkforsking: 16.06.2016 

• Intervjuplan 

07.06.2016 
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Tidslinje (1) 

 

07.06.2016 

TILBUD LEVERT 

OPPSTARTMØTE 

SLUTT INTERVJUPERIODE 

FRIST INFO FRA KOMMUNEN 

START ANALYSEPERIODE SLUTT ANALYSEPERIODE 

RAPPORTUTKAST 

TILBAKEMELDING 

ENDELIG RAPPORT 

20. mai. 20. jun. 20. jul. 20. aug.

Prosjektperiode 
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Tidslinje (2) 
  DATO MILEPÆL PLASSERING 

  20.05.2016 Tilbud levert 25 

  07.06.2016 Oppstartmøte 17 

  08.06.2016 Slutt intervjuperiode -17 

  16.06.2016 Frist info fra kommunen 10 

  17.06.2016 Start analyseperiode -25 

  10.08.2016 Slutt analyseperiode -25 

  22.08.2016 Rapportutkast 15 

  26.08.2016 Tilbakemelding -15 

  01.09.2016 Endelig rapport 25 

07.06.2016 
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Saksliste, forts. 

• Medvirkning og involvering 

• Hvordan, hvem og når? 

• Ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 

• Underveisinformasjon internt i kommunen  

• Folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte 

• Kommunens eget ansvar 

 

 

07.06.2016 
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Saksliste, forts. 

• Oppsummeringsseminar/presentasjon 

• Når, hvor, med hvem og i hvilken form? 

• Presentasjon i Dyrøy kommune  …… sept. 2016, kl. ………. 

• Eventuelt 

 

 

 

07.06.2016 
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Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune – 

Arbeidsfordeling 

Rolle/ 
oppgaver 

Kjetil 
Lie 

Ole Sverre 
Lund 

Helge 
Støren 

Sondre 
Groven 

Merknad 
Sum 

Oppdragsansvarlig  
 

x     

Operativt gjennomføringsansvarlig 
 

 x    

Politisk nivå/administrasjon 
Intervjuer, analyser og forslag 

  
x 

   

Næring 
Intervjuer, analyser og forslag til tiltak 

  
x 

   

Helse/sosial/NAV 
Intevjuer, analyser og forslag til tiltak 

    
x 

 

Pleie og omsorg 
Intervjuer, analyser og forslag til tiltak 

    
x 

 

Teknisk  
Intervjuer, analyser og forslag til tiltak 

    
x 

 

Interkommunalt samarbeid 
Innhente, analysere og forslag til tiltak 

 x    

Skole 
Intervjuer, analyser og forslag til tiltak 

   
x 

  

Barnehage 
Intervjuer, analyser og forslag til tiltak 

   
x 

  

Kultur 
Intervjuer, analyser og forslag til tiltak 

   
x 

  

Sammenstilling av 
rapport 

   x  

Kvalitetssikring 
 

x     

Bestilling av  
korrekturleser 

x     

Sum  
timer 

 
16 

 
50 

 
60 

 
65 

 
191 

Reisetidskompensasjon er inkludert i 
tildelte timer 

     

Utarbeidelse av foilsett til evt,. 
presentasjon av sluttrapport 

    
x 

 

Presentasjon av sluttrapport – 2 
medarbeidere (bestemmes senere) 

  
? 

 
? 

 
? 

 

      

3 medarbeidere reiser til Dyrøy i fbm oppstartmøte og intervjuer (OSL, HS og 

SG) 
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Driftsanalyse og 

organisasjonsgjennomgang 
 
 

  
Dyrøy kommune 

 
 
 

Informasjonsliste 
29.05.2016 

 
 
 
 

Kontaktperson: 
 

Ole Sverre Lund 
  

ole.sverre.lund@gmail.com  

 
Tlf. 913 25 039 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Aktivitets- og 
ressursanalyser 
Informasjonsliste Rygge kommune 
Oslo, 22. mars 2012 
Kontaktpersoner: lie@tmforsk.no og morten.thuve@bdo.no  
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1. Introduksjon og formål 

Vedlagt følger en oversikt over den informasjonen vi i første omgang trenger for å kunne utføre de 
planlagte kartleggingene, analysene og vurderingene.  
 
Informasjonen sendes på mail til: 
 
Ole Sverre Lund   ole.sverre.lund@gmail.com  91 32 50 39 
 
Med kopi til: 
 
Helge Støren   helgestoren@gmail.com   99 59 51 23 
Sondre Groven   groven@tmforsk.no   48 02 64 96 
 
 
Spørsmål kan rettes til ovennevnte eller  
 
Kjetil Lie    lie@tmforsk.no           97 52 36 40 
  
Noe informasjon har vi allerede mottatt. Dersom all resterende informasjon ikke kan innhentes 
samtidig, er det fint om informasjonen som finnes videresendes raskt og fortløpende, og at øvrig 
dokumentasjon ettersendes når denne finnes. Dersom noe informasjon tar lang tid eller er spesielt 
ressurskrevende å finne frem bør vi drøfte om det vil være bedre å la være å innhente denne 
informasjonen. Ta kontakt med oss om dette. 
 
Dere må gjerne også gi oss informasjon vi ikke har spurt etter, men som dere mener er av betydning for 
å vurdere organiseringen, aktivitetsnivået og effektiviteten innenfor de ulike tjenestene. 
 
Vi håper og tror at dette skal være overkommelig, men ikke nøl med å kontakte oss dersom det er noe 
dere synes er unødvendig ressurskrevende i denne fasen av prosjektet. 
 
Det er kan være at vi senere i prosessen vil etterspørre ytterligere informasjon der vi ser behov for 
det.  
 

 

Informasjonsliste 

 
Intervjuplan  

1. Intervjuplan – Liste over personer som skal intervjues med oversikt over når de skal 

intervjues og kontaktopplysninger (epostadresser og mobiltelefonnr.). Denne må foreligge 

før oppstartmøtet og sendes Telemarkforsking så tidlig som mulig i uke 22. 

Organisering/reglementer 

1. Politisk organisasjonskart. (PowerPoint) 

2. Administrative organisasjonskart for kommuneorganisasjonen som helhet, for hver 

enhet/sektor med underliggende virksomheter/avdelinger og sentraladministrasjonen 

(rådmannens stab og støttefunksjoner) (Power Point) og oversikt med antall årsverk og 

antall ansatte (Excel-dokument eller Word-dokument) 

3. Foreliggende reglementer for kommunestyret, formannskapet og andre politiske organer 

(Word-dokumenter) 

4. Foreliggende delegasjonsreglement fra kommunestyret til rådmannen (Word-dokument) 

5. Reglement for godtgjørelser til folkevalgte (Word-dokument) 

Styringsdokumenter/rapportering 

1. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 (Word-dokument) 

2. Årsberetning 2015 (Word-dokument)  

3. Overordnede styringsdokumenter for hver enhet/sektor og underliggende 

virksomheter/avdelinger (Word-dokument) (i den grad slike foreligger) 
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4. Gjeldende Kommuneplan med samfunnsdel (Word-dokument) og arealdel (foreliggende 

format)  

5. Hvis ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel er under utarbeidelse skrives et svært 

kortfattet notat angående status (Word-dokument) 

6. Tilstandsrapporter for grunnskolen de siste to årene og hvis slike er utarbeidet, 

ståstedsanalyser for grunnskolen og barnehage, skoleeieranalyse og 

organisasjonsanalyse av nyere dato (Word-dokumenter) 

7. Kulturplaner av nyere dato (Word-dokumenter) (dersom slike er utarbeidet) 

Økonomiske data, bemanningsoversikter  

1. Ren regnskapsrapport for regnskapsårene 2015 i excelformat, på ansvar, art og funksjon, 

uten delsummer og lignende. 

2. Det vil være fint om vi i tillegg til regnskap 2015 også kan få budsjett 2016 i samme 

rapport. 

3. Dersom det har skjedd vesentlige endringer vedrørende kontostrukturen/føringsprinsipper i 

analyseperioden; angi hvilke.  

4. Rapport over årsverk (gjerne med stillingskoder) fordelt på ansvar og funksjoner/tjenester 

Interkommunalt samarbeid og eierskap 

1. Oversikt over alle former for nasjonale, regionale og interkommunale samarbeidsordninger 

som kommunen deltar i – Hva slags samarbeid, hvordan er samarbeidet organisert, 

formålet og hvilke kommuner som deltar? 

2. Kort status på eventuelle planlagte nasjonale, regionale og interkommunale 

samarbeidsordninger som kommunen vil eller vurderer å delta i – Hva slags samarbeid, 

hvordan blir samarbeidet organisert, formålet og hvilke kommuner som deltar. 

3. Eierskapsmelding, (minimum kommunens eierskap og eierskapsandeler i ulike selskaper) 

Tjenestedata 

1. Oversikt over antall plasser og antall beboere/brukere i sykehjem, heldøgns bemannede 

omsorgsboliger og annen hjemmetjeneste (splittet på avdelinger) 

2. Oversikt over antall årsverk i hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand)  

3. Oversikt over antall tildelte timer (vedtakstimer) i hjemmetjeneste (ekskl. heldøgns 

bemannede boliger)  

4. Faktisk forbruk i hjemmetjenesten (dersom kommunen registrerer det) 

5. Gjennomsnittlig IPLOS-score for brukere i 1) sykehjem (splittet per avdeling) og 2) 

hjemmetjenester  

6. Antall barnehagebarn splittet på hver avdeling og skilt mellom små barn (1-2 år) store barn 

(3-5 år). Se rapporteringsmal nedenfor. (Dersom malen ikke passer fordi det f.eks. er 

avdelinger med både store og små barn så tilpass malen eller forklar) 

7. Div. info. vedrørende skole og barnehage (se vedlagte mal nedenfor) 

8. Tegninger av skolebygg (PDF), gjerne også med oversikt over arealer (kvadratmeter 

skolebygg per skole) – spesifiser hvorvidt samfunnshus/gymsal/svømmehall med 

garderober inngår i dette grunnlaget  

9. Tegninger av barnehagebygg (PDF), gjerne også med oversikt over arealer (kvadratmeter 

barnehagebygg per barnehage) – spesifiser hvorvidt samfunnshus med garderober inngår i 

dette grunnlaget  

10. Div. info. vedrørende teknisk sektor og næring (se vedlagte mal nedenfor)  

Annet 

1. Eventuelle analyserapporter og utredninger av nyere dato innenfor alle 

enheter/sektorer/virksomheter/avdelinger (f.eks. innen kultur og næring) 

2. Særskilte saker til kommunestyret vedrørende organisering/organisasjonsgjennomganger 
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fom 2014 tom 2016 (hvis det er utarbeidet slike saker) 

3. Foreliggende analyser av kompetansebehov og kompetanseutviklingsplaner for kommunen 

som helhet og/eller de enkelte enheter/sektorer/virksomheter/avdelinger 

4. Annen foreliggende informasjon som kommunen mener kan være til nytte i forbindelse 

med driftsanalysen/organisasjonsgjennomgangen 

 
Informasjonslisten vil bli gjennomgått i oppstartmøtet 07.06.2016. Telemarkforsking vil i 
oppstartmøtet anbefale at fristen for når Telemarkforsking senest skal ha mottatt informasjon i hht 
listen  fastsettes til torsdag 16. juni 2016. Det anbefales derfor at informasjonsinnsamlingen 
påbegynnes raskt og gjennomføres når det er praktisk mulig. 
 
Lista sendes til rådmann før oppstartmøtet slik at kommunen kan påbegynne 
informasjonsinnsamlingsarbeidet. Rådmann sørger for å organisere arbeidet internt i kommunen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ole Sverre Lund 
Operativt gjennomføringsansvarlig 
 
Telemarkforsking 
Epost:ole.sverre.lund@gmail.com 
Mobiltlf: 91325039  
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Vedlegg 
 
For rappportering innenfor skole/barnehage følger en mal nedenfor som kan benyttes. 

1. Rapporteringsmal barnehage 

 Årsmeldinger for barnehage de siste to årene.  

 Årsplaner for barnehage de siste to årene. 

 Siste ståstedsanalyse for barnehagen (om slik er utarbeidet)  

 Eksterne vurderinger nyere enn fem år. 

 Målsatte tegninger av barnehagen (PDF) 

 

Antall barn og årsverk, barnehage 

 

 Barnehage  Type 

avdeling 

(0, 1-2 

eller 3-5) 

Antall 

barn 

(og 

plass

er) 

Antall barn 
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Su
m
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Avd. (oppgi 

navn) 

          

Avd. (oppgi 

navn) 

          

Avd. (oppgi 

navn) 

          

Avd. (oppgi 

navn) 

          

Avd. (oppgi 

navn) 

          

Sum 
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2. Rapporteringsmal grunnskole 

 Tilstandsrapport for grunnskolen de siste to årene. 

 Siste ståstedsanalyse for skolen (om slik er utarbeidet) 

 Eksterne vurderinger nyere enn fem år. 

 Målsatte tegninger av skolen (PDF) 

 

Antall årsverk skole  

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Elevtall       

Lærerårsverk samlet       

Lærerårsverk spesialundervisning       

Assistentårsverk samlet       

Assistentårsverk spesialundervisning/ 

funksjonshemmede       

Administrasjonsressurs (rektor mv)       

Sekretærårsverk       

Vaktmesterårsverk       

Reinholderårsverk       

 

Antall elever, lærerårstimer til spesialundervisning, særskilt språkopplæring og deling: 

 

Årstrinn Antall elever 

1.10.2014 

Antall elever 

1.10.2015 

Årstimer 

spesialundervisning 

Årstimer særskilt 

språkopplæring 

Årstimer andre timer 

tildeling og styrking 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Gjennomsnittlige lønnskostnader i skole knyttet til stillingskategorier: 

 

 Gjennomsnittlig årslønn 2015 Pensjonskasse (KLP eller SPK) 

Lærer   

Assistent/Fagarbeider   

Rektor   

Sekretær   

Renhold   

Vaktmester   
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3. Rapporteringsmal teknisk sektor og næring 
 
For rapportering innenfor teknisk sektor følger en mal nedenfor som kan benyttes. 

 

 
  
1. Tabellen nedenfor angir oppgaver som naturlig hører hjemme innenfor plan og teknisk. Vi har 

kategorisert disse oppgavene i tre hovedområder:  kommunal teknikk, arealforvaltning og 
eiendomsforvaltning. Vi ønsker at kommunen fyller ut antall årsverk knyttet til de ulike 
oppgavene i kolonne 3. I en liten kommune som Dyrøy vil det være naturlig at enkelte ansatte 
har og utfører oppgaver på flere av områdene på listen. I disse tilfellene vil det være 
hensiktsmessig om kommunen etter beste evne prøver å tallfeste hvor stor del av de ansattes 
årsverk som hører innunder de ulike oppgavene.   

  

Område Oppgaver Årsverk  

Plan, teknisk og næring - 

overordnet 
Felles administrasjon 

og planlegging 
  

Kommunal teknikk Veg   

Kommunal teknikk Vann    

Kommunal teknikk Avløp   

Kommunal teknikk renovasjon   

Kommunal teknikk brannvern   

Arealforvaltning Kart, oppmåling og GIS   

Arealforvaltning Arealplaner   

Arealforvaltning Byggesak   

Arealforvaltning Landbruk, skogbruk og 

viltforvaltning 
  

Eiendomsforvaltning Renhold   

Eiendomsforvaltning Vaktmestertjeneste og 

håndverkere 
  

Næringsutvikling Næringsutvikling   

 
2. Vi ønsker også en oversikt over kjøp av tjenester innenfor Plan, teknisk og næring. Ofte er det slik 

at kommunene kjøper tjenester knyttet til renovasjon, eiendomsdrift eller veivedlikehold. 
  
3. Dersom kommunen har en oversikt over m2 knyttet til alle kommunale bygg ønsker vi også å få 

oversendt denne. 
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Driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang i Dyrøy kommune 
 
Intervju med: ……………..…………………(stilling) ……………………………………………………………………(navn) 
Intervjuer : ………………………………..(stilling)…………………………………………………………………….(navn) 
Sted/dato : ……………………………….. 

 
 

Intervjuguide – Sokndal kommune 

1. Generelt i fht oppdraget 

Hva mener du om bakgrunnen for vårt oppdrag?   

- Er det behov for å gjennomføre oppdraget? 

2. Organisering i kommunen 
Hvordan vurderer du nåværende organisering? 
- Politisk organisering? 
- Overordnet administrativ organisering for kommunen som helhet? 
- Organiseringen innen din enhet og ditt ansvars- og arbeidsområdeområde? 

Hva vil du framheve som sterke og svake sider ved nåværende organisering? 
- Politisk organisering? 
- Overordnet administrativ organisering for kommunen som helhet? 
- Organisering innen din enhet og ditt ansvars- og arbeidsområdeområde  

Hvilke utfordringer ser du med dagens organisering? 
- Politisk organisering? 
- Overordnet administrativ organisering for kommunen som helhet? 
- Organisering innen din enhet og ditt ansvars- og arbeidsområdeområde 

Hvordan mener du kommunen bør organiseres, sett fra ditt ståsted i kommuneorganisasjonen? 
- Hva vil du oppnå ved slik organisering innenfor ditt ansvars- og arbeidsområde? 
- Hva hindrer deg å oppnå det samme med nåværende organisering? 
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2 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]  

Samarbeid 
Hva fungerer godt og hva fungerer mindre godt ved samarbeidet i kommunen? 
- Mellom folkevalgte? 
- Mellom folkevalgte og rådmannen? 
- Mellom rådmannen og enhetslederne? 
- På tvers av enhetene (det tverrsektorielle samarbeidet)? 

Reglementer 
Hovedreglementet gir bestemmelser for den politiske organiseringen av Dyrøy kommune, reglement for delegasjon av myndighet fra kommunestyret og  
møtereglement for styrer og utvalg. 
- Bruker du reglementet aktivt i ditt arbeid eller virke i kommunen? 
- Er det samsvar mellom innholdet i reglementet og gjeldende lover og regler? 
- Er det samsvar mellom praksis i kommunen og innholdet i reglementet? 
- Har du synspunkter vedrørende eller forslag til endringer i reglementet? 

Økonomi 
Hvordan vil du beskrive økonomistyringen? 
- I kommunen som helhet? 
- Innen ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Hvordan fungerer økonomirapporteringen? 
-     Til rådmannen/økonomistaben?   
-     Internt i den enheten du tilhører? 
-     Hva mener du bør gjøres annerledes? 

Hvordan vil du beskrive økonomisk måloppnåelse? 
- I kommunen som helhet? 
- Innen ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Hvordan vil du beskrive økonomiplanprosessen (4-årig)?  
- I kommunen som helhet? 
- Innen ditt arbeids- og ansvarsområde? 
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Hvordan vil du beskrive budsjettprosessen (1-årig)?  
- I kommunen som helhet? 
- Innen ditt arbeids- og ansvarsområde? 

På hvilken måte legges kommuneplanens samfunnsdel til grunn ved utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett? 
- I kommunen som helhet? 
- Innen ditt arbeids- og ansvarsområde?  

Hvilke muligheter/handlingsrom finnes for prioritering av nye driftstiltak? 
- Ved tilførsel av nye midler (økt netto utgiftsramme)? 
- Ved omprioriteringer innen eksisterende netto utgiftsramme? 

Hvilke muligheter finnes for gjennomføring av nye investeringstiltak? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Hvilke muligheter for effektivisering og inntektsøkning/ innsparing ser du for kommunen som helhet? 
- Hvilke inntekter kan økes? 
- Hvilke utgifter kan reduseres? 
- Hvilke tiltak kan gjennomføres? 

Hvilke muligheter for effektivisering og inntektsøkning/innsparing ser du innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 
- Hvilke inntekter kan økes? 
- Hvilke utgifter kan reduseres? 
- Hvilke tiltak kan gjennomføres? 

Tjenester 
Hva mener du om omfang og kvalitet på kommunens lovpålagte tjenester? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Hvis kommunen kan bruke mere ressurser på tjenester. Hva mener du bør prioriteres? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 
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4 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]  

Hvis kommunen må bruke mindre ressurser på tjenester. Hva mener du bør reduseres? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

I hvilken grad gjennomføres systematiske brukerundersøkelser og hvis ja, hva forteller disse? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

I hvilken grad klages det på tjenestene (omfang, kvalitet, utførelse etc)? 
- Formelle klager? 
- Andre mishagsytringer? 
- Hvem klager (brukere, pårørende, politikere, andre)? 

Fylkesmannen og andre offentlige instanser gjennomfører ulike tilsyn i kommunen. 
- Hvordan oppleves disse? 
- Avstedkommer tilsynene avvik og merknader? 
- Hvordan følges tilsynsrapportene opp med konkrete tiltak? 

Hva er de største utfordringene i fht tjenestene? 
- For kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Hvordan oppleves service fra stab/støtte-funksjonene i kommunen? 

- Økonomi 
- HMS, personal og organisasjon 
- IKT 
- Post, sak og arkiv 

Interkommunalt samarbeid 
Hva mener du generelt om interkommunalt samarbeid? 
 
 

Del av kommunens ressurser brukes på interkommunale samarbeidsordninger. I hvilken grad har kommunens folkevalgte og administrasjon innflytelse 
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over måloppnåelse, resultater og ressursbruk knyttet til de ulike interkommunale samarbeidsordningene? 
- Generelt? 
- De interkommunale samarbeidsordningene som vedrører ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Hvilke nye interkommunale samarbeidsordninger mener du kan være aktuelle? 
- For kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Hvilke kommuner er aktuelle å samarbeide med hvis det interkommunale samarbeidet skal utvides (uavhengig av evt. ny framtidig kommunenstruktur) 
- For kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Internkontroll 
Har kommunen et fullverdig interkontrollsystem og evt. hva slags? 
- Hvem er systemeier og systemansvarlig? 

Omfatter  internkontrollsystemet avvik og benyttes dette? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde 

Hvordan fungerer kontrollutvalget i kommunen? 
- Hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter er gjennomført i kommunen? 

Hva mener du om saksbehandlingen og saksutredningene? 
- Kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Gjennomføres vedtak i folkevalgte organer opp på rett måte og til rett tid? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Medarbeidere, tillitsvalgte og ledelse 
Hvordan er sykefraværet? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 
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6 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]  

Gjennomføres medarbeidersamtaler? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Gjennomføres vernerunder og systematiske medarbeiderundersøkelser? 
- I kommunen som helhet? 
- Innfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Har kommunen tilstrekkelig kompetanse? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 
- Hvordan ajourholdes og videreutvikles medarbeidernes kompetanse? 

Har kommunen tilstrekkelig kapasitet? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Har kommunen tilstrekkelig ledelseskapasitet? 
- I kommunen som helhet? 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde? 

Gjennomføres leder-/ledelsesutviklingstiltak i kommunen? 

Hvordan fungerer samarbeidet mellom tillitsvalgte og kommunens administrasjon? 

Annet 
Har du ytterligere forslag til forbedringstiltak 
- For kommunen som helhet 
- Innenfor ditt arbeids- og ansvarsområde 

Ha du andre innspill som du mener vi bær ta med oss videre i prosessen? 
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Alle svar/kommentarer gitt under intervjuene vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert i det videre 
analysearbeidet og i rapporter. Dersom det er ytterligere spørsmål til intervjuene eller det ønskes å gi utfyllende 
kommentarer i ettertid er vi takknemlige for at dere tar kontakt. Spørsmål og kommentarer kan rettes til  
 
Kontaktinfo: 
o Ole Sverre Lund,   mobiltlf. 91 32 50 39, epost: ole.sverre.lund@gmail.com 
o Helge Støren,    mobiltlf. 99 59 51 23, epost: helgestoren@gmail.com 
o Sondre Groven   mobiltlf. 48 02 64 96, epost: groven@tmforsk.no 
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Forord

• Telemarksforsking har på oppdrag fra Dyrøy kommune stått for en 

driftsanalyse og organisasjonsgjennomgang med sikte på å fremme 

forslag til omstilling og en god og framtidsrettet organisasjonsstruktur.

• Oppdraget er gjennomført i perioden 07.06 – 01.09.2016.

Bø i Telemark, 01.09.2016

Kjetil Lie 

Prosjektleder 
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Kommunale vedtak (1)

Vedtak i kommunestyret 15.12.15, sak 62/15, pkt. 27:

«Rådmannen bes ta en gjennomgang av administrasjonen og fellesdrift med sikte 

på omstilling og en fremtidsrettet organisering. Gjennomgangen bes gjennomført 

som prosjekt med tilrådning til ny organisering av funksjoner, kompetanse og 

behov i løpet av 2016»

Fortolkning av kommunestyrets vedtak i formannskapet 16.03.16, sak 

20/16:

1. Formannskapet fortolker dette til at man skal vurdere hele organisasjonen.

2. Formannskapet utgjør styringsgruppe for omstillingsarbeidet.

3. Formannskapet ber rådmannen legge fram sak om 

organisasjonsgjennomgang, og eventuell bevilgning til kjøp av tjenester.

6
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Kommunale vedtak (2)

Vedtak i kommunestyret 28.04.16, sak 15/16

1. Kommunestyret vedtar igangsetting av et prosjekt med mandat til å 

gjennomføre en drifts- og organisasjonsgjennomgang for nødvendige 

omstillinger og forslag til en god og framtidsrettet organisasjonsstruktur. 

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, rådmannen prosjektansvarlig, 

mens oppdragsansvarlig hos et eksternt firma er prosjektleder. 

Prosjektperioden varer fram til 15.09.16.

2. Rådmannen bes etter en anbudsprosess om å knytte til seg et eksternt 

analyse- og utredningsmiljø. Rammen for det eksterne tjenestekjøpet settes til 

inntil 200.000 kr eks. mva., finansiert av deler fra avsetningen av midler til 

driftsreserve i budsjett 2016.

3. Skriftlig sluttrapportering fra prosjektet med konkrete forslag og tilrådinger skal 

foreligge innen 1. september 2016. Rapporten presenteres så i et sluttmøte 

med styringsgruppa innen 15. september. Det legges så til grunn endelig 

behandling i kommunestyret i samme moment som behandlingen av 

økonomiplan 2017–20 og årsbudsjett 2017 i desember i år.

7
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Oppdragsforståelse, 
jf. oppsummering fra oppstartmøte 07.06.2016

I drifts- og organisasjonsgjennomgangen skal Telemarkforsking:

1. Kartlegge og analysere nåværende organisasjonsstruktur/-modell og 

omstillingsbehov.

2. Begrunne og fremme forslag til en god, funksjonell og fremtidsrettet 

organisasjonsstruktur/-modell for hele kommunen. I dette ligger også 

hvilke tjenester som skal utføres av kommunen selv, og hvilke 

tjenester som bør løses ved interkommunalt samarbeid.

3. Det skal legges spesiell vekt på

 Ivaretakelse av lovkrav

 Faglige kompetansebehov og -krav

 Kapasitet og tilgjengelighet

 Behovet for å beholde og rekruttere arbeidskraft

8
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Tidslinje for prosjektgjennomføring

TILBUD LEVERT

OPPSTARTMØTE

SLUTT 
INTERVJUPERIOD

E

FRIST INFO FRA 
KOMMUNEN

START 
ANALYSEPERIODE

SLUTT 
ANALYSEPERIODE

RAPPORTUTKAST

TILBAKEMELDING

ENDELIG 
RAPPORT

20. mai. 20. jun. 20. jul. 20. aug.

Prosjektperiode
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Milepæler

DATO MILEPÆL

20.05.2016 Tilbud levert

07.06.2016 Oppstartmøte

08.06.2016 Slutt intervjuperiode

16.06.2016 Frist info fra kommunen

17.06.2016 Start analyseperiode

10.08.2016 Slutt analyseperiode

22.08.2016 Rapportutkast

29.08.2016 Tilbakemelding

01.09.2016 Endelig rapport
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Gjennomføring

• Kommunen har oversendt en rekke data, dokumenter og annen informasjon 

etter forespørsel fra Telemarksforsking.

• Det er gjennomført intervjuer med ledere, hovedtillitsvalgte og formannskapets 

medlemmer.

• I perioden fra oppstartsmøtet og frem mot avslutningen av oppdraget har 

Telemarksforsking gjennomført analyser og gjort vurderinger omkring 

organisering, stillingsressurser, kostnader, tjenestenivå, m.m.

• Rapportutkast ble oversendt til kommunen 17.08.2016. Endelig rapport ble 

oversendt 01.09.2016 – etter at kommunen hadde hatt anledning til å lese 

gjennom og korrigere rapportutkastet for eventuelle faktafeil og misforståelser.

• Rapporten blir presentert i kommunen av Telemarkforsking den 29.09.2016. 

• Rapporten kan offentliggjøres etter 01.09.2016. 

11
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Tidligere rapporter fra Telemarkforsking

Telemarkforsking har tidligere levert følgende rapporter/utredninger til 

Dyrøy kommune:

1. Evaluering av Dyrøy kommunes pleie-, rehabiliterings- og 

omsorgtjenester (TF-notat 17/2013 – 28.06.2013)

2. Gjennomgang av PRO-tjenestene (29.09.2015)

3. Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune (19.01.2016)

Rapportene/utredningene er brukt som del av bakgrunnsmaterialet ved 

utarbeidelse av denne rapporten.

12

-�482�-



Anbefalinger, informasjon, 
medvirkning og veien videre

13

-�483�-



Anbefalinger til ny administrativ organisering – alternativ 1

• Telemarksforsking anbefaler et nytt overordnet organisasjonskart for 
administrasjonen i Dyrøy kommune. Vi lanserer to hovedalternativer for 
organisering, begge over samme lest i form av sektororganisering 
(bestående av tre tjenestesektorer og én sektor hvor stab- og 
støttefunksjoner er samlet). Strukturen i hovedalternativ 1 er: 

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under ledelse 
av kommunalsjef.

 Innen helse, omsorg og velferd som defineres som et 
sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire enhetsledere for 
henholdsvis helse, hjemmetjeneste, sykehjem og NAV.

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen teknisk, areal og miljø, under 
ledelse av kommunalsjef. 

 Innen oppvekst og kultur som defineres som et sektor/kommunalsjef-
område anbefaler vi tre enhetsledere for henholdsvis barnehage, skole 
og kultur.

14
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt. 1 

15

Rådmann

Stab og støtte

Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving, 
personal og organisasjon, HMS, 

internkontroll, servicetorg, IKT, næring, plan

Oppvekst og kultur

Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, kulturskole,      
kultur, fritid, bibliotek, frivilligsentral

Helse, omsorg og velferd

Kommunalsjef

Legetjenester,                           
helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

folkehelse, familietjenester, 
omsorgssenter/sykehjem,                
boliger, hjemmetjenester,                      

NAV

Teknisk, areal og miljø

Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier,         
bygg og eiendom,                               

areal, byggesak, geodata,                    
hav- og landbruk,                               

klima og miljø

-�485�-



Anbefalinger til ny administrativ organisering – alternativ 
2

• Strukturen i hovedalternativ 2 er: 

Flat struktur (dvs. ingen enheter) innen stab og støtte, under ledelse 

av kommunalsjef.

 Innen helse, omsorg og velferd, som defineres som et 

sektor/kommunalsjef-område, anbefales det fire enhetsledere for 

henholdsvis helse, hjemmetjeneste, sykehjem og velferd.

 Innen samfunnsutvikling og infrastruktur, som defineres som et 

sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi to enhetsledere for 

henholdsvis teknisk drift og eiendom og plan, næring og kultur. 

 Innen familie og oppvekst, som defineres som et 

sektor/kommunalsjef-område, anbefaler vi tre enhetsledere for 

henholdsvis barnehage, skole og familie.

16
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt. 2 

17

Rådmann

Stab og støtte

Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving, 
personal og organisasjon, HMS, 
internkontroll, servicetorg, IKT

Familie og oppvekst

Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, barnevern, 
helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

støttekontakt, avlastning/omsorgslønn

Helse, omsorg og velferd

Kommunalsjef

Legetjenester, 
omsorgssenter/sykehjem,                
boliger, hjemmetjenester,                      

NAV

Samfunnsutvikling og 
infrastruktur

Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier, bygg og 
eiendom, areal, byggesak, geodata,                    

hav- og landbruk, næring, plan, folkehelse,                               
klima og miljø, kulturskole, kultur, fritid, 

bibliotek og frivilligsentral
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Informasjon og kommunikasjon

• Sluttrapporten leveres 01.09.2016. Rapporten kan da offentliggjøres.

• Sluttrapporten presenteres i Dyrøy kommune 29.09.2016. Dyrøy 

kommune kan velge å utsette offentliggjøring til denne dato.

• Når rapporten offentliggjøres, bør Dyrøy kommune ha bestemt hvordan 

kommunen skal informere internt og eksternt, og hvem som skal være 

ansvarlig for denne informasjonen

• Kommunens informasjonsplan, revidert av kommunestyret 07.10.2013, 

skal være veiledende for all kommunikasjonsvirksomhet i kommunen, 

og bør følgelig legges til grunn for informasjon og kommunikasjon 

vedrørende denne rapporten.

18
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Medvirkning 
(1/2)

• Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. 

• Rådmannen er prosjektansvarlig

• Lov, avtaleverk og kommunale bestemmelser må følges

• Iht. Hovedavtalen (HA), del B:

– Arbeidsgiver skal iht. § 1-4-1 så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de 

tillitsvalgte med på råd når det bl.a. gjelder omorganisering/omlegging av 

driften.

– Dersom oppgaver vurderes utført ved arbeid gjennom kommunal 

samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, skal de berørte parter 

tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan de 

ansattes medbestemmelse skal ivaretas, jf. HA, del B, § 3-3a og b.

• Iht. § 7-2 i Arbeidsmiljøloven skal Arbeidsmiljøutvalget behandle 

planer, dvs. sak som følge av rapporten, som kan få vesentlig 

betydning for arbeidsmiljøet, jf. også pkt. 2.2.3 i Hovedreglementet

19
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Medvirkning 
(2/2)

• Iht. Hovedavtalen (HA), del B, § 4 vil det også være naturlig å 

behandle sak som følge av rapporten i administrasjonsutvalget, jf. 

også pkt. 2.2.2 i Hovedreglementet for Dyrøy kommune.

20
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Veien videre 

• Telemarkforsking leverer sluttrapport 01.09.2016.

• Telemarkforsking presenterer sluttrapporten i Dyrøy 29.09.2016.

• Styringsgruppa i Dyrøy tar stilling til hvordan sluttrapporten skal 

saksbehandles internt i kommunen.

• Kommunestyret i Dyrøy behandler rapporten endelig i samme møte 

som kommunestyret skal behandle økonomiplan 2017–2020 og 

budsjett 2017, dvs. i desember 2016.

21
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Nåsituasjonen, vurderinger og 
anbefalinger
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Administrasjon og styring
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Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale 
brutto driftsutgifter

• Figuren til høyre viser ulike 

kommuners brutto driftsutgifter 

til administrasjon og styring 

(prosent). 

• Dyrøy bruker mer enn Tranøy, 

Troms, landet uten Oslo og 

landsgjennomsnittet.

• Kommunen bruker imidlertid 

mindre enn 

sammenligningskommunene 

Gratangen og Berg, samt 

Kostragruppe 5. 

24

Kilde: KOSTRA 2015
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driftsutg., konsern
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Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 
totale netto driftsutgifter

25

Kilde: KOSTRA 2015

• Figuren til høyre viser ulike 

kommuners netto driftsutgifter 

til administrasjon og styring, 

(prosent). 

• Både Gratangen, Berg og 

Kostragruppe 5 har større 

utgifter enn Dyrøy. 

• Tranøy, fylket og de to ulike 

landssnittene bruker alle 

mindre i netto driftsutgifter til 

administrasjon og styring, enn 

Dyrøy. 
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driftsutgifter, konsern
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Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr pr. 
innbygger

• Figuren til høyre viser de 

ulikes brutto driftsutgifter til 

administrasjon og styring i 

kroner per innbygger.

• Både Gratangen og Berg, samt 

Kostragruppe 5 har høyere 

driftsutgifter enn Dyrøy.

• Tranøy, Troms og de to ulike 

landsgjennomsnittene bruker 

derimot betraktelig mindre enn 

Dyrøy kommune. 
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Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i kr pr. 
innbygger

• Figuren til høyre viser de 

ulikes netto driftsutgifter til 

administrasjon og styring i 

kroner per innbygger.

• Som figuren viser, har 

Kostragruppe 5, Gratangen og 

Berg høyere driftsutgifter enn 

Dyrøy. 

• Tranøy, Troms, landssnittet 

uten Oslo og landssnittet har 

alle vesentlig mindre 

driftsutgifter enn Dyrøy. 
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Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter

• Figuren til høyre viser lønn, 

administrasjon og styring i 

prosent av totale lønnsutgifter.

• Av 

sammenligningskommunene 

har Gratangen, Dyrøy og 

Tranøy relativt like andeler. 

Berg har imidlertid en 

vesentlig større andel. 

• Kostragruppe 5 har en større 

prosentandel enn Dyrøy.

• Troms og de to forskjellige 

landsgjennomsnittene har 

begge mindre andeler enn 

Dyrøy.
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Vurdering

• Dyrøy bruker mindre enn sammenligningskommunene (med unntak av 
Tranøy) om man ser på både brutto og netto utgifter i kroner per 
innbygger. Dyrøy har også mindre utgifter enn Kostragruppe 5. 

• Videre har Dyrøy lavere brutto og netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring (prosent) enn både Gratangen og Berg, men høyere enn 
Tranøy. 

• Dyrøy prioriterer administrasjon og styring noe mindre enn 
kommunene i Kostragruppa. I 2013 benyttet Dyrøy 10,9 % av totale 
netto driftsutgifter til administrasjon og styring. I 2014 var andelen på 
11,2 % og 12,0 % i 2015. Kostragruppe 5 har i den samme perioden 
benyttet 13,4 %, 13,8 % og 13,4 % til administrasjon og styring. 

• Ut i fra Kostra-tallene ser kommunen dermed ut til å ligge på et 
noenlunde fornuftig nivå angående ressursbruk til administrasjon og 
styring. 
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Lokaldemokrati
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Politisk organisering i Dyrøy

I tillegg har Dyrøy bl.a.:

• Administrasjonsutvalg, bestående av formannskapets 5 medlemmer og 2 medlemmer fra 

arbeidstakersiden.

• Arbeidsmiljøutvalg som består av 10 medlemmer, 5 politikere fra arbeidsgiversiden og 4 tillitsvalgte 

og hovedverneombudet fra arbeidstakersiden.

• Eldreråd, ungdomsråd, styre for Dyrøyseminaret, frivilligsentral, næringsforum, råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (felles råd med Sørreisa), viltutvalg og fast byggekomité.
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Valgdeltakelse

Kommunevalg 2015 %

Gratangen 66,9

Dyrøy 70,4

Tranøy 62,9

Berg 72,4

Troms fylke 59,0

Norge 60,0

Valgdeltakelsen i Dyrøy var ved kommunevalget i 2015 høyere enn i 

to av sammenligningskommunene (Gratangen og Tranøy) og 

vesentlig høyere enn valgdeltakelsen i fylket og i landet. 

Valgdeltakelsen i Berg var høyere enn i Dyrøy.
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Kommunestyret

Parti/liste Antall representanter

Arbeiderpartiet 5

Fremskrittspartiet 4

Senterpartiet 2

Høyre 2

Sosialistisk Venstreparti 1

Felleslista for Dyrøy 1

Totalt 15

6 partier/lister er representert i kommunestyret. Dette er det høyeste 

antallet siden 1991. Fremskrittspartiet stilte ved kommunevalget i 

2015 liste for første gang i Dyrøy kommune.
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Politisk aktivitet

Utvalg Antall møter 2015 Antall saker 2015

Kommunestyret 7 68

Formannskapet 13 84

Plan- og naturutvalget 3 12

Oppvekst- og omsorgs-

utvalget

4 12

Administrasjons-

utvalget

3 7

På bakgrunn av antall møter og saker i 2015 vurderes aktiviteten i 

kommunestyret å være som forventet, aktiviteten i formannskapet 

var stor, mens aktiviteten i de øvrige utvalgene var relativt liten.
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Vurdering 

• Det inngår ikke i mandatet å vurdere og evt. fremme forslag til ny 
politisk organisering.

• Informantene opplyser imidlertid at de opplever at organiseringen er 
hensiktsmessig og fungerer generelt godt.

• I 2015 var aktiviteten i kommunestyret som forventet, aktiviteten i 
formannskapet var stor, mens det var relativt få møter og få saker som 
ble behandlet i utvalgene. Det bør vurderes nærmere hva grunnen kan 
være.

• Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer. Arbeidsgiversiden er 
representert med 5 folkevalgte og arbeidstakersiden er representert 
med 4 tillitsvalgte og hovedverneombudet. Rådmannen og 
administrativ toppledelse bør klart være representert i 
arbeidsmiljøutvalget.

• Arbeidsmiljøutvalget bestemmer selv hvor mange møter som skal 
gjennomføres i året. Normalt skal det gjennomføres 4 møter. I 2015 ble 
det i Dyrøy gjennomført 2 møter i arbeidsmiljøutvalget.
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Overordnet administrativ 
organisering 
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Nåværende formelle organisering
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Sterke sider og utfordringer ved formell organisering

Sterke sider

• Rådmannens ledergruppe er definert.

• Driftsenhetene (enhetsledergruppa) er definert.

• Støtteenhetene er definert. Lederne for økonomi og personal er definert 
som enhetsledere.

Utfordringer

• Det er vanskelig å forstå hvorfor enhetsleder teknisk inngår i rådmannens 
ledergruppe som den eneste av enhetslederne? Er det fordi 
vedkommende er stedfortreder for rådmannen?

• Rådmannen er enhetsleder for helseenheten. Denne enheten står derved i 
en særstilling ift. de øvrige enhetene. Hva er begrunnelsen?

• Enhetsleder for personal er definert som leder for servicetorget, men har i 
praksis ikke denne funksjonen.

• Rådgiver for plan og næring og integreringskoordinator er administrativt 
underlagt rådmannen, men det framgår ikke av organisasjonskartet.

• Den formelle organiseringen vurderes som uhensiktsmessig av 
rådmannen og andre. Den er ikke operativ.
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Nåværende uformelle gjeldende organisering
«Enhetsledergruppa»

Rådmann

Pleie 
og 

omsorg
NAV Teknisk Helse

Øko-
nomi

Skole
Barne-
hage

Kultur 
og fritid

Per-
sonal
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Sterke sider og utfordringer ved uformell organisering

Sterke sider

• En ren tonivå-modell. Rådmannen (alene) utgjør nivå 1, alle enhetslederne utgjør nivå 2.

Utfordringer

• Rådmannen har ikke en «egen» mindre ledergruppe. Enhetsledergruppa utgjør rådmannens 
ledergruppe.

• Rådmannen er enhetsleder for helseenheten. Denne enheten står derved i en særstilling ift. de 
øvrige enhetene. Som enhetsleder er rådmannen sideordnet de øvrige enhetslederne, men 
overordnet i alle andre sammenhenger. Dette kan være rolleutydelig.

• Formelt er det en felles enhetsleder for skole- og barnehageenheten. I praksis er det to 
enhetsledere, en for hver av enhetene.

• Stillingen som enhetsleder kultur holdes vakant som følge av at enhetslederen er valgt som 
ordfører. Hvor lenge skal stillingen holdes vakant, og skal rådmannen ivareta lederfunksjonen 
for denne enheten i hele vakanseperioden?

• Mange enheter (9) vanskeliggjør tverrsektorielt samarbeid. Enhetslederne har helhetlig 
ledelsesansvar (drift, utvikling og måloppnåelse) for egen enhet. De tilkjennegir i liten grad at 
de også har delansvar for kommunen som helhet?

• Modellen vanskeliggjør optimal ressursbruk. Enhetslederne kan oppleves å være «seg selv 
nok»

• Enhetsledergruppa utgjør i større grad en samling av ledere, enn en samlet ledergruppe som 
samarbeider mot felles mål.
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt. 1 

41

Rådmann

Stab og støtte

Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving, 
personal og organisasjon, HMS, 

internkontroll, servicetorg, IKT, næring, plan

Oppvekst og kultur

Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, kulturskole      
kultur, fritid, bibliotek og frivilligsentral

Helse, omsorg og velferd

Kommunalsjef

Legetjenester,                           
helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

folkehelse, familietjenester, 
omsorgssenter/sykehjem,                
boliger, hjemmetjenester,                      

NAV

Teknisk, areal og miljø

Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier,         
bygg og eiendom,                               

areal, byggesak, geodata,                    
hav- og landbruk,                               

klima og miljø
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Forslag til ny overordnet administrativ organisering –
modellalt. 2 

42

Rådmann

Stab og støtte

Kommunalsjef

Økonomi, lønn, regnskap, skatt/innkreving, 
personal og organisasjon, HMS, 
internkontroll, servicetorg, IKT

Familie og oppvekst

Kommunalsjef

Skole, SFO, barnehage, barnevern, 
helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

støttekontakt, avlastning/omsorgslønn

Helse, omsorg og velferd

Kommunalsjef

Legetjenester, 
omsorgssenter/sykehjem,                
boliger, hjemmetjenester,                      

NAV

Samfunnsutvikling og 
infrastruktur

Kommunalsjef

Vann, avløp, renovasjon, veier, bygg og 
eiendom, areal, byggesak, geodata,                    

hav- og landbruk, næring, plan, folkehelse,                               
klima og miljø, kulturskole, kultur, fritid, 

bibliotek og frivilligsentral
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Sterke sider og utfordringer ved forslag til ny organisering i 
en sektormodell (1/2)

Sterke sider

• Tradisjonell, funksjonell, oversiktlig og forståelig.

• Spissere organisasjonsmodell enn gjeldende uformelle tonivå-modell.

• Brukerorienterte tjenester er organisert i tre sektorer som ledes av hver sin 
kommunalsjef.

• Kommunalsjefene skal ha helhetlig ansvar for drift, utvikling og 
måloppnåelse i egen sektor.

• Organisering av «det indre liv» i hver sektor (virksomheter, avdelinger, 
enheter, team, faggrupper e.l.) bør skje som et samarbeid mellom 
rådmannen, kommunalsjefene, deres underordnede og tillitsvalgte. Lov-
og avtaleverk skal følges. Rådmannen bør bemyndiges til å avgjøre dette. 
Slike avgjørelser bør framlegges for administrasjonsutvalget som 
orienteringssaker.

• Rådmann og fire kommunalsjefer utgjør en naturlig strategisk ledergruppe.

• Stab- og støttefunksjonene er samlet under en leder (kommunalsjef).
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Sterke sider og utfordringer ved forslag til ny organisering i 
en sektormodell (2/2)

Utfordringer

• Kommunalsjefstillingene må som følge av kommunens stramme 

økonomiske situasjon etableres ved omgjøring av eksisterende 

stillingshjemler.

• Framover må det stilles særdeles store krav til ledelse, økonomistyring 

og effektivisering innenfor samtlige sektorer.

• Hvis kommunen ikke har ledere som er egnet og/eller har lyst til å bli 

ansatt som kommunalsjefer, må stillingene lyses ut eksternt. Lov og 

avtaleverk må følges.
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Administrativ organisering
Gratangen kommune
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Administrativ organisering
Tranøy kommune
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Administrativ organisering
Berg kommune
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Sammenligningskommunene

• Gratangen og Tranøy har tonivå-modeller som på mange måter kan 

sammenlignes med nåværende uformelle organisasjonsmodell i Dyrøy.

• Berg kommune er i større grad enn de andre 

sammenligningskommunene administrativt organisert i retning av 

foreslått sektormodell i Dyrøy.

• Mange kommuner i landet har forlatt tonivå-strukturen til fordel for 

sektormodeller.
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Organisasjonskultur og 
organisasjonsutvikling

Anbefalinger om videre grep
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Organisasjonskultur 

• God organisering (politisk og administrativ) er alene ikke tilstrekkelig 

for å få organisasjonen til å fungere godt. Det må eksistere en 

organisasjonskultur som medfører et godt samarbeid, godt samarbeid 

mellom folkevalgte og administrasjonen og innad i administrasjonen.

• Aktørene må spille hverandre gode. Gjensidig respekt og forståelse for 

hverandres roller og oppgaver må være tilstede.

• Uttalelser i intervjuer tilsier at Dyrøy kommune i enkelte saker har hatt 

utfordringer vedrørende folkevalgtes og administrasjonens utøvelse av 

roller, ansvar, myndighet og oppgaver.
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Organisasjonsutvikling 
(1/4)

• Det anbefales at det gjennomføres et organisasjonsutviklingsprosjekt 

bestående av ulike elementer, med behovsavhengig ekstern bistand 

der folkevalgte, administrative ledere, hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombudet deltar.

• Kommunens visjon «Dyrøy – En lærende kommune» skal være 

retningsgivende for organisasjonsutviklingsprosjektet. Elementene i 

prosjektet skal føre Dyrøy nærmere kommunens overordnede mål 

«Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for 

bosetting og næringsutvikling».
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Organisasjonsutvikling 
(2/4)

Elementer som bør inngå i organisasjonsutviklingsprosjekt:

• Administrativ organisering
– Status: Denne rapporten bør resultere i vedtak om ny administrativ organisering

• Stillings- og/eller funksjonsbeskrivelser
– Status: Eksisterende beskrivelser må oppdateres/revideres, mange nye må utarbeides

• Forholdet mellom politikk og administrasjon
– Status: Inngår i folkevalgtopplæringen. Bør drøftes på nytt ifb. revidering av hovedreglementet

• Revidering av hovedreglementet
– Status: Oppfølging av formannskapssak 73/15 må prioriteres.

• Program for utvikling av ledere og ledergrupper
– Status: Program må videreutvikles med utgangspunkt i det som er gjort tidligere.

• Kompetanseutvikling
– Status: Iht. Pkt. 4.5 i årsmelding 2014 gjennomføres kompetanseplaner for hver enkelt enhet, hvor 

behovet for kompetanseheving/utvikling kommer fram. Kurs og opplæring følges opp av den enkelte 
enhet, jf. vedtatt opplæringsplan. Arbeidet bør videreføres og intensiveres.

• Utvikling og implementering av et helhetlig system for internkontroll og 
kvalitetsstyring
– Status: System (verktøy) er kjøpt. Dette må tas i bruk

• Brukerundersøkelser
– Status: Gjennomføres ikke regelmessig og er ikke samordnet i hele kommuneorganisasjonen
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Organisasjonsutvikling 
(3/4)

• Medarbeiderundersøkelser

– Status: Gjennomføres ikke.

• Medarbeidersamtaler

– Status: Gjennomføres bare delvis.

• Gjennomgang av kommunens overordnede plansystem

– Status: Kommuneplanens arealdel er ikke oppdatert? «Den røde tråden» mellom 

kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, handlingsdel (mangler), 

økonomiplan og årsbudsjett er lite synlig og ikke god nok.

• Gjennomgang av økonomireglementet, herunder vurdering av prosesser 

og rutiner for utarbeidelse av økonomiplaner, årsbudsjetter, fastsettelse av 

rammeområder, kommunestyrets vedtaksnivå og økonomisk rapportering

– Status: Økonomireglementet bør oppdateres og følges.

• Lokal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale forhandlinger 2014 og 2015

– Status: Vedtatt 17.12.2013. Planen skal rulleres hvert annet år. Rullering av plan bør gis 

prioritet.
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Organisasjonsutvikling 
(4/4)

• Intervjuene og tilsendte dokumenter tilsier at kommunen allerede har 

mye på plass når det gjelder de elementer som er nevnt. Noen 

elementer må oppdateres, og andre mangler helt. 

• Gjennomføring av elementene i organisasjonsutviklingsprosjektet vil 

være viktig for å nå kommunens mål som tjenesteyter, jfr. pkt. 3.9 i 

kommuneplanens samfunnsdel: «Kommunen skal være proaktiv i 

organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på intern 

oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid» og strategiene for å nå 

målet.

Utviklingen av sykefraværet var positiv i Dyrøy kommune i 2015. Det totale 

sykefraværet ble redusert fra 13,3 % i 2014 til 9,2 % i 2015. Sykefraværet er 

fortsatt høyt og betydelig over målet. Kommunens målsetting er at nærværet 

skal være 94,5 % (dvs. sykefravær på 5,5 %) 

Fokus på nærvær, helsefremmende ledelse og gjennomføring av 

helsefremmende tiltak bør medføre ytterligere nedgang i sykefraværet. 
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Politikk og administrasjon

Politikk

- Styre kommunen

- Bestillerfunksjon

- Vedta mål og strategier

- Prioritere tjenester, ressursbruk og 

oppgaver

- Tildele økonomiske rammer

- Delegere myndighet

- Føre kontroll

Administrasjon
- Utrede saker og gi folkevalgte 

råd

- Iverksette politiske vedtak og 
beslutninger

- Utførerfunksjon

- Informere folkevalgte om 
resultater og måloppnåelse

Folkevalgte og administrasjonen må drøfte og bli enige om hva som er 

henholdsvis folkevalgtes og administrasjonens ansvar og oppgaver.
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Revisjon av hovedreglement

Formannskapet vedtok i møte 16.11.2015, sak 73/15:

1. Å nedsette gruppe bestående av ordfører og gruppelederne fra de 

partier som er representert i kommunestyret. Fra administrasjonen 

deltar rådmannen som også er sekretær for utvalget.

2. Mandat: Gruppa skal gjennomgå kommunens hovedreglement og 

komme med forslag på nødvendige endringer som følge av endringer 

i lov, forskrifter og lokale vedtak.

3. Iht. KL § 39 skal kommunestyret selv vedta reglement for delegasjon 

av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året 

etter at kommunestyret ble konstituert. Med bakgrunn i denne 

lovhjemmel skal delegeringsreglementet prioriteres.

4. Gruppas forslag legges fram for formannskapet før det legges fram for 

endelig behandling i kommunestyret.
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Kommentarer til hovedreglementet 
(1/2)

Eksempler på forhold som bør vurderes ved revidering:

• Pkt. 1.4 Hovedprinsipper: I alminnelighet har leder av faste utvalg innstillingsrett. 
Rådmannen skal i iht. §23, 2. ledd i kommuneloven påse at saker som legges fram 
for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen 
gir folkevalgte råd. Dette gjøres i alminnelighet og i praksis i Dyrøy ved at 
rådmannen fremmer innstillinger i saker som framlegges for folkevalgte organer. 
Rådmannen bør ha reglementsfestet innstillingsrett, begrenset til framlegg og 
behandling av saker i første instans i folkevalgte organer.

• Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, jf. §
23, 1. ledd i kommuneloven. Dette innebærer at rådmannen bør være ansvarlig for 
og bemyndiget til å ansette alle sine underordnede. Iht. pkt. 2.2.2 er 
avgjørelsesmyndighet for ansettelse av enhetsledere i dag tillagt 
administrasjonsutvalget, jf. forøvrig pkt. 3.3.2, i.

• Oppvekst- og omsorgsutvalget er også klientutvalg. Klientutvalget skal behandle 
saker og klager i medhold av lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og lov 
om sosiale tjenester i NAV. Det tolkes dithen at klientutvalget skal behandle 
enkeltsaker (f.eks. søknader om tjenester) iht. til disse særlovene dersom de er av 
prinsipiell betydning. Rådmannen er delegert myndighet til å treffe 
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. Dette kan medføre uklarhet i det daglige arbeidet. Rådmannen opplyser 
at det ikke er aktivitet i klientutvalget. Klientutvalget bør avvikles.
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Kommentarer til hovedreglementet 
(2/2)

• Ordfører er iht. pkt. 2.11 kommunens tiltakssjef (næringssjef). 

Rådmannen synes i sin rolle ikke å ha hverken ansvar eller myndighet 

når det gjelder tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 

Rådmannen er administrativt overordnet plan- og næringsrådgiveren. 

Denne bør være underordnet rådmannen også i saker som vedrører 

tiltak/næring.
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Strategisk fokus i rådmannens ledergruppe

Forslag til

fokusområder:

• Mål – strategier - tiltak

• Kommuneplan og handlingsplaner

• Økonomi

• Ledelse og lederutvikling

• Internkontroll og beredskap

• HMS/Sammen på jobb

• Tjenesteproduksjon
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Stab og støttefunksjoner

60
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Stab og støtte – alt. 1

Kommunalsjef

• Økonomi 

• Lønn 

• Regnskap

• Skatt/innkreving 

• Personal og organisasjon

• HMS

• Internkontroll 

• Servicetorg

• IKT
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Stab og støtte – alt. 2

Kommunalsjef

• Økonomi 

• Lønn 

• Regnskap

• Skatt/innkreving 

• Personal og organisasjon

• HMS

• Internkontroll 

• Servicetorg

• IKT

• Næring

• Plan
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Stab og støttefunksjoner

• Økonomisk planlegging, 
styring og                                         
rapportering

• Finansforvaltning

• Regnskap

• Lønn

• Skatt

• Kommunal innfordring

• Personal- og 
arbeidsgiverpolitikk

• HMS 

• Internkontroll

• Beredskap

• Valgadministrasjon

• Salgs- og skjenkebevillinger

• IKT

• Servicetorg (post, arkiv, politisk 
sekretariat, informasjon, 
sentralbord etc.)

• Innkjøp

• Planlegging; (kommuneplan -
samfunnsdel, arealdel og 
handlingsprogram)
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Stillingsressurser innenfor stab/støtte

*TULT=Tidsubestemt lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Stilling Årsverk Antall 

medarbeidere

Rådmann 1,00 1

Enhetsleder personal og servicetorg 1,00 1

Rådgiver plan og næring 1,00 1

Sekretær (TULT-ordninger*) 1,00 2

Fagleder servicetorg 1,00 1

Enhetsleder økonomi 1,00 1

Konsulent, lønn 1,00 1

Konsulent, regnskap/skatt 1.00 1

Integreringskoordinator 1,00 1

IKT (Samarbeid med Sørreisa, IKT-funksjonen i 

sentraladministrasjonen var tidligere tillagt fagleder 

for servicetorg (ca. 10 %). Stillings-ressurs på 

skolen (40 %) er ikke medregnet.)

0,00

Totalt 9,00 10
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Merkantile stillinger, inkl. IKT i sektorene

• Det er enkelte medarbeidere i enhetene i dag som utfører merkantile 

oppgaver. 

• Ved etablering av ny sektormodell bør det foretas en grenseoppgang 

der det tas stilling til hvilke oppgaver som skal utføres i stab/støtte og 

hvilke som skal utføres i sektorene.

• Vurderingene bør gjøres med utgangspunkt i hensiktsmessighet og 

krav til effektiv drift.

• Eksempelvis bør det vurderes om følgende stillingsressurser og deres 

tilhørende oppgaver helt eller delvis skal samles og utføres innenfor 

stab/støtte. Det kan være:

– 1,00 årsverk fra teknisk

– 1,10 årsverk fra pleie og omsorg (0,60 + 0,50)

– 0,40 årsverk (IKT) fra skole
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Oppgaver/funksjoner innenfor stab/støtte kan løses ved 
interkommunalt samarbeid

Følgende oppgaver/funksjoner kan løses ved utvidelse av interkommunalt 

samarbeid:

• Regnskap

• Lønnsutbetaling

• Skatteoppkreverfunksjonen

• Kommunal innfordring

• Plankontor (Overordnet kommuneplanlegging, reguleringsplaner etc.)

• IKT-funksjoner

• Sentralbordtjenester

• Innkjøpsorganisering og innkjøpsavtaler
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Kommentarer 
(1/2)

• Enhetsleder personal og servicetorg har formelt ansvar for servicetorget. I 
praksis er ansvar for servicetorget tillagt fagansvarlig for servicetorget.

• Rådgiver plan og næring er administrativt underordnet rådmannen. I 
funksjonen som rådgiver for næring er stillingsinnehaver underlagt 
ordfører. Ordfører er iht. pkt. 2.11 i Hovedreglementet kommunens 
tiltakssjef (næringssjef). Rådmannen synes i sin rolle ikke å ha hverken 
ansvar eller myndighet for tiltaksarbeid (næringsarbeid). Dette er unaturlig. 
Rådgiver plan og næring bør være underordnet rådmannen også i saker 
som vedrører tiltak/næring.

• Stillingen som integreringskoordinator er nyopprettet. Det vil være naturlig 
at stillingsinnehaver administrativt blir underordnet enhetsleder som får 
ansvar for mottak og integrering av flyktninger. I rapporten anbefales NAV-
leder.

• IKT-funksjonen bør søkes dekket ved interkommunalt samarbeid. 
Kommunalsjef stab/støtte bør selv tillegges overordnet planleggings- og 
samordningsansvar. Det bør utpekes superbrukere med tanke på bruk av 
fagsystemene.
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Kommentarer 
(2/2)

• Ved å se utvidelse av interkommunalt samarbeid innenfor 

stab/støttefunksjoner i sammenheng med overføring av oppgaver og 

stillingsressurser fra enhetene, bør det være mulig å hente ut en 

effektiviseringsgevinst, anslagsvis tilsvarende kostnadene omkring ett 

årsverk.
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Oppvekst, kultur og 
familietjenester
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Organisasjonskart oppvekst og kultur – alt. 1 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur

45 ansatte

33,4 årsverk

Barnehagestyrer

(Dyrøy barnehage)

11 ansatte

10 årsverk

Rektor 
grunnskole/SFO

(Elvetun skole)

22 ansatte

16,88 årsverk

Daglig leder SFO

(Skolefritidsordninga i 
Dyrøy kommune)

3 ansatte

1,4 årsverk

Kulturleder

11 ansatte

4,12 årsverk

Biblioteksjef

Dyrøy folkebibliotek)

1 ansatt

0,5 årsverk

Musikkskolerektor

Dyrøy kulturskole

7 ansatte

1,62 årsverk

Leder Dyrøy Frivilligsentral

(Dyrøy Frivilligsentral)

1 ansatt

1 årsverk

Ungdomskoordinator

1 ansatt

0,5 årsverk
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Organisasjonskart familie og oppvekst – alt. 2

Kommunalsjef for 
familie og oppvekst

Barnehagestyrer

(Dyrøy 
barnehage)

11 ansatte

10 årsverk

Rektor 
grunnskole/SFO

(Elvetun skole)

22 ansatte

16,88 årsverk

Daglig leder SFO

(Skolefritidsordninga i 
Dyrøy kommune)

3 ansatte

1,4 årsverk

Familie

• Barnevern

• Helsestasjon

• Skolehelsetjeneste

• Støttekontakt

• Avlastning/omsorgslønn
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Kommunalsjef – arbeids- og ansvarsområder

• Arbeidsoppgavene/hovedansvarsområdet til kommunalsjefen vil for barnehage og 
skole/SFO spesielt være overordnet ledelse i form av strategiarbeid, veiledning og 
kontroll. Kommunalsjefen vil inneha kommunens skolefaglige kompetanse på 
kommunenivå og være kommunens barnehagemyndighet. 

• Kommunalsjefen vil stå sentralt i arbeidet med å utvikle forsvarlige system både i 
barnehage og skole. I dette ligger både formelle og praktiske sider i 
kvalitetsarbeidet. Kommunen synes å slite med å rekruttere og beholde den 
forskriftsmessige kompetansen når det gjelder barnehage, kultur og skole. Dette vil 
trolig måtte være et sentralt arbeidsområde i årene framover.

• Kommunalsjefen vil i alternativ 1 også utøve overordnet ledelse på kulturfeltet, og 
så lenge det ikke er en hel stilling som kulturleder, vil det trolig også være behov for 
både å koordinere feltets forholdsvis små ressurser og gjøre noe saksbehandling. 

• Det antas at arbeidsmengden (i alt. 1) vil fordele seg på de tre områdene med 
omtrent 25 % til barnehage, 25 % til kulturfeltet og 50 % til grunnskole. Barnehagen 
har ingen stillingsressurser til å dekke kommunalsjefstillingen. I grunnskolen kan 
50-60 % av administrasjonsressursen overføres. På kulturfeltet vil halvparten av 
kulturlederstillingen kunne overføres.

• I alternativ 2 vil enhet er det foreslått etablert en egen enhet for familie, mens kultur 
her er overført til kommunalsjefområdet for samfunnsutvikling og infrastruktur.   
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Oppvekst, kultur og familie – forslag til organisering

73

Gjennomgangen viser at både barnehage, kultur og grunnskole mangler fagkompetanse for drift og 
koordinering på kommunenivå.

• For barnehagen viser fylkesmannens tilsynsrapport at dette gir seg utslag i manglende oppfølging i 
form av veiledning, tilsyn og gyldige vedtak mht. dispensasjoner fra utdanningskrav.

• For kulturfeltet er det en ubesatt stilling som kulturleder. Bibliotek, kulturskole, ungdomskoordinator og 
andre kulturaktiviteter (i vesentlig grad ivaretatt av frivilligsentralen) synes i noen grad å kunne 
fungere forholdsvis selvstendig. Det synes likevel uavklart hvordan kulturlederens arbeidsoppgaver 
med økonomistyring og strategiarbeid skal ivaretas.

• For grunnskolen synes skillet mellom rollene som rektor ved Elvetun skole og kommunens 
skolefaglige kompetanse å være uklart beskrevet. 
– Én utvei kan være å opprette en skolefaglig delstilling i kommuneadministrasjonen og å redusere 

rektorstillingen tilsvarende. Stillingen som inspektør/assisterende rektor bør da opprettholdes i 80 – 100 
% størrelse.

– En annen løsning vil være å tillegge ansvaret som skolefaglig kompetanse til en stilling i 
kommuneadministrasjonen og beholde en hel rektorstilling. Stillingen som inspektør/assisterende rektor 
bør da kunne reduseres med inntil 60 % av et årsverk.

Vi foreslår i alternativ 1 å opprette en stilling som kommunalsjef med ansvar for barnehage, kultur og 
skole i Dyrøy kommune for å ta på seg oppgavene som er nevnt over. Innehaveren av stillingen må 
tilfredsstille kravet til skolefaglig kompetanse. Kommunen har vedtatt å tilsette kulturleder i halv stilling fra 
2017. Vi foreslår at kommunen opprettholder en enhet for kultur, som tidligere.

Vi foreslår i alternativ 2 at kultur heller organiseres under sektoren samfunnsutvikling og infrastruktur, 
sammen med plan og næring. Enhet for familie foreslås imidlertid som en egen enhet under familie og 
oppvekst. 
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Barnehagen, grunnskolen og kultur – formelle rammer

74

Kommunenes engasjement i barnehagen, kulturfeltet, grunnskolen og SFO bygger på 
forskjellig lovgrunnlag og tradisjoner. 

• Barnehagen har forholdsvis nylig fått en rettighetslov, ved at barn har rett til 
barnehageplass (ett år om høsten). En slik rett, men også plikt, har man hatt i ca.
270 år når det gjelder skolegang. Skolelovene med forskrifter er, og har vært, svært 
detaljerte. Lov om barnehager er langt fra like omfangsrik. 

• Mens langt de fleste elevene i norsk grunnskole går i kommunal skole (ca. 97 %), 
går omtrent halvparten av barnehagebarna i kommunale barnehager. 
Barnehageloven med forskrifter sørger likevel for forholdsvis like tilbud uavhengig 
av eierform. 

• På kulturfeltet er situasjonen betydelig annerledes. Kulturloven er rund og romslig 
formulert i fem kortfattede paragrafer. For kommunal virksomhet på kulturfeltet er 
det andre lover som betyr mer. I denne sammenheng gjelder dette bibliotekloven 
og opplæringsloven. 
– Bibliotekloven pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek med en fagutdannet 

biblioteksjef. 

– Opplæringsloven pålegger alle kommuner å gi et musikk- og kulturskoletilbud. Videre skal 
alle skoler med barn i 1.-4. klasse ha et skolefritidstilbud. 

Kommunene står likevel forholdsvis fritt til å bestemme omfang og utforming av disse tre 
tilbudene. Øvrige deler av kulturfeltet i kommunen blir i stor grad drevet av private, gjerne på 
frivillig basis. Det er nok helst denne delen kulturloven retter seg mot. 
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Samarbeid for barnehagen, kulturfeltet og grunnskolen

75

Kommuner samarbeider både for å lære av hverandre og for å løse oppgaver i fellesskap. Dyrøy 
kommune er inne i en rekke slike samarbeid. Utredningen om kommunestruktur i 2015 lister opp 
disse. For oppvekstområdet deltar Dyrøy i ett formelt samarbeid (PPT) og fem «uformelle». 
Skoleforumet har imidlertid viktige oppgaver som å velge ut eksamensfag for 10. klasse og å 
samordne skoleutviklingsarbeidet.
• Dyrøy har felles PP-tjeneste med Lavangen og Salangen.

• Dyrøy har felles skoleforum og barnehageforum med Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv.

• Dyrøy har felles utdanningsmesse med Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken, Tranøy, 
Lavangen og Salangen

• Dyrøy har felles kulturskoleforum og kulturforum med Bardu, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken 
og Tranøy.

Vi ser at på kulturområdet orienterer Dyrøy seg nordover, men kommunen orienterer seg sørover 
når det gjelder barnehage og skole.

I små og mellomstore kommuner er det vanlig at barnehage og skole er organisert i en felles 
avdeling eller etat. (Også staten har en slik samordning både på fylkes- og riksnivå.) Ofte er også 
kulturfeltet lagt til samme avdeling eller etat som barnehagen og skolen, men ikke sjelden knytter 
man administrasjonen av kultur opp mot tekniske tjenester, planlegging og næringsvirksomhet.

I samtalene under besøket i Dyrøy kommune i juni foreslo flere at kultursektoren burde ha en felles 
ledelse med barnehage og skole på kommunenivå. Tradisjonene for de tre forvaltningsområdene 
er ulike, og målgruppene er bare delvis felles. Men alle tre områdene synes å savne en 
administrativ støtte og ledelse, og hver for seg kan de være for små til å utløse en hel stilling.

-�545�-



Barnehage

76
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Dyrøy barnehage

77

Dyrøy

barnehage

Type 

avdeling 

Antall 

barn

Smitt 3-6 år 18

Smule 0-3 år 9

Smørøyet 0-4 år 14

Slottet 3-6 år 0

Sum 41

Årsmeldingen for 2015 viser at Dyrøy barnehage i august 

hadde tre avdelinger med 41 barn og 10 årsverk. I juni 

samme år var det fire avdelinger med 48 barn og 12 årsverk. 

Dyrøy har full barnehagedekning. Hovedopptaket er 1. mars. 

Barn som ikke har krav på barnehageplass, vil kunne stå på 

venteliste og bli tatt inn ved ledig kapasitet.

Barnehagen har flere utfordringer.

• Barnehagen manglet i 2015 et tilstrekkelig antall 

barnagelærere og hadde derfor konstituert andre ansatte 

inn i stillinger som pedagogiske ledere (Årsmeldingen)

• Dyrøy kommune følger ikke regelverket ved konstituering 

av pedagogiske ledere uten utdannelse som 

barnehagelærere (Fylkesmannens tilsynsrapport 2016)

• Kommunen har en uklar forståelse av rollen som lokal 

barnehagemyndighet (Fylkesmannens tilsynsrapport 

2016)

Barn i Dyrøy barnehager i august 2015. Kilde: 

Barnehagens årsmelding 2015 

Utfordringen kan trolig best løses ved at en ansatt på kommunenivå under rådmannen får 

oppgavene knyttet til å være lokal barnehagemyndighet. I dette ligger å gi veiledning og bl.a. 

gjennom tilsyn påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.
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Framtidig omfang

En fjerde avdeling i et eget hus på barnehageområdet kan tas igjen i bruk fra høsten 2016 ved stor søkning. 
Behovet synes å holde seg i ca. fem år,

• SSBs befolkningsframskriving (MMMM) tilsier færre barn i barnehagealder fram mot 2040. Dagens 
barnehagelokaler vil da være store nok.

• Forventede barnetall tilsier krav om fire hele årsverk som pedagogisk leder de nærmeste årene, for 
deretter å reduseres til tre. Vanskene med å rekruttere vikarer tilsier at man vurderer å ha 
barnehagelærere i halvparten av årsverkene. Dermed har man en sikkerhetsmargin ved permisjoner og 
vakanser. 

40

42
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52

54

56

Befolkningsframskrivninger for barn 0-5 år

0-5 år

Befolkningsframskriving for barn i alderen 0-5 år i Dyrøy kommune. Kilde: SSB
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Kultur
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Kultur - organisering
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Netto driftsutgifter 
kultursektoren i prosent av 

kommunens totale netto 
driftsutgifter 

Dyrøy brukte 3,4 % av samlede netto driftsutgifter på kultursektoren i 2015 . 
Dette var en liten nedgang fra tidligere år. I 2015 brukte Dyrøy mindre enn Troms 
og landet, men fortsatt mer enn Kostragruppe 5, Gratangen, Tranøy og Berg.

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter. Kilde Kostra 2015

Kultursektoren i Dyrøy er organisert som 
en egen enhet. Kommunen hadde 
tidligere en samordnende stilling som 
kulturleder i hel stilling, riktignok med 20 
% utleid til Dyrøyseminarsenteret og 20 
%. driftsansvar i Nordavindshagen. 
Stillingen som kulturleder er nå ubesatt, 
men er vedtatt opprettholdt – som en 50 
% stilling - fra 2017. 

• Kulturleder 0,5 årsverk (ledig 2016)

• Bibliotek med 0,5 årsverk 
(biblioteksjef)

• Kulturskole med 1,62 årsverk, hvorav 
0,37 til rektorfunksjonen

• Frivilligsentral med 1 årsverk

• Ungdomsarbeid 0,5 årsverk ( pluss 
0,2 årsverk ledig)
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Driftsutgifter bibliotek

• Driftsutgiftene til bibliotek i Dyrøy 

var i 2015 på et «middels» nivå, 

omtrent som Gratangen 

kommune, under Kostragruppe 5 

og Berg kommune men over 

Troms, landet og Tranøy 

kommune

• En del av utgiftene til drift av et 

bibliotek vil være lite avhengig av 

størrelsen. Et bibliotek i en liten 

kommune vil derfor per 

innbygger måtte falle forholdsvis 

kostbart. 
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Brutto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger. Kilde: Kostra 2015
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Utlån og låntakere

Det registrerte utlånet av bøker 
og andre media ligger under 
halvparten av hva vi finner i 
Kostragruppe 5, Troms, landet og 
Berg kommune, men over 
Gratangen kommune.

• Det lavere utlånet gjelder både 
litteratur for barn og for voksne 
og for andre media. 

Statistikken over besøk i 
biblioteket er ufullstendig. 
Biblioteket er åpent i vanlig 
arbeidstid uten alltid å være 
betjent. Åpningstiden gir et 
potensiale for stort besøk, som 
ikke alltid vil kunne registreres. 
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Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger. Kilde: Kostra 2015
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Kulturskole

• Andelen elever i 

grunnskolealder som 

bruker kulturskolen i 

Dyrøy har vært 

forholdsvis stabilt på 

over 30 % de siste 

årene. Dette er høyere 

enn i Kostragruppe 5, 

Troms, landet og 

kommunene 

Gratangen og Tranøy, 

men lavere enn i Berg 

kommune.
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Andel elever i Dyrøys kulturskole

Andel elever i kulturskolen i Dyrøy av antall barn i alderen 6-15 år. 

Kilde: Kostra 2015

Andel elever i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i 

alderen 6-15 år. Kilde: Kostra 2015
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Utgifter til kulturskole
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• Kostnadene til drift av kulturskolen 

i Dyrøy gikk betydelig ned i 2015. 

Dette gjelder både brutto 

driftsutgifter per bruker og netto 

driftsutgifter per innbygger i 

grunnskolealder. Hverken 

omfanget av undervisningen 

(timetallet) eller tallet på deltakere 

kan forklare nedgangen i 

kostnader.

• De korrigerte brutto driftsutgiftene 

per bruker i 2015 lå under 

Kostragruppe 5, Troms, landet, 

Tranøy og Berg, men over 

Gratangen kommune.
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Netto driftsutgifter tilDyrøy kulturskole per innbygger
6-15 år
Korrigerte brutto driftsutgifter til Dyrøykulturskole per
bruker

Netto driftsinntekter per innbygger 6-15 år og korrigerte brutto driftsutgifter 

per bruker i kulturskolen 2012-2015. Kilde: Kostra 2015

Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker i kulturskolen 2015. Kilde: Kostra 2015
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Grunnskole
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Skole og SFO

• Det er én kommunal grunnskole i Dyrøy kommune: Elvetun skole.

• Skolen hadde 132 elever på 1.-10. trinn skoleåret 2015-2016. Den har én klasse 
for hvert årstrinn.

• 30 elever brukte SFO skoleåret 2015/16, av disse hadde 4 full plass.

• Skolen har romslige lokaler med idrettshall og svømmehall.
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SFO

• SFO er en del av driftsenheten skole, med skolens rektor som 

enhetsleder.

• Leder for SFO har ca. 25 % tid til lederoppgaver/administrasjon av en 

stilling på 50 % i SFO. Dessuten har SFO ytterligere 2 

assistenter/fagarbeidere. Samlet er det 1,4 årsverk i SFO. 

• SFO har tilbud i skoleferiene som et samarbeid med Dyrøy barnehage. 

Feriestenging for SFO og barnehage er to uker i juli.

87

-�557�-



Andel barn i SFO 
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Grunnskolen

I Norge er det normalt ingen aktuell problemstilling om alle barn får 
grunnskoleopplæring. Spørsmålene knytter seg til kvalitet og kostnader.

Kvalitetsarbeidet i grunnskolen har en rekke innsatsfaktorer. To av dem er 

• riktig kompetanse hos de ansatte, i skolen og på kommunenivå

• god organisering av opplæringen og vurderingsarbeidet

I denne sammenheng skal vi se på sider ved dette i Dyrøy kommune. 

Grunnskolens omfang og organiseringsform er avhengig av størrelsen på 
kommunen og skolen. Elevtallet er langt på vei avgjørende for hvilke 
ressurser som settes inn. Vi ser derfor først på elevtallsutviklingen og behovet 
for ressurser til undervisning og administrasjon.

Uavhengig av elevtallet er det behov for bredde og dybde i kompetansen 
elevene møter. Elevtallet og det tilsvarende tallet på lærere vil påvirke 
muligheten til å skaffe og beholde nødvendig kompetanse. Spørsmålet er ikke 
bare om hvilken kompetanse organisasjonen rår over, men også om bruken 
av denne. Her vil vi se på ulike roller eller stillinger.
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Fødselstall 

• I små kommuner vil den relative variasjonen fra år til år i fødselstall 

være betydelig. Slik er det også i Dyrøy kommune.

• Trenden fra 1990-tallet er klart nedadgående. Vi finner tendensen

igjen også de seneste årene.
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Tidligere elevtall 
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Sammenhengen mellom fødselstall og skolebegynnere. Kilde: 

SSB og GSI

Elevtallsutviklingen i Dyrøy kommune. Basert på fødselstall og 

flytting. Kilde: SSB og GSI

Elevtallene påvirkes av inn- og utflytting. 

• Plansjen til venstre viser endringer i årskullene fram til skolestart. 

• Plansjen til høyre viser samlet netto tilvekst for de ti årskullene som gikk i grunnskolen 
fram til skoleåret 2015/16.

Vi ser en tendens til utflating av elevtallet, både som følge av svingninger i fødselstallene, 
men også som en følge at netto tilflytting har tatt seg noe opp. Lave fødselstall fra 2010 
kommer ikke med i disse plansjene.
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Framtidige elevtall 

• Som vist i forrige plansje, påvirkes elevtallene av inn- og utflytting. SSBs 

befolkningsframskrivning (MMMM) tar også hensyn til dette. Her er det lagt til 

grunn middels flytting og middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, 

innenlandske flyttinger og innvandring.

• Prognosen tilsier at elevtallet blir omtrent uendret rundt 120 elever de neste 

fem årene, for deretter å synke betydelig.
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Elevtall og klasser
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Skoleår
Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8 Trinn 9 Trinn 10

12-13
8 15 12 10 10 12 18 10 13 10

13-14
11 9 16 13 10 10 14 18 10 13

14-15
9 11 8 16 12 11 10 13 18 11

15-16
19 9 11 9 17 13 12 12 13 17

Elevtall på ulike klassetrinn de siste fire skoleårene. Kilde: GSI

I 2003 ble klassedelingsreglene fjernet fra opplæringsloven. Stortinget vedtok 
at det skulle føres tilsyn med at dette ikke førte til færre ressurser i skolen. 
Tabellen under viser at man i Dyrøy kunne hatt seks-åtte klasser uten å bryte 
Stortingets forutsetninger de fire siste skoleårene, men elevtallene for to 
årstrinn samlet ligger like ved delingstallet på 24. Skolen har ikke slått flere 
årstrinn sammen til én klasse, men to årstrinn har vært samlet i enkelte fag.

Som plansjene foran viser, er det utsikter til et fallende elevtall om noen år. 
Det tilsier at Elvetun skole kan bli fådelt med ca. seks klasser. Tallet på 
ansatte vil naturlig kunne bli redusert som følge av dette.
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Personalbehov
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Lærertetthet i Dyrøy over tid. Kilde: Beregninger av Telemarksforsking 

basert på tall fra GSI. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen i Dyrøy og 

sammenligningskommunene. Kilde: KOSTRA 2015

Lærer-og assistentressursene ved 
Elvetun skole er ikke spesielt store. 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse viser 
hvor mange elever det er per lærertime 
(ikke spesialundervisning). 

• Dyrøy har noe mindre grupper enn i 
landet og like store grupper som 
gjennomsnittet for Troms. 

• Dyrøy har større grupper enn 
kommunene i Kostragruppe 5 og de 
tre sammenligningskommunene. 

Grafen under viser antall lærerårsverk 
per elev. 

• Lærertettheten steg fram mot 
2010/11 fordi elevtallet gikk ned 
uten at tallet på lærere ble redusert 
tilsvarende. Fra 2013 har 
lærertettheten igjen blitt redusert til 
et vanlig nivå.

Hvis tallet på lærere skal reduseres 
ytterligere, tilsvarende den forventede 
elevtalls-nedgangen, må trolig tallet på 
klasser reduseres ved å la to og to trinn 
gå i samme klasse. 
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Klasserom

Skolens bygningsmessige utforming kan sette grenser for muligheten til 
å ha to årstrinn i klassen. Store klasser trenger store klasserom.

• Veilederen til forskrift for miljørettet helsevern setter et 
minimumskrav på 2 m2 per elev/voksen i vanlige undervisningsrom. 
Man anbefaler imidlertid 2,5 m2 per elev/voksen. Det er vanlig å 
regne tilliggende grupperom inn i arealet. 

• Barnetrinnet på Elvetun skole har stort sett små klasserom, tilpasset 
små klasser. 

• Et klasserom med 24 elever og to voksne skulle være på hhv. 52 m2

og 65 m2. Skolen synes ikke å ha tilstrekkelig med klasserom på 
minst 52 m2 til å kunne undervise 24 elever i samme klasse. 

• En tilnærming til at Elvetun skal bli en fådelt skole bør vente til 
elevtallet går ytterligere ned, eller omfatte ombygginger på 
barnetrinnet, gjerne ved å fjerne/flytte delevegger mellom noen av 
klasserommene.
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Organisering av grunnskolen

• Skolen har i GSI oppgitt en administrasjonsressurs (rektor og studieinspektør) på 
200 % skoleåret 2015/16. I dette ligger også en rådgiver-ressurs på ca. 20 %. 
Likevel har skolen langt mer enn minimumsressursen etter «tradisjonell 
regnemåte», som er basert på en trenivå-kommune. Selv som «driftsenhet» med 
utvidet personal- og økonomiansvar, både for grunnskole og SFO, er 180 % en 
romslig administrasjonsressurs. 

• Kommunen mangler en egen ansatt med skolefaglig kompetanse over skolenivå.

• Skolen har skoleåret 2015/16 sekretær i 40 % stilling, 10 % bibliotekar, 13,49 
årsverk lærere og 0,89 årsverk assistenter.

• Lærerne er delt i to team (hovedtrinnene). Teamlederne har til sammen 10 % av et 
årsverk avsatt til lederoppgaver.

• Rektor, studieinspektør, teamlederne, ressurslærer for lesning og en ansatt i PPT 
fungerer som skolens «utviklingsgruppe». 

• Skoleåret 2015/16 har i overkant av 70 % av lærerne godkjent utdanning for fast 
tilsetting, og under halvparten av lærerne tilfredsstiller kompetansekravene i norsk, 
matematikk og engelsk. Skolens rektor opplyser at fra høsten 2016 vil dette være 
vesentlig forbedret.
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Kompetanse i skolen
(1/3)

• Opplæringslov med forskrifter 
setter krav til utdanning både for å 
tilsettes fast i undervisningsstilling 
og for undervisning i enkelte fag.

• I 2015 hadde 75 % av lærerne i 
Dyrøy tilstrekkelig utdanning til å 
kunne tilsettes fast (universitets-
eller høgskoleutdanning og 
dessuten pedagogisk utdanning). 

• Andelen med tilstrekkelig 
lærerkompetanse for fast tilsetting 
var lavere i de fire 
sammenligningskommunene enn i 
Kostragruppa, Troms eller hele 
landet.

• Andelen i Dyrøy lå på nivå med 
Gratangen, over Berg og under 
Tranøy kommune.
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Kompetanse i skolen 
(2/3)

• 2015 var et «unntaksår» for 

Dyrøy kommune når det 

gjelder andelen lærere med 

godkjent utdanning for fast 

tilsetting. 

• Tidligere år har Dyrøy hatt 

en større andel lærere med 

tilstrekkelig utdanning, langt 

over sammenlignings-

kommunene, Kostragruppa, 

Troms og landet.
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Kompetanse i skolen 
(3/3)

I 2015 skulle kommunene for første gang 
rapportere om utdanningsnivået for lærerne som 
underviste i norsk, matematikk og engelsk. (Dette 
gjelder bare lærerne som har godkjent utdanning 
for fast tilsetting.)

• For 1.-7. trinn er kravet minst 30 studiepoeng i 
faget. For norsk og matematikk hadde over 
halvparten av lærerne i Dyrøy slik utdanning. 
For engelsk hadde under halvparten slik 
utdanning.

• For 8.-10. trinn er kravet minst 60 studiepoeng i 
faget. For norsk og engelsk hadde ingen av 
lærerne slik utdanning. For matematikk hadde 
halvparten slik utdanning.

De refererte tallene forteller ikke hvor stor del av 
undervisningen som blir gitt av lærere med den 
forventede utdanningen. 

1. Tolket positivt kan det tenkes at lærerne med 
god fagutdanning brukes særlig mye i de 
aktuelle fagene. 

2. På den annen side må det kunne forventes 
at lærere uten godkjent utdanning for 
tilsetting også vil ha lavere skolefaglig 
kompetanse.

Med forbeholdene over må det være grunn til 
bekymring mht. rekruttering av lærere med 
tilstrekkelig fagkompetanse, spesielt på 
ungdomstrinnet.
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ungdomstrinnet. Kilde: GSI
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Skolefaglig kompetanse på kommunenivå 
(1/2)

Opplæringslovens § 13-1 fjerde ledd sier at «Kommunen skal ha 
skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået». 

I intervjuene framgår det at rektor ved Elvetun skole også ivaretar den 
administrative skoleeierrollen, dvs. at hun ivaretar funksjonen «skolefaglig 
kompetanse» over skolenivået. Dette gjør hun som en del av sin 
rektorstilling.

Utdanningsdirektoratet gir i 2008 en tolkning av lovkravet.

• Kommunen skal besitte tilstrekkelig og relevant skolefaglig kompetanse 
til å kunne løse sine oppgaver etter opplæringslovgivningen på en 
forsvarlig og regelverkskonform måte. Hva som er tilstrekkelig 
kompetanse, må vurderes konkret, bl.a. ut i fra kommunens 
organisasjon, størrelse og kompleksitet.

• De skolefaglige kompetente personene i kommuneadministrasjonen 
skal ha innflytelse på de skolerelaterte beslutninger som tas i 
kommunen. 

Direktoratet sier at det er ingen formell hindring for at rektor ved en skole i 
et eget arbeidsforhold også kan stå for den skolefaglige kompetansen i en 
liten kommune - som Dyrøy. 

Direktoratet setter imidlertid noen betingelser for dette.
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Skolefaglig kompetanse på kommunenivå 
(2/2)

101

Utdanningsdirektoratet setter betingelser for at en rektor også skal være 
kommunens skolefaglige kompetanse over skolenivået.

• Den skolefaglige kompetansefunksjonen skal ivaretas på en 
tilfredsstillende måte hva arbeidsmengde angår.

• Funksjonsdelingen må være forenlig med rektors ansvar og 
arbeidsoppgaver, jf. oppll. § 9-1.

• Det må ikke foreligge konflikt mellom de respektive roller.

Formelt synes man i hovedsak å kunne fortsette dagens praksis i Dyrøy 
ved å redusere rektorstillingens omfang noe – og å opprette en 
tilsvarende stilling i kommuneadministrasjonen. 

Et fravær av rektor i en stor del av arbeidsdagen synes uheldig for skolen, 
selv om en assisterende rektor kan fylle den ledige stillingsdelen. I 
intervjuene synes det å fremgå at det i Dyrøy kan være praktiske vansker 
eller mangler forbundet med at samme person innehar de to rollene. Det 
synes derfor ønskelig å finne andre løsninger. 
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Skolens administrasjonsressurs
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Sammenstilling av administrasjonsressurser og elevtall fra 1005 til 2015. Kilde: GSI

• Elevtallet og tallet på rammetimer/lærerårsverk har tradisjonelt vært bestemmende 
for administrasjonsressurser i grunnskolen (rektor og assisterende rektor). Dette 
finner vi ikke igjen i Dyrøy. Plansjen viser at administrasjonsressursene har økt 
mens elevtallet har sunket. Det må her bemerkes at ca. 20 % av dagens ressurs 
går til rådgiverfunksjonen.

• Tradisjonell regnemåte skulle tilsi en administrasjonsressurs på ca. 120 % ved 
Elvetun skole med dagens elevtall. Med synkende elevtall vil ressursen reduseres 
ned mot 100 %. Det er vanlig med noe større ressurser i en tonivå-kommune. 
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Helse, omsorg og velferd
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Organisasjonskart
Helse, omsorg og velferd – alt. 1
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• Trygghetsalarmer
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samarbeid

• Omsorgs-
senter/ 
sykehjem

• Dagtilbud for 
eldre og 
demente

• NAV
• Boligsosiale

virkemidler
• Integrering

Hjemmetjenester Sykehjem

Bestilling-

og 

tildelings-

kontor

-�574�-



Organisasjonskart
Helse, omsorg og velferd – alt. 2
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Helse
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Styrker ved dagens situasjon

• Informantene fra intervjuene trekker frem at kommunen utøver for det 

meste gode tjenester ovenfor sine innbyggere innen Helse, og at det 

mottas få klager fra publikum. 

• Videre trekker også informantene frem at miljøet blant de ulike 

arbeidsplassene er godt. 

• Kommunen har utarbeidet en kompetanseplan for pleie- og 

omsorgstjenesten i Dyrøy. Denne planen inneholder også visse 

aspekter innen kommunehelsetjenesten. Dette synliggjør at kommunen 

har vært bevisst på fremtidige utfordringer og muligheter innenfor pleie 

og omsorg, samt kommunehelsetjenesten.

107

-�577�-



Utfordringer ved dagens situasjon

• Styrker, svakheter, muligheter, utfordringer. 

• Dagens organisering trekkes frem av flere av informantene som svak. 
Særlig går dette ut over personalansvaret til de enkelte lederne. 
Eksempelvis er det ikke utført medarbeidersamtaler på lang tid. 
– Fokus på personaloppfølging ble også trukket frem i TF-notat nr. 17/2013.

• Et gjennomgående tema informantene trekker frem, er mangelen på en 
god kommunikasjon og formidling av beskjeder. Dette gjelder 
hovedsakelig mellom ledelsen og den enkelte etat og/eller institusjon, men 
også på tvers av de ulike etatene. Det trekkes særlig frem:
– Dårlig formidling av beskjeder.

– Korte tidsfrister.

– Kommunikasjonshemmende at ikke alle har jobbmail. 

• Mangelfull stillingsbeskrivelse og forståelse. Flere av respondentene 
trekker frem usikkerheten rundt hvilke oppgaver som hører til de ulike 
stillingene. Dette vil kunne påvirke tjenesteproduksjonen i negativ favør, 
både på grunn av manglende effektivitet og at enkelte funksjoner ikke 
dekkes/gjennomføres. 
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Muligheter/utfordringer 

• Fra intervjuene kommer det tydelig frem kommunikasjonsutfordringer 
både mellom etatene, men også innad i de ulike etatene. Her har 
kommunen store forbedringsmuligheter. Det anbefales at kommunen 
utvikler faste kommunikasjonskanaler, ved å f.eks. gi jobbmail til alle 
ansatte, eller andre mulige kommunikasjonsmuligheter. 

• Basert på dataene samlet inn fra intervjurunden, har også ledelsen i 
kommunen et forbedringspotensial for utarbeidelse av tids- og 
leveringsfrister overfor andre ansatte. Dette kan også være et resultat 
av manglende dialog og kommunikasjon. Uavhengig av organiseringen 
i kommunen vil en forbedret kommunikasjon kunne forbedre den 
daglige driften og trivselen i kommunen. 

• Kommunen har også muligheten til å utarbeide stillingsbeskrivelser 
eller stillingsinstrukser. I den forbindelse anbefales det å lage 
stillingsbeskrivelser, da disse er noe mindre «fastsatte» enn 
instruksene. Som også flere av informantene i kommunen trekker frem, 
må man i mindre kommuner oftere bidra med noe som er noe utenfor 
den stillingen. 
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Dagens interkommunale samarbeid

• Legevaktsamarbeid med Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy. 
Tjenesten er i Lenvik kommune. 

• De samme kommunene har også et samarbeid om 50 % interkommunal 
kreftkoordinator. 

• Samarbeid om intermediære/ø-hjelp senger. Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og 
Dyrøy. Lenvik er vertskommune. 

• Legesamarbeid med Sørreisa. 

• Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. 
Underlagt Midt-Troms regionråd. 

• Distriktsmedisinsk senter for Midt-Troms. Samarbeid med Bardu, Berg, Lenvik, 
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 

• Diabetesteam. Samarbeid med Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

• Samfunnsmedisinske tjenester (kommuneoverlege). Samarbeid med Lenvik, 
Sørreisa, Torsken, Berg og Tranøy.

• Krisesentersamarbeid med Bardu, Berg, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, 
Sørreisa, Torsken og Tranøy. 

• Samarbeid om jordmortjenesten med Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 
Tranøy. 

• Barnevernsamarbeid med Sørreisa. 
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Styrker og utfordringer ved kommunens 
interkommunale samarbeid

• Samarbeidet om kreftkoordinator, ø-hjelpssenger og legevakten får 

positive tilbakemeldinger av respondentene. Innbyggerne er også stort 

sett fornøyde med disse tjenestene, ifølge informantene. 

• Kommunen har utfordringer med sin legetjeneste. Denne utfordringen 

trekkes frem i en stor andel av intervjuene. Denne tjenesten er et 

interkommunalt samarbeid med Sørreisa. Manglende tilstedeværelse 

av lege, ventetid, samt at legekontoret i Dyrøy nedprioriteres, er noen 

av eksemplene som trekkes frem.  
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Organisering 
(1/2)

• En enhetsleder for helse.

– Denne enhetslederen vil være en av fire innen helse, omsorg og velferd.

– Videre vil enhetslederen være ansvarlig for den daglige driften av enheten, 

mens kommunalsjefen tar seg av budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse i 

egen enhet. 

– De ulike enhetslederne innen pleie og omsorg vil sammen utgjøre en 

ledergruppe som rapporterer til kommunalsjefen innenfor helse, omsorg og 

velferd. Ledergruppen vil stå for koordinering av tjenester, samarbeid 

mellom enhetene og være et utvekslings- og diskusjonsforum blant lederne.

– Ledergruppen vil bestå av disse fire enhetslederne: 

1 enhetsleder for helse 

2 enhetsledere for pleie og omsorg (hjemmetjenester og sykehjem)

1 enhetsleder for velferd
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Organisering 
(2/2)

• Enheten vil ved hovedalternativ 1 ha ansvar for helsestasjonen, 

skolehelsetjenesten, fysioterapeuter, dagens interkommunale 

samarbeid (legevakt, kreftkoordinator legetjeneste, intermediære/ø-

hjelpssenger, Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og 

omsorgstjenesten i Midt-Troms, distriktsmedisinsk senter for Midt-

Troms).

• For hovedalternativ 2 vil de samme tjenestene inngå, med unntak av 

helsestasjonen og skolehelsetjenesten (som i dette alternativet ligger 

under kommunalsjefområdet for familie og oppvekst). 

• Samtlige av tjenestene vil i begge alternativene ha rapporteringsplikt til 

enhetsleder helse        kommunalsjef helse, omsorg og velferd. 
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Pleie og omsorg
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Historikk

• Telemarksforsking gjennomførte i 2013 en evaluering i samarbeid med 

EY, angående Dyrøy kommunes pleie-, rehabiliterings- og 

omsorgstjenestene. 

• Rapporten viser at Dyrøy hadde et høyere utgiftsbehov på pleie og 

omsorg sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

• Videre viser rapporten at kommunen hadde et godt utbygd totaltilbud 

for heldøgns pleie og omsorg. 

• Tallene fra 2013 viste også at kommunen tildeler flere timer 

hjemmetjenester per bruker enn gjennomsnittet for kommunegruppa.

• Innen psykiatri/psykisk helse kom det frem i rapporten at Dyrøy brukte 

mye ressurser til denne tjenesten sammenlignet med andre kommuner. 

• Det kom frem at institusjonsplassene ble drevet relativt effektivt. 

– Det kom allikevel frem at kommunen hadde et effektiviseringspotensial 

innen institusjonsdrift og hjemmetjenestene. 
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Styrker ved dagens situasjon

• Ifølge kommunens «Kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten i 

Dyrøy kommune 2012-2017» så har kommunen en god dekning av 

både hjelpesykepleiere og sykepleiere. Kompetanseplanen vitner også 

om en bevissthet rundt pleie og omsorg, samt kommunehelsetjenesten 

fra kommunens side. 

• TF-notat 17/2013 viser at kommunen har et godt totaltilbud for 

heldøgns pleie og omsorg, samt at kommunen tildeler flere timer 

hjemmetjenester enn gjennomsnittet fra kommunegruppa.

• Videre trekker også informantene frem at miljøet på de ulike 

arbeidsplassene er godt. 

• Ifølge informantene har kommunen gode tjenester innen pleie og 

omsorg. De ansatte oppfatter stort sett publikum som positivt innstilt, 

og det mottas få både uformelle og formelle klager. 

• Kompetansen til de ansatte er god. 
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Utfordringer ved dagens situasjon
(1/2)

• Også innen pleie og omsorg trekkes det frem kommunikasjonsproblemer, 
på lik linje med de innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også de 
samme faktorene som trekkes frem som årsak til den svake 
kommunikasjonen: 

– Dårlig formidling av beskjeder.

– Korte tidsfrister.

– Kommunikasjonshemmende at ikke alle har jobbmail. 

• Pleie- og omsorgssektoren har tidligere vært preget av stor utskifting av 
ledere (Kilde: Kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten i Dyrøy 
kommune 2012-2017).

• Som i kommunehelsetjenesten trekkes også manglende 
stillingsbeskrivelser frem. Flere av informantene påpeker usikkerhet rundt 
hvilke oppgaver som ligger under den enkelte stillings ansvarsområde.

• Det oppgis også at det er mangelfullt nedskrevne og utarbeidede rutiner. 
Dette fører til usikkerhet blant de ansatte. Det trekkes også frem at 
mangelen på rutiner kompliserer opplæringen av nyansatte.
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Utfordringer ved dagens situasjon
(2/2)

• I lys av forrige punkt er det flere informanter som trekker frem dårlig 
opplæring av nyansatte. Ifølge informantene er opplæringen for lite 
grundig, og nyansatte blir fort overlatt til seg selv.

• Det er store sprik i rapporteringen og oppfatningen av avvik i 
kommunen. Informantene oppgir ulik praksis for hvordan de 
rapporterer avvik. Det er også uenighet blant ansatte om hva som er 
avvik og ikke. Samtidig er det en relativt stor enighet blant 
informantene om at rapporteringen av avvik fører med seg lite. Flere 
opplever at avvik ikke tas hensyn til blant ledelsen. 

• Med den økende alderssammensetningen i kommunen vil dette sette 
større krav til kompetanse og kapasitet i årene som kommer. Dette 
gjelder hele «helse, omsorg og velferdssektoren». Dyrøy vil dermed 
trolig måtte øke både kapasiteten og kompetansen til sine ansatte på 
sikt. 
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Muligheter/utfordringer

• Ifølge «Kompetanseplanen for pleie- og omsorgstjenester i Dyrøy 

kommune 2012-2017» har kommunen utfordringer med at mange 

pensjonister velger å flytte tilbake til Dyrøy. Kommunen må dermed ta 

hensyn til dette ved fremtidig kompetansesammensetning innenfor 

både pleie og omsorg og kommunehelsetjenesten. 

• Videre oppgir kommunen i samme dokument at kommunen har behov 

for 27 nye arbeidstakere innen pleie og omsorg i løpet av en 10 års 

periode (2012-2022). Respondentene oppgir at rekruttering til tider kan 

være krevende. Kommunen bør derfor jobbe spesifikt med rekruttering 

til de påtenkte stillingene. 

• Det er også noen utfordringer med tanke på turnus innen pleie og 

omsorg. Telemarksforsking får opplyst fra kommunen at det mangler en 

bemanningsplan og at turnusen dermed ikke utnytter ressursene på en 

tilstrekkelig god måte. Dette medfører blant annet et uønsket vikarbruk. 
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Interkommunale samarbeid

• Mobil omsorg. Et samarbeid som gjelder hjemmesykepleien i 

kommunen. Dyrøy samarbeider her med Sørreisa. Informantene fra 

intervjuene informerer om at den mobile omsorgen for tiden ikke er i 

bruk. 

• Løkta Kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-

Troms. Underlagt Midt-Troms regionråd. 
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Organisering

• To enhetsledere for pleie og omsorg.

– En enhetsleder for sykehjem/omsorgssenter.

– En enhetsleder for hjemmetjenestene.

– Disse enhetslederne vil altså være to av fire innen helse, omsorg og 

velferd.

– De to enhetslederne innenfor pleie og omsorg vil utgjøre en ledergruppe 

sammen med leder for kommunehelsetjenesten og velferd. 

– Enhetslederen vil være ansvarlig for den daglige driften av enheten, mens 

kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for økonomi/budsjett, 

utvikling og måloppnåelse i sektoren. 
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Hjemmetjenester 
(1/3)

• Ifølge «Helse- og omsorgstjenesteloven», kapittel 3, § 3-2 er kommunene 
lovpålagte å tilby helsetjenester i hjemmet.

• Hjemmetjenestene, så vel som andre kommunale helsetjenester, har med 
bakgrunn i «Samhandlingsreformen» vært gjennom større og mindre 
forandringer. Et av målene med samhandlingsreformen var en bedre 
koordinering mellom de ulike helse- og omsorgstjenestene som 
kommunen er ansvarlig for. Dette setter krav til en fornuftig organisering 
og en god dialog mellom de ulike tjenestene (Meld. St. 47 (2008-2009) 
2009).

• Hjemmetjenesten i Dyrøy har i dag kontor i 
sykehjemmet/omsorgssenteret. 

• Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, TPU, psykiatri og aktivitør er alle plassert 
under hjemmetjenestene. 
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Hjemmetjenester 
(2/3)

• Enhetsleder for hjemmetjenester vil være en av to enhetsledere innen 

pleie og omsorg.

• Det foreslås at hjemmetjenestene, i tillegg til de tradisjonelle 

hjemmetjenestene (hjemmesykepleien og hjemmehjelpen), skal ha 

ansvar for: 

– Boligene (TPU/rus osv.)

– Psykiatritjenester 

– Matombringing

– Trygghetsalarmer

– Støttekontakt (i alternativ 2 overført til familie og oppvekst)

– Avlastning (i alternativ 2 overført til familie og oppvekst)

– Omsorgslønn

– Dagtilbud for demente
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Hjemmetjenester 
(3/3)

• En fagleder/enhetsleder for hjemmetjenestene. 

– I dagens løsning har hjemmetjenestene en pleie- og omsorgsleder, samt 

fagansvarlig. I foreslått løsning faller pleie- og omsorgsleder bort. 

– Ved at det kun foreslås en fagleder/enhetsleder for hjemmetjenestene, blir 

det mulig å frigjøre midler til en kommunalsjefstilling for helse, omsorg og 

velferd. 
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Sykehjem/omsorgssenter
(1/2)

• Ifølge «Helse- og omsorgstjenesteloven», kapittel 3, § 3-2 er kommunene 
lovpålagte å tilby plass på institusjon, herunder sykehjem. 

• Videre står det i § 3-2 a at «Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette 
etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan 
sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester».

• På lik linje med hjemmetjenestene foreslås det en enhetsleder for 
sykehjemmet, innen pleie og omsorg. 

• Det foreslås en fagleder/enhetsleder for sykehjemmet. 
– I dagens løsning har sykehjemmet en pleie- og omsorgsleder, samt 

fagansvarlig. I foreslått løsning faller pleie- og omsorgsleder bort. 

– Ved at det kun foreslås en fagleder/enhetsleder for sykehjemmet, blir det mulig 
å frigjøre midler til en kommunalsjefstilling for helse, omsorg og velferd. 

– Enhetsleder vil ha ansvaret for den daglige driften av sykehjemmet, samt 
spørsmål av mer faglig karakter. 

– Kommunalsjef vil være ansvarlig for budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse i 
egen enhet. 
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Sykehjem/omsorgssenter
(2/2)

• Avdelingene som rapporterer/svarer til fagleder for sykehjem og 

kommunalsjef helse, omsorg og velferd:

– Omsorgssenter/sykehjem

Skjermet avdeling for demente

Somatisk avdeling

Avdeling med 8 sykehjemsrom og 5 hybler (hjemmesykepleien) 
 Hyblene rapporterer til hjemmesykepleien.

• Sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeut m.m. vil dermed være under 

fagleder sykehjem og kommunalsjef helse, omsorg og velferd. 
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Habilitering og rehabilitering
(1/2)

• Ifølge lovverkets «Forskrift om habilitering og rehabilitering», kapittel 3, 
§ 5 skal alle tjenester som inngår i kommunens helse- og 
omsorgstjenestetilbud integreres i et samlet tverrfaglig 
habilitering/rehabiliteringstilbud. 

• Videre i § 5 står det: «Kommunen skal sørge for at alle som oppholder 
seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov 
for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, jf. §
1 og § 3.» Dette blir videre utdypet i § 8 hvor det står at kommunen 
skal sørge for undersøkelse og utredning, samt vise til 
spesialhelsetjenesten ved behov. 

• For at Dyrøy skal holde seg innenfor lovverket, må kommunen dermed 
sørge for å ha en enhet som personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne melde mulige (re-)habiliteringsbehov til, 
samt et kontaktpunkt mot spesialhelsetjenesten. 
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Habilitering og rehabilitering
(2/2)

• En løsning for kommunen er da å danne en koordinerende enhet/team 
som kan behandle eventuelle søknader og henvendelser. Kommunen 
er ansvarlig for at nødvendig utredning settes i gang og vise til 
spesialhelsetjenesten før eventuell habilitering/rehabilitering 
iverksettes.

• En mulighet vil da være å danne en koordinerende enhet bestående av 
enhetslederne for helse, sykehjem, hjemmesykepleien, velferd og 
kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. 

– I § 6 står det at «Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig 
tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller 
medisinsk habilitering og rehabilitering».

– Videre står det i samme paragraf at koordinerende enhet skal både motta 
meldinger for behov om individuell plan og sørge for at det utarbeides 
rutiner og prosedyrer i forbindelse med individuell plan. 

• Denne enheten kan suppleres med andre kommunalt ansatte ved 
behov. 

• Koordinerende enhet bør møtes regelmessig og ellers ved behov.

128

-�598�-



Generelle anbefalinger

• Oppgavefordelingen bør gjennomgås og konkretiseres. På ledernivå 

blir personalansvaret nedprioritert ved dagens situasjon. En ny og 

konkretisert vurdering bør legge til rette for at personalansvar med 

blant annet medarbeidersamtaler, oppfølging av sykemeldte og andre 

mindre personalsaker prioriteres. På personal-/ansattnivå bør 

oppgavene også konkretiseres noe. Stillingsbeskrivelser er en 

etterspurt løsning blant de ansatte og vil også kunne være fordelaktig.

– Samtidig tas det hensyn til at man i mindre kommuner som Dyrøy i en del 

tilfeller må jobbe noe utenfor «stillingsbeskrivelsen». En viss beskrivelse av 

oppgavene vurderes allikevel som fordelaktig for ansatte, ledere og driften 

generelt. 

• Kommunen bør gå vekk i fra bruken av ordet «rehabilitering» når det 

gjelder TPU. Rent terminologisk er dette feil ordbruk, og er ikke knyttet 

til det som er påtenkt med rehabilitering for kommunene.  
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Velferd
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Velferd

• NAV har hjemmel til 3 stillinger. Alle disse er på 100 prosent                

(3 årsverk).

– 1 kommunal

– 2 statlige

– En stilling er for tiden vakant (statlig). Her forventes det ansettelse i løpet 

av høsten.

• Ansatte jobber både med statlige og kommunale oppgaver.

– I tillegg ligger både bostøtte og startlån (boligsosiale virkemidler) under 

NAV-kontoret. 

• Rådgivende overlege har også kontorplass ved NAV Dyrøy. 

Vedkommende er ikke ansatt i NAV Dyrøy, men noe i NAV forvaltning 

og noe i NAV arbeidslivssenter. 
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Styrker/utfordringer
ved dagens situasjon

• Ifølge respondentene utøver NAV gode tjenester i Dyrøy kommune.

• NAV har liten kapasitet med tanke på antall ansatte, men klarer 

allikevel å drive de lovpålagte tjenestene på en forsvarlig måte.  

• Ifølge informantene kan det være vanskelig å utføre alle de lovpålagte 

tjenestene med tanke på kapasitet. 

• Kommunikasjon mellom etatene rapporteres som dårlig. Det 

poengteres at dette både skyldes det tekniske og en svak dialog 

mellom de ansatte på de ulike etatene. 
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Organisering 
(1/2)

• En enhetsleder for Velferd.

– Denne enhetslederen vil være en av fire innen Helse, omsorg og velferd.

– Enhetslederen vil utgjøre en ledergruppe sammen med leder for 

kommunehelsetjenesten og de to enhetslederne på pleie og omsorg. 

– Videre vil enhetslederen være ansvarlig for den daglige driften av enheten.

• Boligsosiale virkemidler. 

– Med boligsosiale virkemidler menes særlig to av Husbankens ordninger; 

Startlån og statlig bostøtte. TF-notat nr. 15-2016 viser til fordelene ved å ha 

disse løsningene lokalisert under samme enhet. Videre er NAV eller 

servicekontor ofte anbefalte etater for plassering av de boligsosiale 

virkemidlene i kommunene. 

• Integrering.
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Organisering 
(2/2)

• Under intervjuene kom det frem at statlige ansatte på NAV-kontoret i 

hovedsak jobber med statlige oppgaver, mens den vakante stillingen i 

praksis er fordelt 40/60 i favør statlig. Med tanke på arbeids- og 

oppgavefordeling er det dermed nærliggende å opprettholde en 

tilsvarende løsning.

– Statlig ansatt jobber med statlige oppgaver og kommunalt ansatte med 

kommunale oppgaver.

– Stillingen som er fordelt mellom statlig og kommunalt, bør ta seg av de 

boligsosiale virkemidlene dersom kompetansen er tilstrekkelig. Dette 

kommer av at kommunen har et tilretteleggeransvar for disse virkemidlene 

før søknad sendes statlig instans (Husbanken).

– Ansatte rapporterer til enhetsleder som igjen rapporterer til kommunalsjef.    

• Stillingen som integreringskoordinator er nyopprettet. Vi foreslår at 

denne funksjonen, med følgende årsverk, plasseres inn under enhet 

for velferd. Dette vil øke kapasiteten til velferd betydelig. 
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Teknisk, areal og miljø
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Organisasjonskart
Teknisk, areal og miljø – alt. 1

Kommunalsjef

• Vann, avløp og renovasjon

• Veier og trafikksikkerhet

• Bygg, eiendom og grøntanlegg

• Arealplanlegging, byggesak, 

oppmåling og geodata

• Hav- og landbruk (jord- og 

skogbruk)

• Klima og miljø

• Dagens interkommunale 

samarbeid

Med tanke på størrelsen og kapasiteten til teknisk sin inneseksjon foreslås det ingen oppdeling av funksjonsområder. En oppdeling vil trolig 

kunne føre til mer begrensninger enn å være til hjelp.
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Organisasjonskart
Samfunnsutvikling og infrastruktur – alt. 2

Kommunalsjef

• Vann, avløp og renovasjon

• Veier og trafikksikkerhet

• Bygg, eiendom og grøntanlegg

• Arealplanlegging, byggesak, oppmåling og 

geodata

• Brann- og feiersamarbeid 

• Planarbeid, byggesak, oppmåling og geodata

• Næring

• Hav- og landbruk (jord- og skogbruk)

• Folkehelse

• Klima og miljø

• Kulturskole 

• Kultur

• Fritid

• Bibliotek

• Frivilligsentral

Teknisk drift og eiendom Plan, næring og kultur
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Styrker ved dagens situasjon

• Brannsamarbeidet med Sørreisa fungerer godt. Det rapporteres at det 

samme gjelder samarbeidet om skogbruk og feiertjenestene. Begge 

disse samarbeidene er også med Sørreisa.

– Sørreisa har sagt opp halvparten av sin andel i skogbruksamarbeidet og 

ønsker å kjøpe skogbruksfaglige tjenester tilsvarende 25 % stilling.

• Det interkommunale selskapet «Senja avfall» rapporteres å fungere 

godt. Basert på informasjonen fra informantene og kommunen ser det 

dermed ut til at de tekniske samarbeidene fungerer godt. 

• Selv om teknisk enhet på en generell basis er en svært utsatt etat med 

tanke på klager, får etaten også flere gode tilbakemeldinger fra 

innbyggerne, ifølge respondentene. 

• Kommunen bygger nytt vannverk. 
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Utfordringer ved dagens situasjon

• Mangelfulle stillingsbeskrivelser og informasjon vedrørende 
arbeidsoppgaver trekkes frem som en utfordring for de ansatte.

• Det rapporteres om noe korte tidsfrister for ansatte. Dette gjelder i 
hovedsak fra ledelsen til saksbehandlere.

• Det rapporteres også om noen faglige uenigheter internt innen teknisk 
enhet. 

• Informantene informerer om en noe manglende kommunikasjon innad i 
kommunen. Dette gjelder både innad på teknisk etat, og med andre 
deler av administrasjonen.

• Fagmiljøet er lite for de ansatte i inneseksjonen.
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Muligheter/utfordringer

• Planarbeid kan vurderes å gjøres interkommunalt. Dette vil både kunne 

hjelpe til med den store arbeidsmengden som faller på teknisk etat, 

samt øke fagmiljø og kompetanse. Planarbeidet krever også en del 

utstyr og kompetanse hvor det med fordel kan lønne seg å være flere 

om disse kostnadene. 

• Sekretærfunksjonen er det mulig å organisere noe annerledes enn ved 

dagens ordning. Eksempelvis at vedkommende tar andre roller i tillegg 

til sekretæroppgavene. Dette kan bidra til å øke kapasiteten til etaten 

og samtidig lette arbeidsmengden til inneseksjonen.

– Stillingen kan eventuelt også overføres stab/støtte.

• Etaten har forbedringspotensial når det gjelder dialog innad i etaten, 

samt på tvers til andre etater.
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Interkommunale samarbeid

• Kommunen har følgende formelle og uformelle samarbeid innen 

teknisk enhet:

– Brannsamarbeid med Sørreisa

– Feiersamarbeid med Sørreisa

– Skogbrukssamarbeid med Sørreisa

– Landbruksforum
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Organisering (1/3)

• Det foreslås en kommunalsjef for sektoren. 

– Kommunalsjefen er ansvarlig for budsjett, drift, utvikling og måloppnåelse 

innenfor sektoren.

• I alternativ 1 er det en flat struktur under kommunalsjefen. Dette kommer 

av få ansatte på inneseksjonen, noe som påvirker kapasiteten til teknisk 

enhet. 

• Konkretisering/spesifisering av arbeidsoppgaver bør dermed løses internt i 

teknisk enhet mellom kommunalsjef og ansatte på inneseksjonen.

– Spesifiseringen bør skje med bakgrunn i ansattes kompetanse og kapasitet.

• I alternativ 2 er det to enheter innenfor sektoren; en for teknisk drift og 

eiendom og en for plan, næring og kultur. 

• Uteseksjonen tiltenkes en tilsvarende rolle og fordeling som ved dagens 

ordning. 

– Uteseksjonen rapporterer direkte til kommunalsjef for teknisk, areal og miljø i 

alternativ 1, mens til enhetsleder ved alternativ 2. 
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Organisering (2/3)

• I dag er det en sekretærstilling som ligger under teknisk. 

– En mulighet for å forbedre kapasiteten kan være å iverksette opplæring av 

ansatt i denne stillingen eller endre stillingsbeskrivelsen til 

sekretærstillingen. Eksempelvis kan en viss prosentandel holdes av til 

sekretærfunksjonen, mens en annen holdes av til tekniske oppgaver. 

– På den måten vil teknisk kunne øke sin kompetanse og kapasitet på 

inneseksjonen. 

– Som tidligere foreslått, kan denne stillingen også overføres til stab/støtte.

• Det understrekes viktigheten av kommunikasjon og fremtidig tenkning 

innen teknisk enhet, ettersom dette problematiseres av flere. 

– Møtevirksomhet mellom inne- og uteseksjonen vil kunne bedre 

kommunikasjon, planlegging og koordinasjon mellom de ulike 

arbeidsoppgavene på teknisk.
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Organisering (3/3)

• Det interkommunale samarbeidet om skogbruk med Sørreisa står p.t. i 

fare for å enten minske i omfang, eller sies opp i sin helhet. Dette 

skyldes Sørreisas beslutning om å kutte sin andel av samarbeidet fra 

50 % til 25 %.

– I den forbindelse anbefales det at Dyrøy kommune fortsetter å samarbeide 

interkommunalt om skogbruket i en eller annen form. Dette er med særlig 

bakgrunn i kostnader for kommunen. 

Kommunen kan fortsette i et mindre samarbeid med Sørreisa.

En annen løsning for kommunen er å se etter et annet samarbeid med 

andre kommune(r). 

• Det anbefales også at kommunen vurderer en interkommunal løsning 

vedrørende plankontor.  
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Selskaper og interkommunalt 
samarbeid
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Kommunale foretak

• Nordavind Utvikling KF (tidligere Dyrøyseminarsenteret KF)

– Heleid av Dyrøy kommune og har kontorer i Nordavindshagen

– Arbeider for livskraftige lokalsamfunn med fokus på kompetanse og 

næringsutvikling

– Planlegger og gjennomfører Dyrøyseminaret (ett av mange oppdrag)

– Har tjenestekjøpsavtale med Dyrøy kommune innen helse, 

organisasjonsutvikling, Forskningsdagene, søknader m.m.
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Interkommunale selskaper - IKS

• Senja Avfall

– Avfallsinnsamling og mottak

– Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

• Sør-Troms Kommunerevisjon

• Interkommunalt arkiv
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Aksjeselskaper

• Senja Næringshage AS

– Skal bidra til innovasjon og økonomisk vekst for regionens næringsliv

– Dyrøy deltar sammen med 5 andre kommuner

– Avdeling i Dyrøy, lokalisert i Nordavindshagen

• Dyrøy Vekst AS

• Dyrøy Utleiebygg AS

• Dyrøy Energi AS

• Dyrøymat AS
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Andre

• Dyrøy boligstiftelse

• Arvid Hanssens minnestiftelse

• Dyrøyhallen BA
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Oversikt over interkommunale samarbeid

Tjeneste/navn Samarbeidskommuner Hensikt/oppgave 

Administrativt råd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

AR er på linje med regionrådet en del av 

styringsstrukturen i Midt-Troms regionråd. 

Sekretariat – daglig leder Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Har ansvar for drift, saksforberedelse, planlegging og 

oppfølging med tilhørende sekretærfunksjoner. 

Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll (MTAK) Bardu, Berg, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Torsken 

og Tranøy 

Felles kontroll av innberetninger innenfor skatt og 

avgifter. 

PPT Dyrøy, Lavangen, Salangen, 

LØKTA Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Kvalitetsutvikling og opplæring for helse- og 

omsorgstjenesten. 

Midt-Troms regionråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, 

Torsken og Tranøy 

Regionråd
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Interkommunalt tjenestesamarbeid

Tjeneste/navn Vertskommune Øvrige deltakerkommuner 

Fastlegetjeneste Sørreisa Dyrøy 

Finnsnes interkommunale legevakt Lenvik Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Jordmortjenester Lenvik Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og 

Tranøy 

Barneverntjeneste Sørreisa Dyrøy 

Midt-Troms Viltregion Dyrøy Bardu, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Lavangen og 

Salangen 

Brannsjef, branntjeneste Sørreisa Dyrøy 

Diabetesteam Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Kreftkoordinator Lenvik Dyrøy, Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Intermediære sengeposter/KAD-senger Lenvik Dyrøy, Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Koordinator «Mens du venter på ambulansen» Lenvik Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

Samfunnsmedisinske tjenester (kommuneoverlege) Lenvik Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy 
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Kjøp/salg av tjenester og uformelle fagnettverk.

• Kjøp/salg av tjenester

– Brann- og feietjeneste – Sørreisa og Dyrøy 

– Skogbruksfaglige tjenester – Sørreisa kjøper kapasitet og kompetanse fra Dyrøy tilsvarende 50 % stilling 

– IKT-faglige tjenester – Sørreisa selger kapasitet og kompetanse til Dyrøy tilsvarende 40 % stilling. Samarbeidet 
kan utvides. 

– Bankavtale – innkjøpsavtale – felles for Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

– Felles økonomisystem – innkjøpsavtale - felles for Bardu, Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

• Uformelle fagnettverk

– IKT-forum 

– Personalforum 

– Økonomisjef-forum 

– Kulturforum 

– Kulturskoleforum 

– Geriatrinettverket Midt-Troms 

– Helsesøstre for regionen 

– Nettverk for psykisk helse Midt-Troms 

– Nettverk for lindrende behandling 

– PU-nettverket Midt-Troms 

– Sa-Do- kompetansenettverk (nettverk for saksbehandling og dokumentasjon i helsefeltet) 

– Barnevernsforum 

– Landbruksforum 

– Næringslederforum

– Biblioteknettverk 
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Andre samarbeid

• Annet

– Krisesenteret i Midt-Troms 

– Årlig utdanningsmesse 

– Midt-Troms Friluftsråd – Alle kommunene i Midt-Troms. 

– Oljevernberedskap –Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

– Midt-Troms Museum (stiftelse) – Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, 

Målselv, Sørreisa og Torsken

– Kystsoneplan

– Senja-Lab.
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Muligheter for utvidelse av interkommunalt samarbeid

Eksempler på områder som kan være aktuelle, og som bør vurderes:

 Funksjonsområder innenfor teknisk sektor og planarbeid

 Interkommunalt plankontor

 Helsestasjon

 IKT-tjenester

 Rus og psykiatri

 Regnskap

 Lønnsutbetaling

 Skatteoppkreverfunksjonen

 Kommunal innfordring

 Sentralbordtjenester

 Innkjøpsorganisering og innkjøpsavtaler
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Konsekvenser

155

-�625�-



Konsekvenser

• Omorganiseringen bør kunne gjennomføres innenfor gjeldende lov og 

avtaleverk og nåværende totale stillingsramme i 

kommuneorganisasjonen (sett under ett).

• Mange av organisasjonsutviklingstiltakene kan gjennomføres av de 

medarbeidere som er i organisasjonen i dag. 

• Kommunen har neppe ressurser (penger og/eller kompetanse) til å 

gjennomføre alle anbefalte organisasjonsutviklingstiltak. Det må kjøpes 

noen tjenester eksternt. Kommunen bør i budsjett 2017 og i 

økonomiplan 2017-2020 søke å avsette midler til de 

organisasjonsutviklingstiltak som kommunen prioriterer høyest.

-�626�-



Avslutning

157

-�627�-



Avslutning

• Det er ikke et overordnet mål for Dyrøy å oppnå gode økonomiske 

resultater.

• Det bør være et overordnet mål for kommunen å kunne levere gode og 

forutsigbare tjenester til innbyggerne og næringslivet over tid.

• For å oppnå dette bør kommunen gjennomføre et 

omstillingsprogram/organisasjonsutviklingsprosjekt.

• Start omstillingsprosessen nå – utsettelse forsterker utfordringene

Kommunestyret har ansvaret !

Lykke til !

158

-�628�-



Kilder
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Behandling av søknad om kommunal garanti ved låneopptak - Astafjord 

Vekst AS 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 69/16 23.08.2016 

Kommunestyret 47/16 06.10.2016 
 

Vedlegg 

1 Utdrag fra forskrift - Kommunale garantier 

2 Søknad om kommunal garanti ved låneopptak 

Saksopplysninger: 

Dyrøy kommune har i brev datert 20. mai fra Astafjord Vekst AS mottatt søknad om kommunal 

garanti for lån tilsvarende 10. millioner kr. Lånet skal benyttes til  

 Refinansiering av gjeld i selskapet 

 Nødvendig renovasjon av bygningsmassen på Tennevoll i Lavangen kommune 

 Investering i nye maskiner til vaskeriet i Gratangen kommune 

 Utvikle transporttilbudet og innovasjonsarbeidet i forbindelse med utvikling av nye 

arbeidsoppgaver i Dyrøy kommune. 

 Investeringer i bygningsmassen i Salangen kommune 

 

Låneopptaket vil føre til en øket gjeldsbelastning tilsvarende kr 4. millioner i forhold til dagens 

situasjon. Låneopptaket vil til tross for økningen innebære en innsparing i årlige kostnader til 

renter og avdrag på kr 160.000,-. Dette avhenger av at de 4 eierne, kommunene Dyrøy, 

Gratangen, Lavangen og Salangen, gir garantier til å ta opp et slikt lån. 

 

Styret i selskapet har i denne sammenheng fattet følgende vedtak: 

 

Regnskapet er gjennomgått av styret og en finner ingen grunn til å iverksette tiltak ut over 

vedtatte budsjett når det gjelder drift. 

 I forhold til finansiering gir styret administrasjonen fullmakt til å søke eierkommunene 

om kommunal garanti på et lån på totalt kr 10. millioner hvor hver av kommunene garanterer 

for 2.5 millioner kr.  

 Dersom alle kommunene godkjenner en slik søknad, gjennomføres finansieringen. Ved 

negativ tilbakemelding fra en eller flere av kommunene settes saken opp for ny behandling i 

styret. 

 

Av søknaden fremgår det videre at Astafjord Vekst AS har en velordnet økonomi og at en 

garanti for et låneopptak som omsøkt, ikke vil utgjøre en risiko for eierkommunene. Det legges i 

denne sammenheng vekt på at låneopptaket vil føre til en årlig besparelse på kr 160.000,-.  
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Administrasjonens vurderinger: 

Astafjord Vekst AS er en 100 % kommunalt eid virksomhet som også ivaretar viktige behov i 

eierkommunene ved sitt tilbud om arbeid til personer med restarbeidsevne i tillegg til avklaring 

av restarbeidsevne og opplæring for personer med spesielle behov. 

 

Dyrøy kommune har pr 31.12.15 kr 6.868.645,- i kommunale garantier. Av disse kommunale 

garantiene, inngår ingen garanti tilknyttet Astafjord Vekst As pr i dag. Kommunelovens § 51 

regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres økonomiske forpliktelser. Kommuner 

og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomheter som 

drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- og 

regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 (delegert til 

fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet som ikke drives av 

kommunen selv. Kommunen har en anledning til å gi garanti i slike tilfeller som omsøkt av 

Astafjord Vekst AS. 

 

Å stille kausjon for andre innebærer en risiko. Kommunen bør både vurdere risikoen for at 

garantien må innfris og om man i så fall har tilstrekkelig økonomisk bæreevne. 

Om en garanti må innfris må den finansieres i driftsregnskapet. Det er således ikke mulig 

å låne penger til utgiften. Det synes derfor som den eneste reelle finansierings-formen er bruk av 

disposisjonsfond. En «gylden regel» er at en kommune bør minimum kunne innfri ca 50 % av 

sine garantier ved bruk av frie fondsmidler til enhver tid.  

Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om garantistillelse skal alltid angi 

garantiens varighet. Dyrøy kommune kan ikke se at det fremgår av søknad fra Astafjord Vekst 

AS hvilken varighet slik omsøkt garanti vil ha. Ei heller har Dyrøy kommune mottatt dette etter 

særlig forespørsel til daglig leder av Astafjord Vekst AS.  

 

Regnskapene viser at Dyrøy kommunes disposisjonsfond pr utgangen av 2015 var kraftig 

redusert. Ved utgangen av juni 2016, og før fordeling av årsoverskudd 2015, har Dyrøy 

kommune en liten beholdning av disponibelt i frie fondsmidler (disposisjonsfond og driftsfond), 

når også ulike vedtatte kommunestyrevedtak er tatt hensyn til for 2016. Dyrøy kommunens 

økonomiske bæreevne er med bakgrunn i dette kraftig svekket.  

 

Etter rådmannens vurdering vil Dyrøy kommune ikke være i stand til å innfri nåværende 

kommunale garantier, og endog ei heller 50 % av disse garantiene, ved bruk av frie fondsmidler/ 

disposisjonsfond når årsoverskuddet for 2015 er fordelt.  

 

Med bakgrunn i et helhetlig vurdering av kommunens økonomiske situasjon og nåværende 

garantiansvar, anbefaler ikke rådmannen at slik garanti gis som omsøkt.  

 

Dersom kommunestyret går inn for innvilgelse av omsøkt garanti, bes det om at følgende 

forutsetning legges til grunn for slik innvilgelse: 

Det forutsettes at de øvrige eierkommunene garanterer for tilsvarende beløp. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det vises til henvendelse med søknad om kommunal garanti for opptak av lån på kr 

2.500.000 fra Astafjord Vekst AS. 

2. Dyrøy kommune innvilger ikke garanti for opptak av lån som omsøkt. 
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Ordførers innstilling: 

 

 

  

  

Marit Alvig Espenes Erla Sverdrup 

ordfører rådmann 

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2016  

Saken ble behandlet etter sak 66. 

 

Kjell-Sverre Myrvoll erklærte seg inhabil som styreleder i Astafjord Vekst AS. Godkjent. 

Karl Johan Olsen tiltrådte møtet som vararepresentant. 

 

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: 

Pkt. 1 som rådmannens forslag til vedtak pkt. 1. 

Pkt. 2 – ordet ikke strykes i rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 

Nytt pkt. 3 – Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommuner. 

Nytt pkt. 4 – Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

Vedtak i Formannskapet - 23.08.2016 

3. Det vises til henvendelse med søknad om kommunal garanti for opptak av lån på kr 

2.500.000 fra Astafjord Vekst AS. 

4. Dyrøy kommune innvilger garanti for opptak av lån som omsøkt. 

5. Det forutsettes likelydende vedtak i de øvrige eierkommuner. 

6. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med 

tillegg av inntil 2 år. 
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Kommunale garantier 
Kommunelovens § 51 regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres 
økonomiske forpliktelser. Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller 
annen økonomisk garanti for virksomheter som drives av andre enn kommunen eller 
fylkeskommunen selv. 

Vedtak om å stille kausjon/økonomisk garanti skal godkjennes av Kommunal- 
og regionaldepartementet, dersom maksimumsansvaret er større enn kr 500.000 
(delegert til fylkesmannen). Det kan ikke stilles garanti knyttet til næringsvirksomhet 
som ikke drives av kommunen selv. 

De fleste kommunale garantier blir gitt til selskaper hvor kommunen står som 
eier, eller hvor kommunen er økonomisk involvert (for eksempel som kunde). Det er 
derfor av interesse for kommunen å få rentekostnadene ned. Forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale garantier (“garantiforskriften”) sier at garantisten 
bør vurdere å ta pant i fast eiendom som sikkerhet, noe som også skjer ved flere 
garantiutstedelser ved finansiering av fast eiendom. 

Når en kommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan 
kommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon, jfr. 
garantiforskriftens § 2. Ved simpel kausjon innestår kausjonisten bare for debitors 
manglende betalingsevne, og kreditor kan ikke kreve kausjonisten før han gjennom 
rettslig pågang har konstatert at debitor ikke har midler. Ved selvskyldnerkausjon 
hefter kausjonisten også for manglende betalingsvilje, og kreditor kan kreve 
kausjonisten straks lånet er misligholdt. Det vil si at ved selvskyldnerkausjon blir 
debitor og kausjonisten solidarisk ansvarlig og gir kreditor bedre sikkerhet for sitt krav 
enn ved simpel kausjon. Gjennom mange år hadde ikke kommuner lov til å stille som 
selvskyldnerkausjonist, men ved forskriftsendring i 2008 ble det igjen mulighet for 
dette. Av garantiforskriftens § 3 fremgår det at vedtak om garantistillelse skal alltid 
angi garantiens varighet.  
 
Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige 
investeringsobjektets levetid. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra 
forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet 
over 40 år. 
 
I Ot.prp. nr. 42 (1991-92) s. 182 uttales det bl.a.: 
”For kommuner og fylkeskommuner med store fonds eller med økonomisk styrke på 
annen måte, kan det være forsvarlig å stille garantier. De vil kunne bære et eventuelt 
tap ved at garantiene må innfris.” 
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