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        vvv 

 

 

Til deg som bor i Karlsøy kommune 

Den 22. juni skal kommunestyret fatte vedtak om Karlsøy skal fortsette som egen kommune, 

eller om det skal gjennomføres en kommunesammenslåing med virkning fra 2020. Dette blir 

et svært viktig valg for framtida. Derfor ønsker kommunestyret å gjennomføre en rådgivende 

folkeavstemning. Da får du en mulighet til gi ditt råd om framtidas kommune. 

 

Stortingets mål med kommunereformen 

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 

 

Arbeidet med kommunereformen i Karlsøy  

Alle kommuner er pålagt plikt til å foreta en utredning om framtidas kommune. I Karlsøy har 

det vært vurdert 3 alternativ: 

1. Fortsette som egen kommune. 
2. Sammenslåing med Tromsø, og evt. Storfjord og Lyngen 
3. At Karlsøy overtar søndre del av Ringvassøy og Rebbenesøy. 

 

Kommunestyret i Karlsøy vedtok i sitt møte 20 desember 2015 følgende: 

1. Kommunestyret tar utredningen av storkommunealternativet til orientering og ønsker å 

følge opp rapportens anbefalinger.   

2. Karlsøy kommune vil delta i videre forhandlinger om sammenslåing for å få avklart hva det 

eventuelt vil medføre. Primært ønskes forhandlinger med alle de 4 andre kommunene. Vi 

skal også være med om antallet blir lavere, forutsatt at Tromsø også er med. 

 

Informasjon og grunnlag for folkeavstemningen 

Alle husstander får tilsendt: 

 Intensjonsavtale for sammenslåing av kommunene Karlsøy, Tromsø, Storfjord og 
Lyngen. 

 Kommunens utredning av «Karlsøyalternativet». Karlsøy som egen kommune i 
framtida. 
 

Disse to dokumentene er ment som informasjonsgrunnlag for at du kan stemme JA eller NEI 

til kommunesammenslåing. 

 

Et levende øyrike 
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Det har vært avholdt 5 folkemøter i kommunen for å informere om kommunereformen. 

Folkemøtene har vært godt besøkt. 

 

Torsdag 12. mai avholdes det et nytt folkemøte hvor du som innbygger har anledning til å 

komme med spørsmål til de to alternativene. 

 

Vi viser til kommunens hjemmeside og facebookside for mer informasjon. 

 

Rådgivende folkeavstemming 

Søndag 29. mai 2016 blir det rådgivende folkeavstemning. Alle innbyggere som er registrert i 

manntallet og har fylt/fyller 16 år i løpet av 2016 kan avgi stemme. Informasjon om dette og 

forhåndsstemmegivning finner du på kommunens hjemmeside. 

 

Onsdag 22. juni 2016 skal Karlsøy kommunestyre ha sluttdebatt og fatte vedtak om 

kommunereformen.  

 

Vi minner om at alle møter i kommunestyret og andre politiske utvalg er åpne for publikum.  

 

Husk å benytte stemmeretten. 

 

 

 

Med ønske om godt valg! 

 
Ordfører 
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SAMMENDRAG 
 
Denne rapporten tar for seg muligheter og utfordringer ved at Karlsøy fortsetter som egen 
kommune i stedet for å slå seg sammen med andre. Rapporten er bestilt av kommunestyret 
som grunnlag for rådgivende folkeavstemming 29. mai 2016 og kommunestyrets endelige 
behandling 22. juni 2016. I tråd med bestillingen er arbeidet i sin helhet utført av rådmannen 
og tar for seg kun faglige vurderinger på de største og viktigste tjenesteområdene.  
 
I kapittel 2 og 3 gis en kort orientering om statistikk og prognoser for utvikling av viktige 
rammebetingelser; folketall, arbeidsplasser og kommuneøkonomi. I kapittel 4 gjennomgås 
tjenestene og myndighetsutøvelsen grundig og i kapittel 5 gis en oversikt og vurdering av 
interkommunalt samarbeid. Kommunens rolle som samfunnsutvikler og demokratisk arena 
omtales i kapittel 6 og 7. 
 
For innbyggerne er det særlig de kommunale tjenestene som er viktige og ut fra det vi nå vet 
om framtidige krav, endringer og rammebetingelser har vi delt dem inn i tre grupper. 
Grunnlaget er ikke hvordan tjenestene er i dag, men om Karlsøy som egen kommune kan gi 
innbyggerne kvalitetsmessig gode nok tjenester de nærmeste tiårene. Oppsummert ender 
det opp slik: 
 
 
Tjenester som i framtida kan ytes like bra eller bedre med nåværende kommune: 

 Sykehjem 

 Hjemmesykepleie til den største brukergruppen 

 Praktisk bistand i hjemmet 

 Fastlegetjeneste 

 Fysioterapi 

 Sosiale tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, brukerstyrt assistent 

 Barnehageplass til alle 

 Barn og unge vil kunne få et kvalitetsmessig like godt skole/barnehage tilbud som i 
dag 

 Arbeid i forhold til overgangen barnehage og skole 

 Svømmetilbud åpent både for offentlig svømming og i tilknytning til 
skole/barnehageopplæringen 

 Vann, avløp, renovasjon og feiing er tjenester som utøves i henhold til 
selvkostprinsippet 

 Drift av kommunens bygg og anlegg 

 Tilrettelegging for friluftslivet  

 Samfunnsplanlegging 

 Behandling av byggesak 

 Renovasjon 

 Alle kulturtjenester  
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Tjenester som samlet sett kan ha en overvekt av fordeler ved større kommune: 

 Administrasjon og virksomhetsstyring 

 Helsesøstertjeneste 

 Legetjeneste til sykehjem, rus/psykiatri, helsestasjon 

 Samfunnsmedisinsk legetjeneste 

 Miljørettet helsevern 

 Tjenester til psykisk utviklingshemmede 

 Barnevern 

 Folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid 

 Tjenester som i framtida skal ytes av pasientrettede helsetjenesteteam, jfr. statens 
primærhelsemelding 2020 

 Skoleeier og barnehageeier 

 Lettere å få tak i spisskompetanse ved behov til skole og barnehage 

 NAV 

 Branntilsyn  

 Miljøsaker som overvåking av skipsleia samt beredskap (IUA) og rydding i 
strandsonen  

 Landbruksforvaltning og -utvikling 

 Havnevesen 

 Arealplanlegging  
 

 
Tjenester som krever større kommune for å ytes med riktig kvalitet og ressurseffektivitet: 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Yngre brukere med sykdom eller funksjonshemming som tilsier behov for 
institusjonslignende tilbud 

 Mennesker med omfattende rus og/eller psykiske lidelser som tilsier behov for 
heldøgnlig bemannet bolig og tjenestetilbud 

 Rehabiliteringstilbud 

 Legevaktordning 

 Tjenester som forutsetter stillinger med spesialkompetanse slik som f.eks. psykolog 

 Kommunal akutt døgntjeneste. Lovpålagt fra 2016 

 Medisinsk behandlings- og oppfølgingstilbud som er avhengig av spesialkompetanse 
knyttet til de aktuelle diagnoser 

 Tjenester som ytes ved bruk av mer avansert velferdsteknologi 

 For at skoler og barnehager i Karlsøy skal fungere optimalt må vi ha noen tjenester 
hvor vi samarbeider med andre; Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Rådgivning i 
ungdomsskole, Eksamensavvikling 

 Myndighetsoppgaver som skal ivaretas i henhold til barnehageloven og 
opplæringsloven; Veiledning av ledere og medarbeidere, Godkjenninger, Tilsyn, 
Behandling av dispensasjonssøknader, Andre myndighetsoppgaver som krever 
saksbehandling og enkeltvedtak 

 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker 

 Overordna, strategisk næringssatsing og planlegging 
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1 INNLEDNING 
 
Ved behandlingen av kommunereformen 18. juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens 
mål.  Stortingsflertallet understreket kommunenes utredningsansvar i reformarbeidet. Dette 
er å forstå slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere 
sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016. 
 
Kommunene vil få nye oppgaver, enten det er videreføring av dagens kommune eller 
sammenslåing til nye. Noen nye oppgaver kommer fra 2020, mens særlig innenfor helse- og 
omsorgstjenester er mange oppgaver overført fra Staten som konsekvens av 
samhandlingsreformen fra 2012. 
 

1.1 Bakgrunn for utredningen 

I innledningen til kommunens arbeid med kommunereformen vedtok kommunestyret at 
kommunen som «egen kommune i fremtiden» skal utredes som et alternativ til 
sammenslåing. 
 
I tillegg til denne utredningen har kommunen også utredet status for Karlsøy kommune pr. 
vår 2015, og i samarbeid med de andre berørte kommunene fått utredet «Storkommune 
alternativet» bestående av Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommune.  
Utredningene er lagt ut på kommunens nettsider, og vil være viktige grunnlag for 
kommunestyrets beslutning om kommunesammenslåing. 
 

1.2 Om kommunereformen 

Regjeringen omtaler kommunereformen som en av de viktigste velferdsreformene på 50 år. 
Implisitt i dette ligger en av regjeringens viktigste mål med reformen – nemlig at færre og 
større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi 
bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige 
frivillige oppgaver. 
 
Regjeringen framhever følgende overordnede mål med kommunereformen: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. 

 Bærekraftig og robuste kommuner. 

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 
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Fig.1: Ekspertutvalgets 10 kriterier for en robust kommune. Kilde: PWC, 12/8-15. 
 

Regjeringens ekspertutvalg har anbefalt ti kriterier for en bærekraftig kommune. Kriteriene 
angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller 
som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og som demokratisk arena.  
Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte 
kommunegrense, og er anbefalt som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i 
dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur.      
     

1.3 Om rapporten 

Karlsøy-alternativet er utarbeidet av rådmannen i Karlsøy kommune. I utredningen søker vi å 
avdekke utfordringer og konsekvenser for innbyggerne ved å fortsette som egen kommune.  
 
Rapporten er i første rekke utarbeidet for å øke innbyggernes og folkevalgtes innsikt i 
temaet. Vi har derfor forsøkt å holde språket på et tilpasset nivå. Dette gjør at vi under flere 
temaer forenkler fremstillingen så langt det lar seg gjøre uten å miste betydningsfulle 
momenter.  
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2. BEFOLKNINGS- OG NÆRINGSUTVIKLING 
 
I dette kapitlet tar vi en gjennomgang av ulike trekk ved befolkningsutviklingen og 
næringsutviklingen i kommunen. Dette er sentral bakgrunnsinformasjon som er relevant for 
å vurdere konsekvenser knyttet til kommunens oppgaver og funksjoner. 

 

2.1. Befolkningsutvikling 

Fra 2000 til 2015 er folketallet redusert med 214 personer, eller i snitt 14 pr år og 
prognosene framover viser ytterligere reduksjon i folketallet. I samme periode er 
aldersgruppen 0 -39 år redusert med 344 personer, mens aldersgruppen 67+ har økt med 
118 personer. Prognosene for kommunen viser at samtidig som det blir flere eldre blir det 
færre unge og personer i yrkesaktiv alder: 

 

 
År 

Innbyggere i alt 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80+ 

2000 2 496 173 333 1616 252 122 

2010 2 371 122 288 1529 306 126 

2015 2 282 110 184 1472 374 142 

2025 2330 102 205 1397 433 213 

2040 2270 85 176 1223 444 342 
Tabell 1: Folketall i Karlsøy, historisk og prognoser framover. Kilde: SSB, prognose basert på alternativ høy 
aldring 

 
Befolkningssammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen 
og for etterspørselen av kommunale tjenester. Prognosene fremover gir oss et bilde av 
hvordan behovet for forskjellige tjenester kan endres over tid. En vesentlig økning i 
aldersgruppen over 67 år vil stille økte krav til omsorgtjenesten, og det forventes ikke at 
Karlsøy kommune vil kunne løse disse utfordringene innenfor den kapasiteten vi har i dag. I 
samme periode viser prognosene at kommunen får en markant reduksjon i aldersgruppen 
under 16 år. Det betyr mindre etterspørsel etter barnehageplasser og skolene vil oppleve at 
elevtallet stadig blir redusert.  
 



11 
 

 
Figur 2: Antall yrkesaktive pr innbygger over 80 år i dag og prognosene fram til 2040. Kilde: statusbildet.  

 
Figuren viser antall innbyggere i kommunen i yrkesaktiv alder for hver innbygger som er over 
80 år - i dag og etter SSB-prognosene frem til 2040. Dette gir et bilde av en annen utfordring 
som kommer som følge av en vesentlig eldre befolkning.  Den blå søyla viser antall 
yrkesaktive pr innbygger over 80 år i Karlsøy kommune.  I 2014 var det 9,8 innbyggere i 
yrkesaktiv alder for hver innbygger over 80 år.  I 2040 forventes det tilsvarende bare 4,4 
yrkesaktive innbygger pr innbygger over 80 år.   
 
Av figuren ser vi også at både fylket, Tromsø og Omegn (de 5 kommunene Karlsøy, Tromsø, 
Lyngen, Storfjord og Balsfjord i storkommunealternativet) og landet som helhet har enda 
større reduksjon i antall yrkesaktive pr innbygger over 80 år enn Karlsøy kommune. Det må 
derfor antas at konkurransen om arbeidskraften innenfor aktuelle tjenesteområder kan bli 
betydelig. 
 

2.2. Bosettingsmønster internt i kommunen 

I en analyse av befolkningsutviklingen i kommunen kan det være hensiktsmessig å ta med 
utviklingen i de ulike delene av kommunen. Karlsøy er en kommune med spredt bosetting på 
flere øyer.  
 

 2000 2015 Endring antall Endring i prosent 

Rebbenesøy 54 33 - 21 - 39 

Karlsøy 75 50 - 25 - 33 

Reinøy * 269 252 - 17 - 6 

Vannøy 1008 823 - 185 - 18 

Ringvassøy 1083 1116 +     33 + 3 

Uoppgitt krets  8   

Sum 2489 2282 - 207 - 9 

Tabell 2 *På Reinøya er det inklusiv ca. 60 nye innbyggere som ble overført fra Tromsø i 2008. Kilde: SSB 
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Tabellen viser at det har vært reduksjon i folketallet på 4 av de 5 bebodde øyene, med 
økning kun på Ringvassøya. Når det i tillegg er slik at befolkningen på de fire øyene blir stadig 
eldre og de unge flytter fra kommunen, vil dette gi økte utfordringer innenfor flere av de 
kommunale tjenesteområdene i årene som kommer. 

 

2.3 Næringsliv og sysselsetting 

Karlsøy kommune har store hav - og kystområder som et av sine sterkeste fortrinn. Det gir 
mange arbeidsplasser i kommunen både som yrkesfiskere og i fiskeindustrien. 
Kapasitetsøkning innen fiskeindustrien legger grunnlag for nyrekruttering innen fiskeflåten. I 
dag har ikke fiskeindustrien nok tilgang på lokal arbeidskraft. Det er et stort potensial for økt 
aktivitet innen oppdrettsnæringen, her vil det også være muligheter for framtidig satsing 
innen smoltanlegg, fôranlegg og øvrig landbasert virksomhet. Det er etablert flere moderne 
gårdsbruk i kommunen, og dette kan være med på å rekruttere flere aktører. Det er også et 
stort potensial innen reiselivsnæring, og mineral- og råstoffutvinning.  Mange yrkesaktive er 
ansatt i offentlig sektor med hovedvekt på kommunalt ansatte.  

 
Karlsøy kommune har lav arbeidsledighet. I overkant av 10% av befolkningen har 
innvandrerbakgrunn, mange av dem jobber i fiskeindustrien og offentlig sektor.  
 

   2004 2014 Prosentvis 
endring 

    Tromsø-  Tromsø-  Tromsø- 
   Karlsøy regionen Karlsøy regionen Karlsøy Regionen 

ALLE NÆRINGER OG SEKTORER 993 39967 856 46582 -13,8 14,2 
1.PRIMÆRNÆRINGER  261 1422 206 1103 -21,2 -28,9 
Landbruk   41 543 39 432 -5,5 -25,6 
Fiske/fangst   169 679 140 558 -17,2 -21,7 
Oppdrett   3 177 27 113 800 -36,4 
2. SEKUNDÆRNÆRIGER  232 4990 161 5532 -30,5 9,8 
Fiskeindustri   148 508 115 391 -22,4 -29,9 
Annen industri  11 967 1 1010 -90,9 4,3 
Bergverk, olje/gass  1 95  117 -100 19 
Bygg og anlegg   60 2454 41 3179 -31,9 22,8 
Energi   8 249  182 -100,0 -36,8 
3 PRIVAT DOMINERT 
TJENESTEYTING 

157 16864 145 19541 -7,7 13,7 

Transport   47 2993 28 2920 -39,9 -2,5 
Handel   59 5382 64 5940 7,9 9,4 
Reiseliv, overnatting, servering 10 1956 5 2076 -46,2 5,8 
Kultur, sport og media  2 790 7 1334 250 40,8 
Finans, forsikr. Eiendom  11 1188 7 1211 -33,4 1,9 
Kunnskapsbasert 
forr.tjenesteyting 

11 2130 21 3323 86,8 35,9 

Forr.tjenestsyting ellers  1 483 5 1166 400 58,6 
Annen tjenesteyting  16 1426 7 1570 -56,6 9,2 
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   2004 2014 Prosentvis 
endring 

    Tromsø-  Tromsø-  Tromsø- 
   Karlsøy regionen Karlsøy regionen Karlsøy Regionen 

4. OFFENTLIG DOMINERT 
TJENESTEYTING 

343 16325 344 20406 0,4 20 

Universitet og høgskole   2188  3203  31,7 
Annen undervisning  71 2387 65 2725 -8,3 12,4 
Offentlig administrasjon mv  82 2086 55 2437 -32,9 14,4 
Forsvar    0  7  100 
Helsetjenester (inkludert 
omsorgsinstitusjon) 

88 6789 171 8518 93,0 20,3 

Sosialtjenester  100 2823 52 3515 -48,0 19,7 
Tabell 3. Absolutte og relative endringer i sysselsettingen i alle næringer (eksklusiv ”Formidling og utleie av 
arbeidskraft) i Tromsøregionen og Karlsøy kommune 2004-14. Kilde: NIBR-rapport 2015:4 
 

Tabellen viser: 

 Sysselsettingen samlet sett er redusert fra 2004 til 2014 i Karlsøy i motsetning til 
regionen for øvrig. 

 Nedgangen er større enn gjennomsnittet både i primær- og sekundærnæringer 

 Primær og sekundærnæringer utgjorde ca 50% i 2004, men er nå redusert til vel 
40% 

 Helsetjenester har ei vesentlig økning 

 Innenfor privat sektor har oppdrettsnæringa en økning av antall ansatte. Samtidig 
ser vi at de tradisjonelt viktigste næringene – fiskeri og fiskeindustri går mye ned. 

 
 
Arbeidsmarked 

 
Figur 3: Antall og andel sysselsatte pr. sektor. Kilde: statusbildet 
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Figuren viser at vi har svært få sysselsatte i fylkeskommunal og statlig virksomhet. En enda 
grovere fordeling mellom offentlig og privat viser at vi er helt på linje med øvrige kommuner 
i regionen. Faktisk har Tromsø litt under 60% i privat virksomhet. 
 
Tabellen under viser utdanningsnivået i kommunen, som andel av innbyggere 16-66 år som 
har hhv. utdanning på grunnskole-, videregående skole- og universitets- og høyskolenivå. 
 

 
Tabell 4: Utdanningsnivå i kommunen (prosentandel av innbyggere 16-66 år). Kilde: Statusbildet 

 
En ikke uvesentlig del av arbeidsmarkedet for innbyggerne i Karlsøy kommune ligger i andre 
kommuner, i hovedsak Tromsø. Tabell 5 under viser hvor mange som i 2013 jobbet lokalt og 
hvor mange som pendlet til andre kommuner i fylket og landet for øvrig, og tabell 6 viser 
hvor de som jobber i Karlsøy er bosatt. 
 

Totalt Karlsøy Tromsø Balsfjord Skjervøy Lenvik Nordreisa Utenfor 

1164 860 243 1 3 1 1 55 
        Tabell 5: Antall sysselsatte personer bosatt i Karlsøy kommune fordelt på hvor de jobber. «Utenfor» er samlet 

antall som pendler til kommuner som ikke er nevnt i tabellen. (Kilde: PWC 12/8-15) 
 

Totalt Karlsøy Tromsø Lyngen Skjervøy Kåfjord Nordreisa Utenfor 

974 860 78 2 2 1 1 30 
        Tabell 6: Antall arbeidsplasser i Karlsøy kommune fordelt på hvor de ansatte bor. «Utenfor» er samlet antall 

som pendler til kommuner som ikke er nevnt i tabellen. (Kilde: PWC 12/8-15) 
 
 

2.4 Oppsummering 

 

 Grunnskolenivå 

 Videregående 

skolenivå 

 Universitets- og høgskolenivå 

(kort og lang) 

Karlsøy 50,2                                                   36,0                                         13,8                                                        

Troms 31,2                                                   39,8                                         29,0                                                        

Landet 27,9                                                   41,7                                         30,4                                                        

Tromsø og omegn 27,9                                                   36,6                                         35,5                                                        

 Karlsøy kommune får stadig flere eldre samtidig som det blir færre unge og 
personer i yrkesaktiv alder.  

 Totalt sett blir det færre innbyggere i kommunen og befolkningsnedgangen er 

på alle øyene, bortsett fra Ringvassøy. 

 En vesentlig del av de yrkesaktive pendler i dag ut av kommunen samtidig 

som kommunen har arbeidsinnvandring på i overkant av 10%. 

 Med unntak av helsetjenester og oppdrett er det reduksjon i antall 

sysselsatte. 

 Karlsøy kommunes befolkning har lavt utdanningsnivå sammenlignet med 
resten av fylket og landet for øvrig. 
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3. ØKONOMI 
 
Kommuneøkonomi er et viktig tema i vurderingen av å fortsette som egen kommune.  I 
vurderingen er det tatt utgangspunkt i dagens inntektssystem og de endringer som har vært 
på høring. Utfordringen er at det er vanskelig å gjøre nøyaktige beregninger, da endelig 
forslag ikke ventes å foreligge fra Regjeringen før i midten av mai 2016 og endelig vedtak 
gjøres i Stortinget i slutten av juni 2016. Det er også sett på potensialet for innsparing, særlig 
knyttet til tjenesteproduksjonen. 
 

3.1 Økonomisk status 

Vi tar her utgangspunkt i regnskapet for 2015 og det vi kan trekke ut av fakta fra det. 
Innledningsvis en kortfattet oversikt over hvilke typer inntekter vi har og en grov oversikt 
over det vi bruker pengene på: 
 

Driftsinntekter 2015, 

hovedelementer Beløp i 1000 kr Andel i %

Skatt 46 139                  19,8

Rammetilskudd 110 739                47,5

Eiendomsskatt 14 417                  6,2

Egenandeler og gebyrer 29 101                  12,5

Tilskudd og refusjoner 32 972                  14,0

Sum inntketer 233 367                

Driftsutgifter 2015, 

hovedelementer

Helse og omsorg 96 850                  42,2

Skole, barnehage, kultur 48 770                  21,3

Tekniske tjenester 38 020                  16,6

NAV 3 659                    1,6

Adm og fellesutgifter 22 461                  9,8

Renter og avdrag 14 458                  6,2

Øvrige utgifter 5 249                    2,3

Sum utgifter 229467  
 Tabell 7. Kilde: kommuneregnskapet 2015 

 
3.1.1 Kommentarer til inntektene 
Tabellen viser at ca. 2/3 av inntektene kommer som såkalte «frie inntekter» - skatt og 
rammetilskudd. Karlsøy regnes som en skattesvak kommune ut fra at vi har et 
skattegrunnlag på under 75% av landsgjennomsnittet. Vi får dermed mye kompensert 
gjennom rammetilskuddet og vi ser at dette er mer enn dobbelt så høyt som 
skatteinntektene. Det betyr at vi er veldig påvirket av hvordan rammetilskuddet beregnes og 
fordeles gjennom inntektssystemet. Befolkningsutvikling og –sammensetning er viktige 
grunnlag. 
 
Tilskudd og refusjoner kan noe forenklet tenkes på som «øremerket» i og med at de i veldig 
stor grad er knyttet opp mot at vi må ha utgifter og gjennomføre aktivitet, før vi får en viss 
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andel tilbake. Litt det samme også for gebyrer og egenandeler der det fins mange typer 
regelverk som setter begrensninger på størrelsen. Beste illustrasjon er selvkostgebyrer der 
det ikke er tillatt for oss å kreve høyere gebyr enn det som akkurat dekker utgiftene. Et 
annet godt eksempel er maksimalpris i barnehage, der staten har satt en øvre grense 
uavhengig av om vi driver dyrt eller billig. 
 
Vi står da igjen med at eiendomsskatten er den inntektskilden kommunen i størst grad kan 
påvirke selv, ved at det er helt opp til kommunestyret selv å bestemme om vi skal ha dette 
og bestemme størrelsen innenfor lovens ramme. For Karlsøy har eiendomsskatt til nå vært 
en viktig inntekt for å kunne gi et godt tjenestetilbud og det vil nok fortsatt være tilfelle hvis 
Karlsøy skal bestå som egen kommune. Jamfør særlig de varslede kutt i rammetilskuddet. 
 
3.1.2 Kommentar til utgiftene 
Vedtatt økonomiplan for perioden 2016-19 legger opp til en gjennomsnittlig økning i renter 
og avdrag på 1,5 millioner pr år slik at vi i 2020 skal betale ca. 20 millioner. Dette kommer 
både av store investeringer, men også av forventet økning i rentenivået som er historisk lavt 
nå. Dette vil også kreve ytterligere omfordeling mellom tjenestene og gi lavere rammer til 
ordinær tjenesteproduksjon. 
 
3.1.3 Status på utgangen av 2015 - Nøkkeltall 
I regnskap og årsmelding for 2015 er det tatt inn en gjennomgang av noen sentrale 
nøkkeltall for å beskrive økonomisk status. Kortversjonen er at vi har en veldig anstrengt 
økonomi, selv om det ble overskudd på 4 millioner for 2015: 

 Tilnærmet ingen reserver i form av frie fondsmidler 

 Over tid et resultat langt under anbefalt nivå 

 Lånegjeld godt over alle vi kan sammenligne oss med 
 
Samtidig er det viktig å være klar over at vi med dagens inntektssystem har høyere 
rammetilskudd enn mange andre kommuner. Den ene forklaringen på dette er at vi 
forventes å måtte bruke mer penger på tjenesteproduksjon pga. utfordrende geografi med 
spredt bosetting på mange øyer. Korrigert for dette ligger vi likevel ca. 15 % høyere enn 
landsgjennomsnittet de siste årene. Hovedforklaringen er at vi får en generell påplusning 
fordi vi ligger i Nord-Norge og fordi vi er en liten kommune under 3000 innbyggere. Totalt 
sett ga dette oss drøyt 40 millioner ekstra i 2015 sammenlignet med om vi var en 
gjennomsnittskommune, og grovt sett kan vi si at halvparten av dette er reelle merinntekter 
når vi trekker ut dyrere drift pga. mange øyer og store avstander.  
 
Oppsummert har vi altså et bedre utgangspunkt enn mange andre kommuner med høye 
inntekter. Vi har til nå ikke klart å la være å bruke opp alt, med den følge at vi har ingen 
reserver og også en veldig anstrengt økonomi i økonomiplanen for 2016 – 2019.  
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3.2 Effekter på overføringene fra inntektssystemet 

 
3.2.1 Høringsforslag om nytt inntektssystem fra 2017 
Regjeringen sendte i desember 2015 ut høringsforslag til nytt inntektssystem. Planlagt 
framdrift er at det kommer et endelig forslag i midten av mai 2016 med behandling og 
vedtak i Stortinget i slutten av juni 2016. Høringen skisserer flere alternativer på noen 
områder og det gjør det vanskelig å lage gode beregninger på utslagene for hver enkelt 
kommune. 
 
KS har utarbeidet en beregningsmodell basert på høringsforslaget og den er lagt til grunn for 
beregningene som beste anslag. Modellen er laget slik at den beregner rammetilskudd for 
2016 basert på høringsforslaget og sammenligner med det vi faktisk får i 2016 etter dagens 
inntektssystem.  
Kort oppsummert ser forslaget ut til å ha slik virkning for Karlsøy: 

 De nye kriteriene brukt i 2016 ville gitt et tap på mellom 1 og 2 millioner. 

 De nye kriteriene slår negativt ut for oss på alle de store tjenesteområdene; skole, 
barnehage, pleie og omsorg. Dette peker i retning av større tap på lengre sikt. 

 Høringen sier ikke nok om Nord-Norgetilskudd og småkommunetilskudd til at det 
går an å beregne økonomisk utslag. 

 
3.2.2 Befolkningsendring og inntekter 
Inntektssystemet er bygd opp rundt befolkning og befolkningssammensetningen i 
kommunene.  Det er særlig viktig å være klar over at vi er avhengig av å ha en 
befolkningsvekst som er lik befolkningsveksten i landsgjennomsnittet for å unngå tap av 
inntekter.  Både ut fra historiske tall og forventet folketall er det klart påregnelig at Karlsøy 
fortsatt vil ha en relativ nedgang i rammetilskuddet i årene framover. Prognosene viser jo 
også en fortsatt betydelig endring mellom aldersgruppene med økning kun for gruppen over 
67 år. Disse to forholdene tilsier at det fortsatt må gjøres både en total 
innsparing/effektivisering samtidig med omprioritering mellom tjenesteområdene.  Av 
erfaring vet vi at det er vanskelig å klare vesentlige kutt uten strukturendringer, dvs å slutte 
helt med noen tjenester eller tilby tjenester på færre steder.  
 

3.3 Spesielt om eiendomsskatt 

Det foreligger et høringsnotat datert 18.6.2015 fra regjeringen om endringer i 
eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.  Endringen har ingenting med 
kommunereformen å gjøre, men vil få konsekvenser for kommuner som har innført 
eiendomsskatt.  Dersom endringene gjennomføres i henhold til høringsnotatet vil 
eiendomsbeskatning for teleanlegg, kraftlinjer i tillegg til produksjonsutstyr i bygninger utgå.  
Skulle dette bli en realitet vil en slik endring medføre betydelig inntektstap for Karlsøy.  I 
2015 hadde kommunen drøyt 5 millioner i inntekter relatert til det som nå er foreslått 
unntatt beskatning. Hovedsakelig gjelder dette i tilknytning til vindkraftanlegget på Fakken. 
Høringsnotatet tidfester ikke når eventuell endring skal tre i kraft, men sier at det rimeligvis 
tidligst vil skje fra 1.1.2017.  
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3.4 Oppsummering økonomi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karlsøy har hatt inntekter over gjennomsnittet og har ut fra det kunnet gi 
gode tjenestetilbud.   

 Ut fra befolkningsprognosen er det klart påregnelig at Karlsøy i årene 
framover vil få en nedgang i rammetilskuddet, og dette vil få betydning 
for tjenestetilbudet. 

 I tillegg vil det på grunn av flere eldre og færre unge bli nødvendig å 
omfordele mellom tjenestene framover. 
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4. TJENESTETILBUD OG MYNDIGHETSUTØVELSE 
 
Kommunen har i dag en bred oppgaveportefølje når det gjelder tjenesteproduksjon. Som 
«generalist» skal kommunen ivareta både demokratiske funksjoner, tjenesteproduksjon 
overfor innbyggerne og utviklingsoppgaver i lokalmiljøet. Dette innebærer også at Karlsøy 
kommune som utgangspunkt skal produsere samme type tjenester som andre kommuner.  
 
Fastlegeordningen, sykehjem og hjemmetjenester, helsestasjon, grunnskole, 
skolefritidsordning, barnehage og sosiale tjenester kan sies å være store tjenester. Eksempel 
på mindre tjenesteområder kan være spesialundervisning, pedagogisk psykologisk tjeneste 
(PPT), barnevern, brann- og eksplosjonsvern, renovasjon, rus- og psykisk helsearbeid, 
kulturskole, krisesenter, sivilt beredskap, bibliotek, vei, vann og avløp og plan- og forvaltning 
i henhold til Plan- og bygningsloven. Omfanget av kommunale oppgaver og kravene til 
gjennomføring av disse vil øke i framtiden. I forbindelse med gjennomføring av 
kommunereformen er det nettopp et mål å få større og sterkere kommuner som er i stand til 
å ta på seg nye oppgaver. 
 
Tjenesteproduksjon kan beskrives langs ulike dimensjoner; blant annet ut fra effektivitet, 
hvor godt tjenestene er tilpasset innbyggernes ønsker og behov, samt hvilken målbar kvalitet 
det er på tjenestene. Innbyggerne har forventninger om et noenlunde likeverdig 
tjenestetilbud uansett hvor i landet de bor og i hvilken kommune de bor. 
 
I «Statusrapporten» av 13. april 2015 ble det gitt et «øyeblikksbilde» av Karlsøy kommunes 
tilstand. I denne utredningen har vi med utgangspunkt i nåværende tilstand fokusert mer på 
utfordringer og muligheter kommunen alt har eller kan få i fremtiden.  
 
Vi tar for oss tjenesteområdene; Plan, Administrasjon og styring, Barnehage, Grunnskole, 
Barnevern, NAV/Sosiale tjenester, Pleie og Omsorg, Kommunehelse, Landbruk, Tekniske 
tjenester og Kultur hvor vi foretar en vurdering av tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse (forvaltning) gjennom følgende sentrale kriterier: 
 
Kapasitet 
Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse 
oppgavene på en effektiv og god måte. 
 
Distanse 
Tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og innbyggerne er viktig i mange 
sammenhenger. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i 
myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg 
skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler 
mot utidig press. 
 
Effektivitet 
Effektiviteten i tjenesteproduksjon er her vurdert i et økonomisk perspektiv, hvor temaet 
ofte knyttes til stordriftsfordeler og smådriftulemper. Vi vurderer også at 
bemanningsutfordringer vil kunne ha konsekvens for effektiviteten rett og slett fordi 
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tjenesten «jobber tyngre» når bemanningen ikke er tilstrekkelig. Det samme gjelder dersom 
tjenesten ikke har tilgang på tilstrekkelig kompetanse. 
 
Kompetanse og rekruttering 
I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke 
fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en viss bredde i 
kompetansen. Kvaliteten i tjenestetilbudet framover vil avhenge av at kommunen klarer å 
skaffe nok og riktig kompetanse.  
 
Kommunen har allerede i dag betydelige problemer med rekruttering av personell i forhold 
til etablerte stillinger. Når det framover må skaffes flere ansatte med spesialisert 
kompetanse så vil denne utfordringen forsterkes. Undersøkelser viser at nyutdannede 
foretrekker å søke seg til større fagmiljøer. Det er også nødvendig med en viss robusthet i 
fagmiljøet for å kunne videreutvikle kompetanse. Også større kommuner sliter med 
rekruttering. Større kommuner vil ikke fullt ut løse utfordringen med rekruttering, men vil ha 
andre rammebetingelser for å rekruttere spesialisert kompetanse.  
 
På linje med Storkommune-utredningen vurderer vi ikke i dette kapitlet kommunens 
økonomiske evne til å opprettholde og videreutvikle tjenestene – det aspektet er ivaretatt i  
kapittel 3 foran. 
 

4.1 Administrasjon og styring 

Dette området gjelder overordnet styring og omfatter rådhusoppgavene som ivaretas av 
rådmannen og stabsavdelingen i hovedsak.  
 
Tilførsel av nye oppgaver vil primært komme ute i tjenesteområdene og vil ikke automatisk 
gi mer ressurser til rådhuset. Men indirekte vil også rådhuset påvirkes når det blir et bredere 
spekter av tjenester som skal følges opp og ha støtte. Administrasjonen er over tid redusert i 
antall årsverk og er pr i dag presset på kapasitet og det må forventes at denne situasjonen 
videreføres og kanskje forverres noe.  
 
I tillegg er det slik at når mange oppgaver er fordelt på få personer er det i hovedsak bare en 
ansatt som har anledning til å sette seg godt inn i hvert fagområde. Dette fungerer i 
hovedsak bra, men vi er veldig sårbare ved sykdom og annet fravær. Det gjør det også 
vanskelig å være sikker på at vi er attraktive nok for kompetent arbeidskraft ved utskiftinger. 
 
Totalt sett er det påregnelig at den forestående økningen i tjenester utenfor rådhuset vil 
komme uten at det blir rom for tilsvarende styrking på rådhuset. Det er også åpenbart mulig 
at det må gjøres omprioriteringer med å skjære ytterligere ned på rådhuset for å dekke økte 
utgifter ute. Med det vil vi som egen kommune fortsatt ha begrenset kapasitet og 
utfordringer med å beholde/tiltrekke oss ønsket kompetanse. 
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4.2 Samfunnssikkerhet og overordnet beredskap 

Karlsøy er og vil fortsatt være avhengig av bistand fra andre for å kunne håndtere store 
uforutsette hendelser, eksempelvis ras, forlis, store ulykker. Samarbeid må da søkes mot 
politi, forsvar, UNN og sivilforsvaret. 
 
Karlsøy har nå startet arbeidet med å lage en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og her 
får vi bistand fra Fylkesmannen. Når planen kommer på plass er det påregnelig at den vil 
dokumentere at Karlsøy kommune har for få menneskelige og utstyrsressurser til å løse en 
del av de scenariene som skal vurderes.  
 

 

4.3 Helse- og omsorgstjenester 

Det er viktig å vurdere hvilken kommunestørrelse som på lengre sikt gir det beste grunnlag 
for å yte de helse- og omsorgstjenester som kommunen har ansvar for.  Her er det ikke 
tilstrekkelig å ta hensyn til dagens status. Faktorer som i framtida påvirker forutsetningen for 
å yte tjenestene må tas inn i vurderingen.  Etaten yter mange typer tjenester. Noen av 
tjenestene vil kunne ytes fullverdig med dagens kommunestørrelse. Men noen tjenester vil 
få betydelige utfordringer med dagens kommunestruktur.  
 
Dette er også påpekt av helse- og omsorgsministeren og Fylkesmannen i Troms. Det siteres 
fra statens melding om «Fremtidens primærhelsetjeneste» som kom i 2015. «En ny 
kommunestruktur, der kommunene blir større og mer kompetente, vil gjøre kommunene 
bedre i stand til å levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet i tråd med dagens og 
fremtidens behov.» 
 
Kommunereformens ekspertutvalg har også levert en relevant utredning. Det siteres fra 
denne: «Gjennomgangen viser at fagmiljøene i de minste kommunene må styrkes for å 
oppnå tilstrekkelig kvalitet i oppgaveløsningen. Særlig gjelder dette de spesialiserte oppgaver 
innen barnevern, helse, miljørettet helsevern, legevakter, kommunale akutte døgnenheter.» 
Utviklingstrekk som bør vurderes i forhold til behov for kommunestørrelse: 
 

 Endret oppgavefordeling mellom stat og kommune. 

 Nye oppgaver som er/blir pålagt kommunen. 

 Demografisk utvikling. Flere eldre/færre i yrkesaktiv alder. 

 Rekruttering. Tilgang på helsepersonell med riktig kompetanse. 

 Tjenestekvalitet for de med de aller største behov for helsetjenester. 

 Kostnadseffektivitet. Tjenester må ytes med knappere økonomiske rammer. 
 
Alle disse 6 ovennevnte utviklingstrekk har i seg elementer som sterkt vil utfordre dagens 
kommunestørrelse. 
 
Endret oppgavefordeling mellom stat og kommune 
Samhandlingsreformen fra 2012, samt senere ny Lov om helse- og omsorgstjenester har 
endret oppgavefordelingen mellom stat og kommune. Primærhelsemeldingen fra 2015 
forsterker denne utviklingen. Kommunene er pålagt ansvar som tidligere var tillagt statlige 
helsetjenester. Kommunene er i langt større grad pålagt ansvar for behandlingsrettede 
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oppgaver. Behandlingsforløpet mellom kommune og sykehus er endret. Flere skal gis 
behandling i sitt lokalmiljø. Dette gjelder både innenfor somatiske helsetjenester og innenfor 
rus og psykisk helsevern. Kommunene har fått ansvar for å yte helsehjelp som krever mer 
spesialisert kompetanse. Helsepersonell med spesialisert kompetanse vil generelt ønske seg 
til større fagmiljøer. Dette gir en liten kommune rekrutteringsutfordring, som igjen kan 
medføre at kommunen får utfordringer med å ta sitt ansvar for å yte den helsehjelp som den 
enkelte bruker individuelt har krav på. 
 
Nye oppgaver som er / blir pålagt kommunen 
Her kan nevnes noen av slike oppgaver: 

 Pasientrettede team. Teamorganisering av helsetjenester. 

 Kommunalt akutt døgntilbud (lovpålagt fra 2016). 

 Psykologtjeneste (lovpålagt fra 2020). 

 Nye krav til antall deltagere i legevakt. 

 Ny forskrift om akuttmedisinske tjenester, som øker kompetansekrav til vaktlegene. 

 Pasienter med sammensatte heldøgnlige behov pga. rus og psykiske lidelser.  

 Oppgaver innenfor samfunnsmedisin og miljørettet helsevern. 

 Rehabiliteringstilbud med krav om sammensetning av kompetanse. 

 Tannhelsetjeneste. 

 Medisinsk behandlingstilbud som tidligere ble ytet i sykehus. 

 Tilbud innen læring og mestring av egen sykdom. 

 Oppgaver innenfor folkehelsearbeid. 

 Forebyggende helsetjenester. 

 Oppgaver innen barnevern som tidligere ble løst av statlige Bufetat. 

 Rekruttering, veiledning og opplæring av fosterhjem. 
 
Utfordringen for en liten kommune kan være å etablere den kompetanse som kreves for å 
løse ovennevnte nye oppgaver. Men hensynet til å løse oppgaven på en ressurseffektiv måte 
kan også bli utfordrende.  Å etablere heldøgnlige tilbud til et svært lavt antall brukere med 
sammenfallende behov, vil bety vesentlig høyere kostnad pr. bruker. 
 
Tjenestekvalitet for de med aller størst behov for helsetjenester 
Det er aldersgruppen under 67 år som har størst vekst i helsetjenester. Det kan være barn og 
unge med sjeldne diagnoser, funksjonshemminger og utviklingshemming, som har behov for 
heldøgnlig og kompetansekrevende tilbud. Det kan være mennesker med omfattende 
rusproblematikk og/eller psykiske lidelser som har behov for heldøgnlig tilrettelagt bolig 
med tilstedeværende tilsyn. Det kan være pasienter med flere diagnoser og sammensatte 
hjelpebehov, hvor kvaliteten på tjenesten blir dårlig, hvis tilbudet mangler en kompetanse 
som skal inngå i et helhetlig tjenestetilbud. Det kan være barn som blir utsatt for overgrep 
og/eller omsorgssvikt.  Det er særlig av hensyn til den type brukere som omtalt i dette 
avsnittet, at staten ser behov for mer robuste kommuner.  
 
Brukere med sammensatte og omfattende, heldøgnlige behov kan i enkelttilfeller ha behov 
for heldøgnlig tilstedeværende helsehjelp. Det kan være brukere under 50 år som primært 
ikke skal tilbys plass ved sykehjem. Likevel kan de ha behov for tjenester med 
spesialkompetanse eller tjeneste på institusjonsnivå, og slikt tilpasset tilbud kan være 
krevende å etablere i en liten kommune.  Karlsøy har for eksempel ikke heldøgnlig 
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sykepleietjeneste, intermediære senger (behandlingstilbud på nivå mellom sykehus og 
sykehjem), institusjonstilbud for yngre og ikke tilgang på det omfang av spesialkompetanse 
som kreves i forhold til mer sjeldne diagnoser hos yngre brukere. Rus og psykiatritjenesten 
er bare unntaksvis operativ på kveld, natt, helg og høytid. Det vil gi utfordring i forhold til 
målgruppe som har behov for heldøgnlig hjelp.  Å etablere heldøgnlig sykepleietjeneste og 
heldøgnlig rus og psykiatritjeneste vil kreve betydelig økning i antall årsverk. Dette vil igjen 
bety utfordring med rekruttering, samt at sektoren budsjettmessig må tilføres større andel 
av ressursene. 
 
Det har nasjonalt vært foretatt brukerundersøkelser som viser at brukere i små kommuner 
er mer tilfredse med tjenestene enn i større kommuner. Også i Karlsøy har det vært 
brukerundersøkelser som viser at innbyggerne gjennomgående er rimelig tilfredse med 
helse- og omsorgstjenestene.  Det man kjenner oppfattes gjerne som tryggest, og det kan 
være nærliggende å tenke at da er det ingen grunn å foretrekke en større kommune. Men 
her må vurderes hvilke ressursrammer kommunen i framtida disponerer for å opprettholde 
gode tjenester.  
 
Samhandlingsreformen 
Det er ganske opplagt at denne er en drivkraft for mer interkommunalt samarbeid eller i 
noen tilfeller kommunesammenslåing.  Da reformen ble innført kom det klart fram av 
statlige plandokumenter fra perioden 2010-2012, at reformen hadde en forutsetning om at 
kommunene normalt burde ha et befolkningsgrunnlag på minst 15-20.000 innbyggere. Disse 
formuleringene ble senere fjernet, men innholdet i reformen ble det samme. I nåværende 
ekspertutredning vedr. kommunereformen er imidlertid lignende krav til 
befolkningsgrunnlag gjentatt. 
 
Det er ganske opplagt at når små kommuner skal overta tjenester fra sykehus og disse 
tjenestene er svært ressurs- og kompetansekrevende, så gir det utfordringer, særlig for små 
kommuner. Denne utredningen skal for øvrig ikke foreta en gjennomgang av 
samhandlingsreformen, den er tidligere berørt i egne saksframlegg og 
økonomiplan/årsmelding. 
 
Velferdsteknologi 
Fram til år 2030 forventes økning i antall innbyggere over 80 år i Karlsøy med 83 %, og 
økning antall innbyggere over 67 år med 37 % (SSB framskrivning).  Dette tilsier behov for 40 
nye årsverk for å opprettholde uendret bemanningsfaktor. Det er lite som tyder på at en slik 
rekruttering vil være mulig, fordi nasjonale tall viser at det ikke vil være tilstrekkelig tilgang 
på helsepersonell i forhold til landets framtidige behov. Tjenestene er da tenkt opprettholdt 
bl.a. gjennom betydelig økning i bruk av velferdsteknologi. Innføring av slik velferdsteknologi 
vil bli både ressurs- og kompetansekrevende. Det vil bli en stor utfordring for små 
kommuner å etablere et kompetansemiljø som muliggjør innføring av velferdsteknologi i en 
slik skala som forutsettes i nasjonale helseplaner. Når tjenester skal ytes gjennom bruk av 
færre personellressurser pr. bruker, og dette ikke kompenseres gjennom økt bruk av 
avansert velferdsteknologi, så kan resultatet bli dårligere tjenester til brukerne. 
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Innbyggernes lokale behov og nærhet til tjenestene 
Telemarksforskning skriver i en rapport fra 2011 at kommunenes evne til å tilpasse 
tjenestene til lokale, varierende og økende behov er sterkt undervurdert. Ut fra ovennevnte 
og også ut fra lokale erfaringer synes det å være en suksessfaktor at det er en viss nærhet 
mellom brukere/pårørende og de som beslutter velferdstjenester. Det er trolig enklere å 
etablere en slik nærhet i en liten kommune som Karlsøy. Muligheten til lokal tilpasning og 
brukernes nærhet til besluttende nivå er altså faktorer som isolert sett taler mot at Karlsøy 
med sine avstander skal inngå i en storkommune. 
 

4.3.1 Sykehjem 

Uavhengig av kommunestruktur vil det i dagens geografiske område for Karlsøy kommune 
være behov for et sykehjem.  Karlsøy har et moderne sykehjem som kapasitetsmessig er 
bygd for å dekke behovene i årene framover.  Endring av kommuneinndeling vil ikke ha 
vesentlig betydning verken for tjenestekvalitet eller kostnadseffektivitet. Sykehjemmet vil 
uansett ha behov for egen lokal ledelse. Avstanden til kommunens toppledelse vil i en stor 
kommune bli lengre, og det kan være negativt. Det kan i enkelte tilfeller tenkes 
pasientbehov som tilsier spesialisert kompetanse som en større kommune vil inneha. Dette 
kan imidlertid til en viss grad løses gjennom interkommunalt samarbeid. 
 
4.3.2 Hjemmebasert omsorg 
Disse tjenester må uavhengig av kommuneinndeling ytes der folk bor. Dette er også i tråd 
med intensjonene i primærhelsemeldingen.  En stor kommune vil ha noe større robusthet og 
fleksibilitet i forhold til anvendelse av personalressurser.  På den annen side vil det være 
utfordrende å yte tjenester spredt på svært store geografiske områder. Base for 
hjemmetjenester må desentraliseres i geografisk store kommuner. 
 
Samhandlingsreformen har medført at pleie- og omsorgstjenesten får ansvar for flere 
brukere, og derav brukere med mer omfattende tjenestebehov. Det er flere brukere med 
ressurs- og kompetansekrevende tjenestebehov. En større kommune vil ha noe større 
generell kompetansemessig dekning, og bedre forutsetning for å ha kompetanse på spesielle 
diagnosegrupper. 
 
Endring av kommuneinndeling vil ikke ha vesentlig betydning for tjenestekvalitet eller 
kostnadseffektivitet hva gjelder ordinær hjemmesykepleie eller praktisk bistand til eldre. For 
individuelt koordinerte og tilrettelagte tjenester til yngre med sammensatte behov, vil 
derimot en større kommune anses som en fordel. 
 
4.3.3 Legetjeneste 
Karlsøy bør kunne opprettholde egen legetjeneste på dagtid. Det er her ingen forutsetning 
om større kommune. Med våre geografiske avstander vil det være helt nødvendig å 
opprettholde legekontor innenfor kommunens nåværende geografiske område. 
 
Utfordringen ved å være liten kommune vil framover bli legevaktordningen. Karlsøy har 4-
delt legevaktordning. Dette er ikke framtidsrettet. KS og legeforeningen har allerede 
forhandlet om at avtaleverket ikke skal akseptere så hyppig vaktbelastning. Legeforeningen 
mener at minst 10 leger bør tilknyttes en legevaktordning. For Karlsøy vil det være svært 
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vanskelig å rekruttere ekstra leger bare for legevaktordning. Legevaktordningen kan også 
medføre at kommunen må ha flere fastleger enn det er pasientgrunnlag for. Det vil være 
kostbart. Legevaktsentral for Karlsøy i form av telefonformidling ble i 2013 overført til 
Tromsø. Dette er evaluert som en god ordning, og senest når nytt nødnett ble innført i 2015 
ville det blitt nødvendig å samordne legevaktsentral. 
 
Legevaktordningen i Karlsøy vil komme under press, og kan bli krevende å opprettholde. 
Både krav som følger av særavtale mellom KS og legeforeningen, men også den nye 
forskriften om akuttmedisin, har bestemmelser som utfordrer vår legevaktordning. 3 av 4 
kommuner i Norge er organisert i felles legevakt.  Det kan imidlertid tenkes at 
interkommunalt samarbeid med Tromsø om legevakt, vil være et like bra tiltak som evt. 
kommunesammenslåing.  
 
 
4.3.4 Barnevern 
Det er mange kommuner som har organisert barnevernet som interkommunale ordninger 
eller andre former for interkommunalt samarbeid. Karlsøy har som liten kommune maktet å 
drive god barneverntjeneste.  Utfordringen med en tjeneste med bare 3 årsverk kan være 
sårbarhet ved fravær og fleksibel ressursutnyttelse. I noen tilfeller er det også belastende for 
barnevernsansatte å bo i samme område hvor man arbeider med barnevernssaker.  For å 
løse noen av oppgavene innenfor barnevernet, er det behov for en større enhet.  I forhold til 
dette behovet kan det framover vurderes interkommunalt samarbeid som alternativ til 
kommunesammenslåing. 
 
 
4.3.5 Tjenester innenfor rus og psykisk helse 
Behovene for ressurser innenfor denne tjenesten er økende. Kommunen har fått flere 
brukere med behov for tjenester og brukere med mer omfattende hjelpebehov. Staten 
legger opp til styrking av tjenestene til denne brukergruppen. Samhandlingsreformen gir 
kommunene klart definert økt ansvar. Hvis denne tjenesten dimensjoneres i forhold til 
behovsutviklingen så vil det fortsatt kunne ytes forsvarlige tjenester også i en liten kommune 
som Karlsøy.  
 
Styrken ved en liten kommune kan være at brukerne har få å forholde seg til. Tjenesten blir 
oversiktlig både for ansatte og brukere. Men tjenesten blir også sårbar ved fravær og ved 
behov for midlertidig styrking av individuelle tilbud. En større kommune vil ha mer 
spesialisert kompetanse og større bredde i tilbudet. Denne brukergruppen har behov for en 
helhetlig og koordinert tjeneste. Større kommuner kan ha bedre forutsetning for å gi 
tilpassede aktivitetstilbud, arbeidstreningstilbud, boveiledning og individuelt tilrettelagt 
behandlingstilbud. 
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4.3.6 Tjenester til brukere i aldersgruppen 0-67 år med store, sammensatte hjelpebehov 
Nasjonale tall viser at i løpet av de 20 siste årene er tallet på brukere under 67 år tredoblet. 
Hver tredje mottaker av omsorgstjenester er nå under 67 år. Ressursbruken pr. bruker er 
størst i denne aldersgruppen. Å benevne omsorgstjenesten som «eldreomsorgen» begynner 
dermed å bli misvisende. Det er hovedsakelig 3 brukergrupper i aldersgruppen under 67 år: 
 

1. Personer med utviklingshemming 
2. Personer med psykiske og/eller sosiale problemer 
3. Personer med somatiske skader eller sykdom. 

 
Årsaken til økningen i brukere under 67 år er ifølge en fersk Tromsøundersøkelse: 
 

 Statlige reformer, herunder samhandlingsreformen 

 Endret ideologi om hva som er god omsorg 

 Økt bevisstgjøring av brukerrettigheter 

 Medisinsk og teknologisk utvikling 

 Omstilling i psykisk helsevern 

 Reduserte liggetider i spesialisthelsetjenesten 
 
I denne aldersgruppen er det mennesker med sjeldne diagnoser og stort hjelpebehov.  Det 
tenkes her på brukere med heldøgnlig og betydelig hjelpebehov. Brukere med behov for 1-
til- 1 bemanning som tilsier 5 årsverk eller mer. En liten kommune som Karlsøy har ofte få 
brukere med slike ressursbehov. 
 
I argumentasjonen for større og mer robuste kommuner har hensynet til denne 
brukergruppen ofte vært fokusert. Hensynet til de svakeste og mest hjelpetrengende har fra 
nasjonalt politisk hold vært brukt som argument for mer robuste kommuner. 
Administrasjonen har forståelse for dette.  Det har vært og er fortsatt en nasjonal 
utviklingstrend at kommunene får større ansvar for denne brukergruppen.   
 
Innenfor helsesektoren er det organisering av tjenester til denne brukergruppen som klarest 
tilsier et behov for større og mer robust kommune. Med få brukere er det for en liten 
kommune utfordrende å ha riktig kompetanse i forhold til brukerens behov. Det blir store 
enhetskostnader pr. bruker. Noen yngre brukere kan ha behov for tilnærmet 
institusjonslignende tilbud, og dette finnes ikke i Karlsøy, eller er normalt i kommuner med 
slik størrelse. Det er utfordrende faglig, og ikke kostnadseffektivt å yte en helhetlig og 
kvalitetsmessig optimal tjeneste til få, yngre brukere med heldøgnlig hjelpebehov. I større 
kommuner blir det flere brukere med lignende hjelpebehov. Dette gir større muligheter for å 
bygge opp en mer robust personalbase med spesialkompetanse bygd opp ut fra brukers 
behov. Ulempen kan bli at sentraliseringen fører bruker lengre bort fra sitt nettverk og sin 
familie. 
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4.4 Oppvekst  
Innenfor oppvekst er det i dag ledig kapasitet på alle tre skolene. Barnehagene på 
Ringvassøya har derimot hatt god rekruttering av barn og det er ingen ledige plasser. Det er 
liten kapasitet på myndighetsoppgaver og få menneskelige ressurser til skolefaglig og 
barnehagefaglig utviklingsarbeid. Det kan være en utfordring at det i små lokalsamfunn kan 
bli for stor tetthet mellom enhetene og foresatte, spesielt der foreldre/foresatt jobber på 
samme enhet. 
 
4.4.1 Skoler 
I dag er det tre skoler i Karlsøy kommune. Hansnes skole med 126 elever, Vannvåg 
oppvekstsenter med 30 elever, Vannareid Montessoriskole med 32 elever. Skolen på 
Hansnes er gammel og delvis uhensiktsmessig, den vil trenge en omfattende renovering i 
nær fremtid. Det kan bli utfordrende for små enheter med få stillingshjemler å få dekket 
hele fagspektret med kvalifisert personell i fremtiden. Nye og strengere regler om 
minimumskompetanse der lærere må ha 60 studiepoeng for å undervise i enkelte fag i 
ungdomsskolen, kan gjøre det vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere. Fortsatt reduksjon i 
barnetall og dermed reduserte ressurser vil også gjøre det stadig vanskeligere å gjennomføre 
etterutdanningsopplegg for undervisningspersonalet. På kort sikt er det imidlertid lite som 
tyder på at man i Karlsøy ikke kan drive kvalitativt gode skoler, uavhengig av 
kommunestruktur. 

 
4.4.2 Barnehager 
Det er fire barnehager i Karlsøy kommune. Ringvassøy barnehage med avdeling Hansnes (54 
plasser) og avdeling Gamnes (36 plasser). Vannøy oppvekstsenter med avdeling Vannareid 
(30 plasser) og avdeling Vannvåg (30 plasser).  
 
Den største utfordringen i forhold til drift av barnehager både i dag og i fremtiden, er 
rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Vi har i dag ikke 
pedagoger med spesialpedagogisk utdanning som dekker de behovene som er og det er 
påregnelig at det vil bli rekrutteringsutfordringer i fremtiden også innenfor dette fagfeltet. 
Dette er utfordringer som vi tror bare vil forsterkes i en fremtidig konkurranse om 
arbeidskraft. Kommunestruktur vil sannsynligvis ikke ha vesentlig betydning i forhold til 
rekrutteringsutfordringene i fremtidens barnehager i Karlsøy.  
 
Når det gjelder dimensjonering for å imøtekomme behov for barnehageplasser, antar vi at 
det ikke vil ha noen påvirkning om det blir en storkommune eller om Karlsøy kommunen 
fortsatt skal være en egen kommune. Dette ut fra en antagelse om at retten til 
barnehageplass fortsatt vil være lovfestet. 
 

4.5 Sosiale tjenester i NAV 

NAV Karlsøy har ved utgangen av 2015 5 årsverk, herav to kommunale.  Det skilles ikke 
mellom kommunale og statlige veiledere i fordeling av oppgavene. NAV Karlsøy har siden 
etableringa av NAV-kontoret valgt å jobbe etter «generalistmodellen», det vil si 
bedrifter/virksomheter og deres ansatte fordeles på saksbehandlere etter egen intern 
fordeling, samt fødselsdatofordeling på øvrige brukere.  Dette gjør at hver enkelt veileder i 
sin arbeidsrettede brukeroppfølging ivaretar helheta for bruker, inkludert den sosialfaglige 
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delen.  På denne måten mener vi at vi på best mulig måte fanger opp de problemstillingene 
som er relevante for brukeren, uten at vedkommende blir kasteball mellom saksbehandlere 
med ulike kompetanseområder. 
 
Kommunen ble med i NAV med den såkalte «minimumsløsninga»: Økonomisk sosialhjelp, 
individuell plan, økonomisk råd og veiledning, kvalifiseringsprogram og bolig for midlertidig 
bostedsløse. I ettertid er det gjort en utvidelse slik at gjeldsrådgivning er kommet til som ny 
oppgave med tilhørende økning i ressurser. 
 
I forhold til kommunereformen er det ikke varslet spesielle endringer i NAV sine oppgaver. I 
tillegg er de fleste tjenestene/ytelsene rettighetsbasert og dermed ikke like strengt styrt av 
budsjettrammer som mange andre kommunale tjenester. Dette gjør at vi kan legge til grunn 
videre drift etter dagens opplegg.  

 

4.6 Drift og utvikling 

Drift og utvikling har ansvar for alle typer tekniske tjenester så som: drift av bygg og anlegg, 
planlegging og gjennomføring av nye tiltak og bygg, brannsikkerhet og beredskap, 
behandling av saker etter plan- og bygningsloven (byggesak, fradeling av eiendom, 
reguleringsplaner), utmarksforvaltning, inkludert jakt, fiske og scootertillatelser. Andre 
ansvarsområdet er: kultur, boligfinansiering og boligutleie, havnedrift, næringsliv og 
kommuneplanlegging. 
 
Et slikt spekter av oppgaver kan være utfordrende for en liten kommune med drift av 
infrastruktur på mange øyer. Det gjør at vi har mange anlegg i forhold til folketall. 
 
4.6.1 Planlegging 
Kommunen er i gang med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. Her skal det blant 
annet avklares viktige strategier for hvordan Karlsøysamfunnet kan utvikle seg videre, både 
næringsmessig og befolkningsmessig. For å lykkes med disse oppgavene kreves et 
kompetansemiljø. Dette miljøet er lite og sårbart i Karlsøy. 
 
4.6.2 Tekniske tjenester 
Karlsøy kommune har hatt relativt god tilgang på kompetanse innenfor mange av de 
tekniske tjenestene. Men tjenestene kan i perioder være sårbare fordi det ofte er bare en 
fagperson med kompetanse på de ulike områdene. Det har også over tid vært problemer 
med å rekruttere arbeidskraft med ingeniørutdanning. 
 
Etter plan- og bygningsloven er kommunene pålagt å føre tilsyn med nybygg og følge opp 
ulovligheter. Slike oppgaver kan kreve både juridisk og teknisk spesialkompetanse, og dette 
kan være utfordrende for små kommuner. 

 
Anleggskontoret med uteteamene på Vannøya og på Hansnes utfører viktige 
arbeidsoppgaver som vaktmestre, veiarbeidere, brøytere, kirkegårdsarbeidere, vedlikehold 
av kommunens vann- og avløpsanlegg, drift av to svømmebasseng, grøntanlegg, kai- og 
havneanlegg. De tekniske uteteamene innehar samla høy tverrfaglig kompetanse og 
lokalkunnskap som er like viktig å videreføre uavhengig av kommunestruktur. 
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4.6.3 Landbruk 
Karlsøy er ingen typisk landbrukskommune, men har likevel hatt en positiv utvikling de 
senere årene med flere nysatsinger. Antallet aktive gårdsbruk har holdt seg relativt stabilt de 
siste 10 årene på rundt 22 – 24 bruk. Når kommunen likevel valgte å legge ned 
landbrukskontoret i 2014 og kjøpe tjenester fra det nye, interkommunale Tromsøregionens 
landbruksforvaltning, så har det sammenheng med større krav til faglige miljøer. 
 
Karlsøy kommune ivaretar likevel selv oppgaver innenfor utmarksforvaltning og miljø, som 
viltforvaltning og motorferdselssøknader. 

 
4.6.4 Brann og feiing 
Karlsøy kommune har i dag 4 deltidsbrannkorps med til sammen rundt 30 deltidsbrannfolk. 
Disse skal kurses og ha tilstrekkelig med utstyr og øvelser for å kunne takle enhver 
krisesituasjon som kan oppstå.  

 
Karlsøy har, som flere andre nabokommuner, en brannavtale med Tromsø kommune. Dette 
sikrer oss lovpålagt feiing og branntilsyn, samt samarbeid om nødvendig opplæring. 

 
Karlsøy har også et samarbeid med flere andre kommuner om beredskap ved akutte 
hendelser som skipshavari og liknende (IUA = Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing). 
Dette medlemskapet er særlig viktig for Karlsøy som har over 40% av den ytre kystlinja i 
Troms. 
 
Kommunen har tilfredsstillende brannberedskap ut fra kravene til DSB (Direktoratet for sivil 
beredskap).  

 

4.7 Kultur 

Kommunen har i dag et bra kulturtilbud med både kulturskole, bibliotek, ungdomsklubb, to 
svømmehaller og mange andre idrettsanlegg samt mange frivillige lag og foreninger. I tillegg 
kan innbyggerne våre også bruke tilbud i Tromsø, slik som kino og teater. 
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4.8 Oppsummering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å konkludere viser vi en noe forenklet inndeling av tjenestene i 3 grupper: 

 Tjenester som greit kan videreføres med nåværende kommune 

 Tjenester som samlet sett kan ha overvekt av fordeler ved større kommune 

 Tjenester som krever større kommune for å kunne ytes med riktig kvalitet og 

ressurseffektivitet. 

Inndelingen i grupper er foretatt ut fra hovedtrekkene ved tjenesten. Det betyr at noen 
tjenester kan ha i seg elementer som tilsier plassering i en annen gruppe, men etter samlet 
vurdering av hovedhensyn er de plassert i hver sine grupper.  

 
Oversikten er tatt inn i sammendraget fremst i rapporten. 
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5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
De senere årene er det lagt til rette for økt interkommunalt samarbeid, blant annet gjennom 
endringer i kommuneloven. Fra 1.1.2007 fikk man en ny bestemmelse i kommuneloven som 
gir anledning til etablering av vertskommunesamarbeid med overføring av myndighet til en 
annen kommune. Dette har åpnet for samarbeid på nye områder. 
 
Interkommunalt samarbeid om tjenester og forvaltningsoppgaver blir ofte brukt for å ivareta 
forholdsvis begrensede og spesialiserte oppgaver som krever små/få stillingshjemler og/eller 
hvor mindre kommuner har utfordringer i å rekruttere særskilt fagkompetanse. I forhold til 
de utfordringene som er påpekt i kapittel 4 ovenfor er det derfor naturlig å se litt nærmere 
på dette.  
 

5.1 Interkommunalt samarbeid i dag (vår 2016) 

Karlsøy kommune deltar i dag i ulike interkommunale samarbeid. 

 
Tjeneste 

Type samarbeid 
(inter-
kommunalt 
samarbeid eller 
vertskommune-
samarbeid) 

 
Ansvarlig 
leverandør 
(kommune/selska
p) 

Samarbeidskommuner  
Andre 
involverte 
 
 
 
 B

al
sf

jo
rd

 

Tr
o

m
sø

 

Ly
n

ge
n

 

St
o

rf
jo

rd
 

  

 
Regionråd 
 

Interkommunalt 
sekretariat. 
Tromsø har 
arbeidsgiver-
ansvar  

Regionrådet X X      

Friluftsråd Interkommunalt Ishavskysten 
friluftsråd 

X X X X    

Brann og 
feiing 

Kjøp av tjeneste Tromsø kommune  X      

Renovasjon Kjøp av tjeneste Remiks as – eid av 
Tromsø og Karlsøy 

 X      

Pedagogisk 
Psykologisk 
Tjeneste 

Kjøp av tjeneste Tromsø kommune  X      

Arbeidsgiver-
kontroll 

Kjøp av tjeneste Tromsø kommune X X X X   Kvænangen 
Nordreisa, 
Skjervøy, 
Kåfjord 

Landbruk  Vertskommune Balsfjord er 
vertskommune 

X X      

Innkjøp Kjøp av tjeneste Troms 
Fylkeskommune 

X X X X   De fleste 
kommuner i 
Troms 
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110-sentral Kjøp av 
tjenester 

Tromsø kommune X X X X   Alle i N-
Troms 

IUA Interkommunalt IUA – Tromsø 
kommune vert 

X X X X   N-Troms og 
Midt-Troms 

Legevakt-
sentral 

Kjøp av tjeneste Tromsø kommune  X      

Øyeblikkelig 
hjelp-plass 

Kjøp av tjeneste Tromsø kommune 
– under etablering 

 X      

Krisesenter Vertskommune Tromsø kommune X X X X   Flere i 
Troms 

KomRev 
Nord IKS 

Interkommunalt 
selskap 

KomRev Nord X X X X   Flere i 
Troms 

K-
sekretariatet 
IKS 

Interkommunalt 
selskap 

K-sekretariatet IKS X X X X X  Flere i 
Troms 

IKAT IKS Interkommunalt 
selskap 

InterKommunal 
Arkiv-Tjeneste IKS 

X X X X X  Flere i 
Troms 

Lærings- og 
mestrings-
senter 

Vertskommune Tromsø kommune  X      

Utleie 
sykehjems-
plasser 

Kjøp av tjeneste Karlsøy kommune  X      

Helsetjeneste
team 

Vertskommune Tromsø kommune  X      

Tabell 8: Interkommunale samarbeid pr våren 2016. 

 

5.2 Oppsummering 

Økt interkommunalt samarbeid kan være et alternativ til større kommune på enkelte 
tjenesteområder, men det medfører noe utfordringer. 
 

 

 Den store fordelen med interkommunalt samarbeid er at små kommuner får 
etablert tjenestetilbud som det ville vanskelig å klare alene.  

 En utfordring er den mest vanlige finansieringsmodellen – driftsutgifter fordelt på 
medlemskommunene etter størrelse. Flere kommuner har ved nedstyringsbehov 
erfart at de interkommunale samarbeidene nærmest må holdes utenfor 
nedstyringsprosessen.  

 En annen utfordring er redusert demokratisk styring. Hovedregelen er at det velges 
et styre og da har ikke kommunestyrene den direkte påvirkningsmuligheten som de 
har med øvrige tjenesteområder. 
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6. SAMFUNNSUTVIKLING 
 

6.1 Kommunens rolle som samfunnsutvikler 

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler dreier seg om langsiktig arealbruk og 
utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, 
næringsutvikling, miljø og folkehelse i videste forstand.  Samfunnsutviklerrollen er bl.a. 
avhengig av evnen til å drive god og effektiv planlegging og mulighetene for aktiv oppfølging 
av dette arbeidet. Dette forutsetter også at kommunen har tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser både til arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, miljøvern, nettverksbygging 
og etablering av gode partnerskap. 
 
All kommunal virksomhet er med på å påvirke lokalsamfunnet. I Karlsøy kommune er 
kommuneplanens arealdel for tiden ett av de viktigste styringsdokumentet for 
samfunnsutviklingen som er forankret i kommunestyret.  Andre relevante planer som 
Strategisk Næringsplan og Kommuneplanens samfunnsdel er under utarbeidelse. Andre 
viktige planer er Folkehelseplan og Helse og omsorgsplan, sistnevnte er under utarbeidelse. 
Kommunen besitter noe kompetanse på samfunnsutviklingsområdet, men har ikke god 
kapasitet til aktivt, planmessig og systematisk arbeid på området.   
 
6.1.1 Konkretisering av kommunens rolle og oppgaver 
Kommunens arbeid med samfunnsutvikling bør strekke seg langt ut over planlegging; 
planene må også følges opp. Og ikke minst må ulike tiltak «henge i hop».  
 
Samfunnsutviklingen i kommunen henger sammen med utviklingen i næringslivet, men som 
nevnt innledningsvis må kommunen ivareta en rekke utviklingsområder. For å konkretisere 
noen av oppgavene som kommunen har i sin samfunnsutviklingsrolle nevnes her noen 
stikkord for konkrete tiltak: 
 

 Helhetlig planlegging gjennom etablering og senere rulleringer av Kommuneplanens 
Samfunnsdel - «Samfunnsplan» og rullering av Kommuneplanens Arealdel – 
«Arealplanen». 

 Detaljregulere, og opparbeide næringstomter.  

 Detaljregulere, og opparbeide boligfelt.  

 Planlegging og opparbeiding av infrastruktur (vei, vann, avløp, el-kraft, bredbånd)  

 Planlegging for mulig utvidelse av barnehagekapasiteten tilpasset mulig vekst i 
etterspørselen 

 
Det er ikke vanskelig å se at dette både er ressurs- og kompetansekrevende.  Det stilles 
spørsmål om Karlsøy kommune alene vil ha evne til å bygge opp en tjeneste med tilstrekkelig 
kompetanse og kapasitet til å ivareta planoppgavene på en god måte.   
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6.2 Næringsutvikling i Karlsøy kommune 

 
6.2.1 Styrke ved dagens kommunestruktur 

 Relativt gunstig prisnivå på næringsareal 

 Relativt god kontakt med næringsaktører i kommunen 

 Tiltak kan «skreddersys» på grunnlag av inngående lokalkunnskap 

 Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge 
 
6.2.2 Svakheter med dagens kommunestruktur 

 En mindre kommune vil i noen sammenhenger oppleve å ikke ha 
påvirkningsmulighet og påvirkningskraft sammenlignet med større 
kommuner. 

 Mangel på kompetanse og kapasitet 

 Mangel på nærhet og tilgang til forsknings- og innovasjonsmiljøer 

 Liten grad av nettverksbygging og få samarbeidsarenaer 
næringsliv/kommune/forskning/utdanning 

 
 

6.3 Oppsummering 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 Samfunnsutviklingen påvirkes ikke bare av det kommunestyret vedtar og rår 

over. I stadig større grad må vi ta hensyn til regionale og sentrale føringer 

fra fylke og stat. 

 I tillegg påvirkes hele samfunnet av sterke drivkrefter som digitalisering, 
urbanisering og globalisering. Alt dette trekker i retning av at det vil bli 
utfordrende for Karlsøy alene å ha nok ressurser (penger, kompetanse og 
kapasitet) til å jobbe tilstrekkelig godt med strategisk samfunns- og 
næringsutvikling. 
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7. LOKALDEMOKRATI 
 

Valgdeltakelse i kommunestyrevalg og stortingsvalg 

Stortingsvalg 2005 2009 2013 

Karlsøy 71,2 67,9 70,1 

Troms 74,1 73,2 74,8 

Landet 77,4 76,4 78,2 
Tabell 9: Valgdeltakelse ved stortingsvalg i %. Kilde: SSB 

 
 

Kommunestyrevalg 2007 2011 2015 

Karlsøy 62,2 61,7 54,3 

Troms 58,9 64,6 59 

Landet 61,2 64,2 60,2 
Tabell 10: Valgdeltakelse ved kommunestyrevalg i %. Kilde: SSB 

 
Kommunens øverste demokratiske myndighet er kommunestyret, som nå består av 17 
valgte representanter. All myndighet som i lov er lagt til «kommunen» er i utgangspunktet 
lagt til kommunestyret, mens rådmannen har ansvar for driften av kommunens virksomhet 
innenfor de rammer lov, forskrifter og kommunestyret setter. Det er imidlertid lite praktisk 
at kommunestyret selv skal utøve all myndighet og selv fatte alle beslutninger, derfor åpnes 
det for at myndighet på en rekke områder kan delegeres til underordnet organ (f.eks. 
formannskapet), og til rådmannen. 
 
 
Styrker og svakheter ved lokaldemokratiet kan vurderes ulikt. Statlige dokumenter om 
kommunereformen legger vekt på at det bør være en viss distanse mellom 
myndighetsutøver og bruker/innbygger.  Dette for å sikre rettssikkerhet og upartisk 
saksbehandling. Lokalt vil innbyggerne og politikerne se det som en fordel med nærhet, 
lokalkunnskap og at innbyggerne er godt representert i folkevalgte organer. 
I oppsummeringen vises noen områder som kan være styrker og svakheter ved dagens 
lokaldemokrati i en liten kommune som Karlsøy. 
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7.1 OPPSUMMERING LOKALDEMOKRATI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svakheter 

 Uavhengighet 

 Bare ordfører er heltidspolitiker.  

 Sårbarhet for bygdekamp, lokale motsetninger 

 Manglende aksept for kommunesenterfunksjoner 

 Stor grad av detaljstyring, som kan gå ut over fokus på overordnet strategisk 
styring. 

 Rekruttering til folkevalgte verv 

 Rollekonflikter 

 Særinteresser kan ha mulighet for å få en mer framtredende rolle 
 
Styrker 

 Lokalkunnskap kan tas i bruk som grunnlag for styring 

 Nærhet mellom innbygger og folkevalgt kan gjøre det lettere for innbyggerne 
å få tatt opp sine saker 

 De fleste bygder og områder kan få valgt inn representant i kommunestyret 

 Engasjement i lokale spørsmål 

 Flere folkevalgte pr. innbygger gir bredere representasjon, yrkesmessig, 
aldersmessig og for øvrig folkevalgte med ulik bakgrunn. 

 

 

 


