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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 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
 

 
 
 



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 
 
 



 


