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                                        Saksliste

Orienteringer:
 Barnevernet holder innlegg i forhold til status
 NAV holder innlegg om økning sosiale bidrag

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 36/14 Referatsaker

RS 52/14 Referater til kommunestyret 23.10.14 2012/263

RS 53/14 Særutskrift vedtekter Nord-Troms næringsutvalg 2014/2193

RS 54/14 Særutskrift friluftsråd Nord-Troms 2014/1878

RS 55/14 Tildeling kommunale næringsfond 2014 -
Nordreisa kommune

2014/2050

RS 56/14 Særutskrift regional vannforvaltningsplan 2011/1365

RS 57/14 Møte i styret for Johannes Holmboe Giæver og 
hustrus legat 19.03.13

2009/4744

RS 58/14 Revisorsberetninger 2013 og 2014 og 
revisorbekreftelse- Legatregnskap

2009/4744

RS 59/14 Årsmelding 2013 for Johannes Holmboe Giæver 
og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat

2009/4744

RS 60/14 Årsmelding 2014 for Johannes Holmboe Giæver 
og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat

2009/4744

RS 61/14 Møte i avviklingsstyret for Johannes Holmboe 
Giæver og hustrus legat 27.05.14

2009/4744

RS 62/14 Vedtak om sletting av stiftelse fra 
Stiftelsesregisteret - Johannes Holmboe Giæver 
og Hustrus legat - organisasjonsnummer 997 147 
840

2009/4744

RS 63/14 Protokoll fra generalforsamling i KomOpp 2012/263

RS 64/14 Referat fra årsmøte i Interkommunalt arkiv  
Troms

2012/263

RS 65/14 Utskrift fra møte i regionrådet 19. juni 2014 2012/263

RS 66/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd 
DA 02.09.14

2012/263

RS 67/14 Protokoll fra generalforsamling i bredbåndsfylket 
19.06.2014

2012/263

RS 68/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
AS TIRB den 01.09.14

2012/263

RS 69/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
AS TIRB 12.09.14

2012/263
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RS 70/14 Protokoll for årsmøte i biblioteksentralen SA 2012/263

RS 71/14 Referat fra generalforsamling Nordtro As 2014 2012/263

RS 72/14 Tilbakeføring av overskudd  for 2013 - KLP 2009/6441

RS 73/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger-
underskrevet avtale

2012/92

RS 74/14 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester 2015 - foreløpig orientering

2014/1010

RS 75/14 Svar - Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 
år

2009/3877

RS 76/14 Høringsutkast - Lokal forskrift for inntak og 
formidling i Troms - videregående opplæring og 
formidling av læreplass

2014/3268

RS 77/14 Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa 
kommune over statsbudsjettets kapittel 0621.63 
for 2014

2014/807

RS 78/14 Lokale markeringer av barnekonvesjonens 25 års 
jubileum i Troms og på Svalbard

2012/263

RS 79/14 Tilsyn med nasjonale prøver avsluttes 2014/901

RS 80/14 Svar på søknad om godkjenning av stedfortreder 
for skjenking av alkoholholdig drikk - På Taket 
kafe AS

2014/644

RS 81/14 Plassering av alkoholdig vare i butikk 2012/1169

RS 82/14 Årsrapport fra Ymber 2013 2012/263

RS 83/14 Utbytte for 2013 fra Ymber AS 2012/232

RS 84/14 Oppsummering Nordreisa kommunes årsregnskap 
2013 fra KomRev Nord

2014/2135

RS 85/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 
2013/2014

2012/232

RS 86/14 Presentasjoner fra møtet 18. juni 2014 om 
kommunereformen

2012/263

PS 37/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 2013/1635

PS 38/14 Hovedplan avløp 2015 - 2021 - sluttbehandling 2012/4399

PS 39/14 Revidering - Vedtekter for de kommunale 
barnehagene i Nordreisa kommune

2013/430

PS 40/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3182

PS 41/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms mellom 
Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa

2014/3173

PS 42/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa 
kommune 2014-2026: Løsning av innsigelse fra 
Kystverket

2010/1848
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PS 43/14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Nordreisa kommune

2014/2869

PS 44/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms 2014/1878

PS 45/14 Høring - strategisk utviklingsplan UNN HF 2014/3248

PS 46/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC) 2012/1388

PS 47/14 Oppstartsvedtak Guleng III 2010/2526

PS 48/14 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling og 
søknad om skjenking i lavooene på Høeghvollen -
Kronebutikken Butikkdrift AS

2014/1574

PS 49/14 Reglement for klagenemnda i Nordreisa 
kommune

2011/3956

PS 50/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 -
fastsetting av valgdag

2014/2028

PS 51/14 Revisjon av anskaffelsesreglementet for Nord-
Troms kommunene

2014/3421
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/1635-32

Arkiv:                150

Saksbehandler:  Rita Toresen

Dato:                 27.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/14 Nordreisa formannskap 05.09.2014
37/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Kvartalsrapport 2.kvartal 2014

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.09.2014 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Kvartalsrapporten 2. kvartal viser i hht 
orientering fra rådmann et merforbruk på 1,5 mill kroner. Formannskapet pålegger 
administrasjonen å opprettholde streng budsjettdisiplin resten av driftsåret. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvartalsrapporten 2. kvartal viser i hht orientering fra rådmann et merforbruk på 1,5 mill kroner. 

Formannskapet pålegger administrasjonen å opprettholde streng budsjettdisiplin resten av 
driftsåret. 

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.
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Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for andre kvartal 2014. Regnskap og budsjett for første 
halvår er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse.

Enkelte poster i budsjettet er periodisert mens andre poster er fordelt jevnt utover året med like 
store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Denne kvartalsoversikten 
viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til budsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet, mens kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket. Denne 
kolonnen er korrigert for periodiseringsavvik og andre ting som er feil i budsjettet/regnskapet. 
De reelle avvikene forklares under hver sektor.

Under sektor 2 er PP-tjenesten holdt utenfor fordi dette er et interkommunalt samarbeid, og vi 
vet at vi skal betale en viss andel. Også alle prosjekter er holdt utenfor, da vi vet at de har 
ekstern finansiering.

1 Sektor for administrasjon

Oversikten for sektoren:
1 Sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 1 17 282 415 14 976 453 2 305 962 55 764

Driftsinntekter -323 094 -657 169 334 075 -212 344

Driftsutgifter 17 605 509 15 633 622 1 971 887 268 108

 Lønn 8 358 483 8 367 816 -9 333 -9 333

 Pensjon 1 206 493 1 299 044 -92 551 -92 551

 Varer og tjenester 8 040 533 5 966 762 2 073 771 369 992
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Inntekter på sykelønn er på kr 0,12  mill mer enn budsjettert.
 Det er kommet inn kr 0,945 mill mer på refusjon private enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon: 

o Introduksjonsstønad har utbetalinger på kr 0,24 mill over budsjett.
o Mindreforbruk på kr 0,1 mill på økonomiavdelingen på grunn av vakanser. 
o Mindreforbruk på politiske utvalg på kr 0,2 mill.

 Varer og tjenester:
o Merforbruk på diverse bidrag på flyktningetjenesten på kr 0,3 mill. 
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2 Sektor for levekår

Oversikten for sektoren:
2 Sektor for levekår Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 2 43 645 863 44 958 051 -1 312 188 29 335

Driftsinntekter -10 588 737 -7 860 133 -2 728 604 -3 248 429

Driftsutgifter 54 234 600 52 818 184 1 416 416 3 277 765

 Lønn 35 164 616 33 775 806 1 388 810 1 388 810

 Pensjon 6 822 471 6 658 056 164 415 164 415

 Varer og tjenester 12 247 512 12 384 322 -136 810 1 724 539
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Refusjon sykelønn er på kr 2,22 mill og må sees i sammenheng med overforbruket på 

lønn. 
 Merinntekt på egenandeler og matpenger på kr 0,7 mill. 
 Merinntekt på refusjon andre kommuner på kr 0,27 mill. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Sektoren har et overforbruk på lønnsutgifter på kr 1,39 mill, og må sees i 
sammenheng med refusjon sykelønn på kr 2,22 mill. Mindreforbruket er i 
hovedsak på Felles grunnskoler, Storslett skole, Storslett barnehage, 
Sørkjosen barnehage og voksenopplæringen. Barnevernet har et merforbruk. 

 Varer og tjenester:
o Familiesenteret er kr 0,13 mill over budsjett.
o Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr 0,4 mill som skyldes merforbruk 

på utgiftsdekning/forebyggende tiltak og Km godtgjøring ansatte/andre.  
o Felles skole har et overforbruk på kr. 0,8 mill som følge av kjøp av 

spesialundervisning på privatskoler for 2013.
o Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på kr 0,3 mill. Denne posten 

er vanskelig å stipulere ettersom avregning gjøres etter årsslutt. 

3 Sektor for helse og sosial

Oversikten for sektoren:
3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 3 68 858 001 50 999 613 17 858 388 -114 885

Driftsinntekter -12 513 685 -29 169 672 16 655 987 -1 817 286

Driftsutgifter 81 371 687 80 169 285 1 202 402 1 702 402

 Lønn 49 033 280 48 997 581 35 699 1 235 699

 Pensjon 10 668 831 11 383 265 -714 434 -714 343

 Varer og tjenester 21 669 577 19 788 439 1 881 138 1 181 138
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Sykelønnsrefusjon er på kr 1,44 mill mer enn budsjettert.

Side 413



 Det er økte inntekter på egenandeler på kr 0,46 mill mer enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er et merforbruk på lønnsutgiftene på til sammen kr 1,2 mill, og dersom 
sykelønnen hensynstas er mindreforbruket på kr 0,24 mill.  

 Varer og tjenester:
o Kjøp av private tjenester har et merforbruk på kr 1,024 mill sett mot budsjett. 

Reelt avvik vil være ca kr 0,3 mill da kommunen mottar refusjon for store deler 
av beløpet.  

o Utbetalinger til økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på kr 0,291 mill
o Utbetalinger til medfinansiering medisinsk behandling er på kr 0,232 mill mer 

enn budsjett. 
o Bruk av konsulenter på sykehjemmet og på Guleng er på hhv 0,096 mill og 0,26 

mil. Må sees i sammenheng med mindreforbruk lønn og sykelønnsrefusjoner. 
o Medisinsk forbruksvarer og mat/drikkevarer har et merforbruk på til sammen kr 

0,391 mill. 

4 Utviklingsavdelingen

Oversikten for sektoren:
4 Utviklingsavdelingen Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 4 4 680 829 4 736 529 -55 700 68 610

Driftsinntekter -2 584 619 -2 061 515 -523 104 -366 269

Driftsutgifter 7 265 448 6 798 044 467 404 434 879

 Lønn 3 821 086 3 603 811 217 275 217 275

 Pensjon 970 596 912 132 58 464 58 464

 Varer og tjenester 2 473 767 2 282 101 191 666 159 141
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Det er kommet inn sykelønnsrefusjoner på kr 0,31 mill mer enn budsjettert.
 Det er kommet inn kr 0,046 mill mer i billettinntekter kino enn budsjettert.

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Det er et merforbruk på lønn på til sammen kr 0,275 mill som må sees i 
sammenheng med sykelønnsrefusjoner. 

 Varer og tjenester:
o Merforbruket på varer og tjenester skyldes en rekke småposter og vil trolig jevne 

seg ut i løpet av året. 

5 Selvkost
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Oversikten for sektoren:
5 Selvkost Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 5 -4 686 004 -4 726 277 40 273 40 273

Driftsinntekter -9 348 898 -9 245 172 -103 726 -103 726

Driftsutgifter 4 662 893 4 518 895 143 998 143 998

 Lønn 1 730 720 2 004 881 -274 161 -274 161

 Pensjon 371 453 438 089 -66 636 -66 636

 Varer og tjenester 2 560 720 2 075 925 484 795 484 795
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene på avviket:
 Avviket på sektoren anses for å være uvesentlig. 

6 Bygg, eiendom og anleggsdrift

Oversikten for sektoren:
6 Bygg, eiendom og 
anleggsdrift

Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 6 18 302 751 15 745 006 2 557 745 736 779

Driftsinntekter -1 879 012 -1 923 152 44 140 -693 360

Driftsutgifter 20 181 764 17 668 158 2 513 606 1 430 140

 Lønn 8 610 502 7 781 856 828 646 828 646

 Pensjon 1 924 841 1 947 045 -22 204 -22 204

 Varer og tjenester 9 646 420 7 939 257 1 707 163 623 697
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Fakturert inntekt i 2011 på kr 0,5 mill er tilbakeført. Gjelder rulleskiløypa i Kildalen. 

Kravet var opprinnelig mot Troms Fylkeskommune, men de har ikke erkjent kravet. 
 Merinntekt på husleie kommunehuset og idrettshallen på til sammen kr 0,178 mill. 
 Inntekten på konsesjonskraft er på kr 0,272 mill mer enn budsjett, men må sees mot øte 

utgifter på strømutgiftene. 
 Det er kommet inn kr 0,648 mill mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. 
 Diverse salgsinntekter er på kr 0,06 mill mer enn budsjettert. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er:
 Lønn og pensjon:

o Lønnsutgiftene er på kr 0,806 mill over budsjett. Sett i forhold til 
sykelønnsrefusjoner er det et merforbruk på 0,158 mill som i hovedsak gjelder 
lønn kommunale veier. Dette vil trolig jevne seg ut i løpet av året. 
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 Varer og tjenester:
o Forbruket på strøm og oppvarming er på kr 0,744 mill over budsjett, men må sees 

i sammenheng med inntektene på konsesjonskraft. Største delen av overforbruket 
er på skolebygg og institusjoner. 

o Skolebygg har et merforbruk på kr 0,406 mill i forhold til budsjett, mens 
institusjoner er på kr 0,402 mill i forhold til budsjett. 

o Utgiftene til brøyting er på kr 0,228 mindre enn budsjettert. 

7 Skatt og rammetilskudd

Oversikten for sektoren:
7 Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -155 967 926 -154 796 213 -1 171 713 -235 461

 Skatt på inntekt og formue -44 226 375 -40 703 572 -3 562 803 -3 562 803

 Eiendomsskatt -7 658 841 -7 852 000 193 159 193 159

 Statlige rammetilskudd -91 887 200 -91 977 600 90 400 90 400

 Inntektsutjevning -7 829 186 -8 873 457 1 044 271 3 044 271

 Integreringstilskudd -4 129 500 -5 193 248 1 063 748 0

 Øvrige generelle statstilskudd -196 824 -196 336 -488 -488
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Budsjettet er bygget på prognoser for skatteinntekter samt faktisk periodisering av statlige 
tilskudd.  

 Prognosen for skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning har tatt utgangspunkt i 
prosentvis skatteinngang for 2010, 2011, 2012 og 2013. Her ligger vi foreløpig med en 
merinntekt, men skatteinngangen varierer fra måned til måned, og vi erfarer at 
inntektsutjevningen justerer dette slik at skatt og inntektsutjevningen totalt sett, trolig går i 
balanse.

 Statlige rammetilskudd, herunder innbyggertilskudd, Nord-Norge-tilskudd og skjønnsmidler 
fra Fylkesmannen kommer i 10 terminer, der 3 av 10 terminer er kommet innen 1. kvartal. 

8 Renter og avdrag

8 Renter og avdrag

Oversikten for sektoren:
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Driftsinntekter -1 454 563 -2 389 500 -934 937 -309 937

 Renteinntekter -1 454 563 -2 014 500 -559 937 -309 937

 Utbytte 0 -375 000 -375 000 0

Driftsutgifter 12 068 913 8 705 752 -3 363 161 176 339

 Renteutgifter 4 248 746 6 224 593 1 975 847 475 847

 Avdrag 7 820 167 7 520 659 -299 508 -299 508

Totalt avvik sektor 8 10 614 350 6 316 252 -4 298 098 -133 598
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Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene er:
 Driftsinntektene er kr 0,309 mindre enn budsjettert, da vi har mottatt mindre renteinntekter 

enn budsjettert. 

De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 Driftsutgiftene er 0,176 mill mindre enn budsjettert, og skyldes i hovedsak at rentebanen til 

Norges bank ikke er blitt som forventet.

0 Prosjekter og interkommunale samarbeid

Oversikten for sektoren:
0 Prosjekter og 
interkommunale samarbeid

Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik

Totalt avvik sektor 0 2 358 130 -100 087 2 458 217 112 217

Driftsinntekter -1 279 569 -3 190 342 1 910 773 135 773

Driftsutgifter 3 637 698 3 090 255 547 443 -23 557

 Lønn 1 847 218 1 767 463 79 755 79 755

 Pensjon 458 283 356 783 101 500 101 500

 Varer og tjenester 1 332 197 966 009 366 188 -204 812
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringene til avviket på inntektene og utgiftene er:
 Det er ingen vesentlige avvik på inntektene og utgiftene på prosjekter og interkommunale 

samarbeid. 

Totale lønnsutgifter per 30. juni 2014

Lønn og pensjon utgjør den største andelen av driftsutgiftene. I oversikten nedenfor er alle 
lønnsposter. Som vi ser er det totalt sett et mindreforbruk på lønn og pensjon. Selvkost er holdt 
utenfor da dette er et eget regnskap. 

Totalt pr 30. juni 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle lønnsposter inkl. 128 886 700 121 811 158 3 003 457 3 236 042
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pensjon
Pensjon 22 051 515 17 516 825 -5 544 309 -504 809

Refusjoner sykepenger -8 962 953 -4 157 500 -4 805 453 -4 805 453

Sum alle lønnsposter inkl. pensj. 
og ref. 119 923 747 117 653 658 -7 808 910 -1 569 410

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Totale kostnader varer og tjenester per 30. juni 2014

Varer og tjenester totalt sett har et overforbruk på kr 4,03 mill. Avvikene er forklart i detalj 
under hver sektor. Selvkost er holdt utenfor da dette er et eget regnskap. 

Totalt pr 30. juni 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Sum alle varer og tjenester 67 478 919 63 072 142 7 759 464 4 030 33

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Nordreisa kommunes totale avvik per 30. juni 2014

Totalt pr 30.juni 2014 Regnskap Budsjett Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -186 591 205 -202 047 696 13 586 616 -6 747 315

Driftsutgifter 196 365 619 184 883 300 4 755 997 7 266 076

Total 9 774 413 -17 164 396 18 342 612 518 761
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk

Vurdering

Som tabellen viser er det per 30. juni 2014 et merforbruk på kr 0,52 mill. 

Sektor for administrasjon har merutgifter på introduksjonsstønad og på diverse bidrag på 
flyktningetjenesten. Dette jevnes ut av mindreforbruk på sektoren som helhet.  

Sektor for levekår har et mindreforbruk på lønn inkludert sykelønnsrefusjoner på kr 0,83 mill, 
samt økte inntekter på egenandeler. Dette veier opp mot overforbruk på barnevern og felles 
grunnskole. Totalt sett er sektoren i balanse. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til 
tilskuddsutbetalingen til private barnehager. Høsten 2013 ble innvilget økning i antall barn i en 
privat barnehage, utbetalingen her avhenger av hvor mye kommunen bruker på de kommunale 
barnehagene. Avregningen blir gjort etter årsslutt, og ettersom det foreløpig er mindreforbruk på 
de kommunale barnehagene vil det være vanskelig å estimere tilskuddet.  

Sektor for helse og sosial har et mindreforbruk på lønn, samt økte inntekter på egenandeler. 
Dette veier opp mot overforbruk på enkelte kontoer.  Økonomisk sosialhjelp har et lite 
mindreforbruk etter at det ble tilført 3,3 mill i revideringen av budsjettet. 

Utviklingsavdelingen er i balanse per andre kvartal. 
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VAR-områdene ser ut til å ha kontroll. Det er inntekter omtrent som budsjettert, og utgiftene 
holdes på et lavt nivå.

Bygg og eiendom har et merforbruk som i hovedsak skyldes tilbakeføring av faktura fra 2011. 
Ser man bort i fra denne har sektoren et lite merforbruk, noe som trolig vil jevne seg ut i løpet av 
året. Renhold som tidligere år har hatt store overskridelser er i år i balanse. 

Budsjettet innenfor skatter og rammetilskudd vil i følge tidligere historikk gå i balanse selv om 
det er en liten merinntekt per andre kvartal. I følge prognoser fra KS ligger kommunen høyt på 
skatt på inntekt og formue, og de anslår at kommunen vil ha 0,24 mill mindre inntekt enn 
budsjettert ved årsslutt. I år går alt av merverdiavgift på investeringsprosjekter direkte til 
investering, og gir ingen inntekter i driftsregnskapet. 

Renter og avdrag har et merforbruk per andre kvartal. Dette skyldes i hovedsak at rentebanen til 
Norges bank ikke har blitt som forventet. 

Kommunen har et særdeles stramt budsjett i 2014, noe som er nødvendig med hensyn til avtale 
med KRD om nedbetaling av ROBEK gjelden. Dette gir kommunen utfordringer med hensyn til 
uforutsette utgifter, og inndekning av disse. 
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Øvrige anbefalinger i hovedplanen utredes nærmere i egne behandlinger
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Hovedplan avløp 2015 – 2021 godkjennes.
Handlingsprogram innarbeides i budsjett og økonomiplan.  
Øvrige anbefalinger i hovedplanen utredes nærmere i egne behandlinger.
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Saksopplysninger

Forslag til hovedplan avløp har vært ute til offentlig høring i perioden 09.09. -30.09.14.
Det er ikke kommet inn noen uttalelser innen fristens utløp.

Tidligere behandling:

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.09.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Hovedplan avløp 2015 – 2021 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09. – 30.09.2014

Henvisning til lovverk:
Lov nr 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift nr 931 av 1. juni 2004 (forurensningsforskriften)

Vedlegg
1 Rapport Hovedplan avløp 2015-2021
2 Vedlegg 1 til plandokument - Rapport fra gjennomgang av pumpestasjoner
3 Vedlegg 2 til plandokument - Oversikt Storslett og Sørkjosen rensedistrikt
4 Vedlegg 3 til plandokument - Oversikt Oksfjord rensedistrikt
5 Vedlegg 4 til plandokument - Ledningskart sentrum med "mengdedata" fra pumpestasjoner
6 Vedlegg 5 til plandokument - Tilstandsvurdering pumpestasjoner

Rådmannens innstilling

Hovedplan avløp 2015 – 2021 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09. – 30.09.2014.

Saksopplysninger

Fylkesmannen i Troms gjennomførte i 2010 undersøkelse av Nordreisa kommune som 
miljøvernmyndighet.  Undersøkelsen medførte bl.a avvik på myndighetsoppfølging av egne 
avløpsanlegg, på oppfølging av enkeltanlegg avløp og til merknad om utarbeidelse av hovedplan 
avløp. 
Kommunens forrige hovedplan avløp ble utarbeidet i 1995 og er foreldet.
I budsjett 2012 ble det avsatt midler for utarbeidelse av ny hovedplan avløp.

Etter tilbudskonkurranse ble Norconsult engasjert som konsulent. Arbeidet med Hovedplan 
avløp 2015-2021 for Nordreisa kommune ble påbegynt i 2013 og ferdigstilt i august 2014.
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Hovedplan avløp består av hoveddokument med handlingsplan, kart og rapport fra gjennomgang 
av data fra pumpestasjoner.  

Vurdering

Hovedplan avløp 2015-2021 kan summeres opp på følgende måte:
- Hovedplan avløp er kommunens overordnede mål- og strategidokument innen avløp.
- Hovedmålet er å sikre tilfredsstillende avløpsforhold for all bosetting og 

næringsvirksomhet, og oppfylle offentlige krav i de til enhver tid gjeldende lover og 
forskrifter.

- I planperioden 2015-2021 anbefales det investeringer på ca 8 mill samt økning i 
driftskostnader på 865tusen kroner. 

- Hovedutfordringene i planperioden er kommunens utøvelse av forurensningsmyndighet
for egne avløpsanlegg, fremmedvann i kommunalt nett samt oppfølging av separate 
avløpsanlegg.  Disse utfordringene er personellkrevende.

I hovedplan vann 2015 – 2021 er gebyrnivået beregnet til å øke med gjennomsnittlig ca 5 % de 
første 3 år av planperioden.  Siste 4 år er det beregnet gjennomsnittlig økning på ca 1 %.
Historisk har avløpsgebyrene gått vært uendret eller hatt nedgang siden 2011, mens det fram til 
2010 var det økning i gebyrene.  Framtidig renteutvikling og endringer i sentrale retningslinjer 
vil ha større innvirkning på gebyrnivået enn aktivitetsnivået som forslag til hovedplan avløp 
inneholder.

Tiltakene i hovedplan avløp omfatter ulike roller i kommunen.
Utøvelse av kommunal forurensningsmyndighet for avløp kan ikke finansieres over gebyr.  
Dette tiltaket må finansieres gjennom økning i budsjettramme.

Oppfølging og kontroll av separate avløpsanlegg bør finansieres over slamgebyrer ut fra 
selvkostregelverk.

Tiltak innenfor kommunalt avløpsanlegg bør finansieres over avløpsgebyrer ut fra
selvkostregelverk og tidligere kommunalt vedtak om 100 % selvfinansiering.

Nærmere vurdering av hovedutfordringene nevnt i planen
- Kommunens utøvelse av forurensningsmyndighet for egne avløpsanlegg:
Kommunens myndighetsutøvelse skal ivaretas av teknisk avdeling. Myndighetsutøvelsen krever 
kontinuerlig ajourhold av fagkunnskap og regelverk.  Myndighetsutøvelsen kan på grunn av 
habilitet ikke ivaretas av avdelingsingeniør VA som har fagansvar for kommunens 
avløpsanlegg. 

- Fremmedvann i kommunalt nett:
Det er store mengder fremmedvann (overflatevann, grunnvann, lekkasjevann) som lekker inn i 
det kommunale avløpsnettet.  Dette vannet pumpes gjennom flere pumpestasjoner og renses på 
renseanleggene. Kostnadene for transport og behandling av fremmedvann er betydelige og vil 
ikke reduseres uten tiltak.
Avdekking av betydelige innlekkingskilder er personellkrevende og må pågå over tid gjennom 
detaljerte undersøkelser kombinert med datafangst fra pumpestasjoner. 
Klimaendringer som økt nedbørsintensitet gir store utslag og kan medføre flere kjeller-
oversvømmelser grunnet kapasitet på tilførselsledningsnettet. 

- Oppfølging av separate avløpsanlegg: 
Kommunen har en oversikt over separate avløpsanlegg fra 2011. Det er ikke gjennomført tilsyn 
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med utvalgte anlegg i etterkant. Slike tilsyn skal gjennomføres av kommunen som 
forurensningsmyndighet. Gjennomførte tilsyn skal også følges opp med godkjenninger 
alternativt pålegg om utbedringer.  Gitte pålegg skal igjen følges opp av kommunen.
Oppfølging av separate avløpsanlegg vil være ressurskrevende for en periode inntil kommunen 
er ajour med oppgaven.  Det er derfor foreslått at det opprettes en tidsbegrenset prosjektstilling 
for formålet.

Fylkesmannen har i 2010 gitt Nordreisa kommune merknad om utarbeidelse av hovedplan 
avløp. Merknaden er hjemlet i Forurensningslovgivningen. Rådmannen anbefaler derfor å legge 
Hovedplan avløp 2015 – 2021 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09. – 30.09.2014.
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Sammendrag  

Nordreisa kommune har vedtatt å revidere hovedplan avløp. Eksisterende plan 
ble utarbeidet i 1995 med bistand fra Barlindhaug. Denne revisjonen bygger 
videre på hovedplanen fra 1995.  Arbeidet med revisjonen er utført av 
Norconsult AS i samarbeid med kommunen. 

Deltakere i prosjektet  

Prosjektleder: Hilde Henriksen, Nordreisa kommune 

Prosjektmedarbeider: Nordreisa kommune 

Fra Norconsult har følgende person deltatt i prosjektet:• 

Trond Vestjord, fagansvarlig 

Rune Sandberg, oppdragsmedarrbeider   

Harald Storås oppdragsmedarbieder 

Svein Bordevich oppdragsmedarbeider 

Hovedplan avløp består av en teknisk rapport og inneholder 
grunnlagsmateriale, vurderinger og utredninger og konklusjoner fra 
hovedplanarbeidet samt en tiltaksdel.  

 

 

Trond Vestjord 

Sivilingeniør 

Tromsø  2014 
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1 Innledning 

Kommunedelplan avløp skal være kommunens redskap for styring av investeringer og drift 
innenfor avløpssektoren. Planen skal gi grunnlag for prioritering av tiltak i kommunens 
handlingsprogram, samt danne grunnlag for fastsettelsen av kloakkavgiften.  

Kommunedelplan avløp skal omfatte alle kommunale og private avløpsanlegg, samt spredt 
bebyggelse.  

Siden forrige plan ble utarbeidet har det skjedd en del endringer med hensyn på overordnede 
statlige målsetninger og lovendringer knyttet til hvem som har forurensningsmyndighet. 

 

1.1 FORURENSNINGSMYNDIGHETER / LOVER OG FORSKRIFTER 

Fram til april 2000 var Fylkesmannen etter forurensingsloven godkjenningsmyndighet med 
hensyn til kloakkutslipp. Fylkesmannen hadde delegert deler av sin myndighet ved å gi 
kommunestyret myndighet til å gi utslippstillatelse for avløpsanlegg mindre enn 7 husstander. 
Dette forutsatte håndheving etter ”Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg” utgitt av 
Miljøverndepartementet. Etter år 2000 har Nordreisa kommune vært forurensningsmyndighet 
for avløpsutslippene i kommunen 

Etter ”Forurensingsforskriften” (FOR 2004-06-01 nr. 931) er kommunen myndighet for 
kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe. til ferskvann, 
mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. For Nordreisa innbefatter 
dette alle kommunale utslipp.  

Resipient Rensedistrikt Tilknyttede PE 

Reisafjorden Storslett/Sørkjosen (inntil) 4600 

Oksfjorden Sandbukt (inntil) 250 

Oksfjorden Oksfjordhamn (inntil) 50 

Tabell 1: Rensedistrikt i Nordreisa kommune 
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1.2 KOMMUNENS ANSVAR/PLIKTER SOM FORURENSNINGSMYNDIGHET 

I forurensningslovens er det satt opp hvilke oppgaver og plikter kommunen har som for-
urenskningsmyndighet. Dette gjelder blant annet at de skal føre tilsyn, utstede pålegg samt at 
de kan utarbeide forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne loven. 

Selv om kommunen er forurensningsmyndighet må de forholde seg til en hver tids gjeldene 
lovverk, herunder forurensningsloven og forurensningsforskriften. Som forurensningsmyndighet 
kan man ikke gå på tvers av disse. 

I forurensningsforskriften (§12-6) sies det at kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom dette 
er nødvendig ut fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. 

De krav, og plikter, som omtales i forurensingsloven er å anse som minimumskrav. Kommunen 
kan selv utarbeide strengere krav hvis de finner dette hensiktsmessig. 

 

1.3 GRUNNLAGSMATERIALE 

Hovedplanarbeidet er utført med grunnlag i opplysninger fra teknisk drift i Nordreisa kommune, 
samt gjennomgang av eksisterende plan. Planen er oppdatert i forholdt til hva som er gjort av 
saneringer og tiltak på ledningsnettet.  

Det viktigste grunnlagsmaterialet har vært: 

 

 Nordreisa kommune, Hovedplan avløp (1995), Barlindhaug, februar 1995 

 Utslippstillatelser etter forurensningsloven 

 Tilstandsvurderinger for pumpestasjoner utført sommeren 2013 

 Driftsdata/logg fra pumpestasjoner 
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2 MÅL FOR PLANARBEIDET 

 

2.1 PLANFORUTSETNINGER 

 

Følgende planforutsetninger er lagt til grunn for planens utforming: 

Hovedplan avløp er en overordnet plan for kommunens styring av investeringer og drift på 
avløpssektoren. Planen vil være et temabidrag til kommuneplanen. Planen skal vise 
hensiktsmessige avløpssoner, tekniske hovedsystem og resipienter for alle felles avløpsanlegg 
som forventes å betjene mer enn 20 abonnenter. 

Revisjon av kommunedelplan avløp forutsettes gjennomført hvert 4. år.  

I de områder av kommunen der det ikke er aktuelt med felles avløpsanlegg i kommunal regi, 
forutsettes etablert private anlegg. Disse skal tilfredsstille kravene i "Forurensingsforskriften".  

Tidsperspektivet for planen er 7 år. Dette tidsperspektiv er retningsgivende ved beregning av 
avløpsmengder, vurdering av resipienter og beregning av kloakkavgiften. 

 

2.2 PLANMÅL 

Kommunens målsetting på avløpssektoren, uttrykkes som følgende: 

Hovedmål 

 Fremtidig avløpsforhold 

All bosetting og næringsvirksomhet i kommunedelplanområder skal sikres tilfredsstillende 
avløpsforhold. 

 

 Kommunale avløpsanlegg 

Kommunen skal prinsipielt eie og drive alle felles avløpsanlegg som betjener mer enn 20 
abonnenter. 

Alle avløpsanlegg utbygges og drives etter kravene i gitte utslippstillatelser. 
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 Kloakkavgift 

Kloakkavgiften skal dekke 100 % av kommunenes utgifter til finansiering, drift og vedlikehold av 
kommunale avløpsanlegg. 

 

 Utslipp/Kommunale avløpsanlegg 

Alle kommunale utslipp til sjø skal tilstrebes å ledes ut på dypt vann, -15 meter under laveste 
lavvann, der det er god innblanding og med tilstrekkelig avstand fra land. 

Avløpet skal renses slik at minimumskravene fra de statlige forurensningsmyndighetene 
tilfredsstilles 

Vannmasser og strandområder skal være fri for synlig forurensning fra kommunalt avløp. 

Renseanlegg og ledningsnett skal drives slik at samlet utslipp blir minst mulig. Driftsforstyrrelser 
som fører til uakseptabel forurensing skal snarest utbedres og ikke være ute av drift i mer enn 
24 timer. 

 Utslipp spredt bebyggelse 

Utslipp fra spredt bebyggelse skal registreres og kartlegges. Nødvendige tiltak skal iverksettes. 
Private anlegg skal tilfredsstille kravene i "Forurensningsforskriften".  Pålegg om utbedring må 
gis der kravene ikke er tilfredsstilt. Dette gjelder spesielt i prioriterte rekreasjonsområder. 

Vannmasser og strandområder skal være fri for synlig forurensning fra private avløp. De 
områdene som, i kommuneplanens arealdel, er avsatt til rekreasjonsområder, idrett, lek mm. 
skal legges til grunn for de prioriteringer som gjøres med hensyn til å begrense/stoppe utslipp 
eller forurensninger. 
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3 RESIPIENTER 

Med betegnelsen resipient, menes i denne sammenheng kloakkutslippets influensområde, dvs. 
mottaker av avløpsvann fra ulike typer virksomheter, så som industri og bosetting. 

Den fysisk-kjemiske tilstanden i en resipient er resultat av et komplisert samspill mellom tilførsel 
og omsetning i vannmassene. Tilførslene medfører ikke forurensninger uten at de stiger langt 
over de naturlige nivåer for de aktuelle stoffer, og uten at de er på et nivå som er i nærheten av 
bæreevnen, dvs. resipientens evne til å omsette forurensninger. 

Dette kapittelet gir en oversikt over hvilke resipienter som benyttes, og hvilken belastning hver 
av dem vil få. 

Resipientene i Nordreisa kommune består av åpne fjorder med varierende dybde, samt flere 
vassdrag, med Reisaelva og Oksfjordvassdraget/Storelva som de største. 

 

 

Resipient Rensedistrikt Ca. 
antall 

PE 

Reisafjorden Storslett/Sørkjosen 4600 

Oksfjorden Sandbukt 120 

Oksfjorden Oksfjordhamn 30 

Reisaelva Reisadalen  

Kildalselva/Reisaelva Kildal  

Reisafjorden Jubelen-Sentrum- 
Nordkjosen 

 

 

Straumsfjorden Storvik Straumfjord vest 18 

Rotsundet Hamneeidet –Bakkeby-
Rotsund 

 

Lyngen/Rotsundet Hamnnes  

Lyngen Spåkenes  

Tabell 2: Oppsummering av resipientene i Nordreisa kommune 
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For flere av resipientene kan det være nødvendig å gjennomføre en resipientundersøkelse for å 
dokumentere resipientkapasitet og strømningsforhold. Resipientundersøkelsen er gjennomført 
for Reisafjorden og har hatt innvirkning på valg av avløpsløsninger, lokalisering av utslippssted 
og utslippsdybder fra avløpsområdene Storslett og Sørkjosen. 

I Nordreisa kommune er det stor variasjon i flo og fjære. Dette medfører til at en betydelig 
mengde vann i fjorden skiftes ut 2 ganger i løpet av døgnet. Dette er en stor fordel i forhold til 
fjorden som resipient. Minus med den store variasjonen i flo og fjære er at store deler av 
havbunnen blottlegges inn mot blant annet Storslett. Det er derfor viktig at større utslipp føres 
såpass langt ut i fjorden at de kan gå ut på dypvannsutslipp. 

Når det gjelder Reiselva er dette en populær lakseelv samt rekreasjonsområde. Spesielt ved 
elvemunningen. Det er derfor ikke gunstig med overløp/utslipp i elva. Overføringsledningen fra 
Storslett til Nordkjosen har ikke overløp på grunn av bruk som rekreasjonsområde. 
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4  SITUASJONSBESKRIVELSE - TILTAK 

Nordreisa kommune har ca. 4800 innbyggere totalt hvorav nær halvparten bor i 
sentrumsområdet. Storslett og Sørkjosen. Kommunen har 4 kommunale avløpsanlegg som 
dekker knapt 60 % av innbyggerne. Øvrige innbyggere har enkeltanlegg med slamavskiller eller 
septiktank med utslipp til resipient. 

Kommunale avløpsanlegg omfatter: 

1. Sørkjosen silanlegg Salsnes filter kombinert med Maskozoll for avvanning septik, 
byggeår 2002, oppgradert i 2010 

2. Storslett silanlegg med Salsnes filter, byggeår 2009 

3. Straumfjord slamavskiller 

4. Sandbukt slamavskiller 

5. Oksfjordhamn slamavskiller 

Nordreisa kommune har godkjente utslippstillatelser på alle sine anlegg.  

Totalt er 29 pumpestasjoner i drift på kommunens ledningsnett der driftsalder varierer fra knapt 
ett år til rundt 25-30 år. 

Kommunens avløpsledninger har en total lengde på ca 35 km. 

Det foreligger ikke saneringsplaner for ledningsnett eller pumpestasjoner. Utfordringer framover 
ligger i ledningsnettet med hensyn til innlekking/tilførsel av fremmedvann, relativt små 
dimensjoner på deler av nettet kombinert med lite fall. 

Overvannsnettet i sentrum eies av Statens vegvesen. Kommunalt overvannsnett er lite utbygd, 
det brukes synkekummer i stor utstrekning. Løsningen med sandfang kombinert med 
synkekummer fungerer tilfredsstillende der disse er lagt. 

Separate avløpsanlegg tømmes av interkommunalt selskap Avfallsservice der råslammet 
avvannes på Sørkjosen renseanlegg. Det er gjort registreringer av enkeltanleggene (ca. 800 
stk) ved tømming i 2011. 

 
Sørkjosen- og Nordkjosen renseanlegg er begge utstyrt med overvåkningssystem og i 
tillegg overvåkes sentrale pumpestasjoner, slik at beredskapsvakt varsles når noe skjer 
i stasjonene. Dette, og oppgraderingen av avløpssystemet som er gjort de siste årene, 
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har bedret avløpssituasjonen betydelig, blant annet ved at kloakkinnslag/tilbakeslag i 
boliger har blitt redusert. Men innslag og driftsproblemer forekommer fortsatt og det er 
derfor behov for videre oppgradering for ytterligere å optimalisere driften både 
kostnads- og kvalitetsmessig.  

 

4.1 GENERELLE PROBLEMSTILLINGER 

4.1.1 Rensing av avløpsvann 

Valg av rensemetode vil være avhengig av resipientforholdene slik som fortynningsmuligheter, 
selvrensingsevne og utskifting av vannmassene og av brukerinteressene knyttet til 
vannforekomsten. En resipient som mottar kommunal kloakk vil ha forskjellig evne til å bryte 
ned tilført organisk materiale. Mengden kloakk en vannforekomst /resipient kan tilføres uten at 
det oppstår uønskede effekter er avhengig om resipienten er ”god” eller ”dårlig”. Med uønskede 
effekter mener en nedslamming, bakteriell forurensing og forsøpling av fjæresonen.  

I mange resipienter brukes fjæresonen til bading, rekreasjon og friluftsliv. Her vil det være et 
problem med bakteriell forurensing og forurensing av fjæresonen som følge av urensede 
kloakkutslipp. En rekke mikroorganismer som bakterier og virus finnes i kloakk. Den vanligste 
overføringen av sykdomsfremkallende tarmbakterier skjer ved bading i sjøvann. Imidlertid 
overlever ikke disse bakteriene lenge i sjøvann, men det er derfor viktig at utslippene for kloakk 
blir etablert slik at de ikke utgjør noen risiko i de områdene der folk bader.  

Høygradig rensing vil gi reduksjon av bakterier og fosfor, samt reduksjon av nedslamming rundt 
utslipp. Tilførsel av fosfor til gode sjøresipienter er imidlertid av mindre betydning. Dette gjelder 
også bakterier som har relativt kort levetid i sjø. Ut fra dette er nytten av høygradig rensing ved 
gode sjøresipienter begrenset. 

Derimot vil tilførsel av fosfor og bakterier til ferskvannsforekomster ha større betydning. For stor 
tilførsel av næringsstoffer til en ferskvannsforekomst vil øke produksjonen av organisk materiale 
og kan skape ubalanse i økosystemet. For utslipp til bekk, innsjø eller grunn vil generelt 
utslippene også utgjøre en større hygienisk risiko. 

Rensekravene for utslipp av kloakk har variert over tid. I de senere årene har kravene til rensing 
lagt vekt på at metode for rensing av avløpsvannet bør velges ut fra lokale forhold. Men 
generelt er det minimumskrav til rensing av alle avløpsutslipp. Det tillates altså ikke urensede 
utslipp. De viktigste problemene med urensede utslipp er nedslamming og forsøpling av 
bunnområder, forsøpling av strandlinje og hygienisk forringelse av vannkvaliteten.  

Utslippsdyp og sted må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra blant annet det rensede utslippets 
størrelse, resipientforhold og brukerinteresser. Behovet for dyputslipp som ikke når overflaten er 
størst dersom brukerinteresser er involvert eller dersom rensing kun er mekanisk. Det er 
spesielt viktig å ta hensyn til vannkvalitet på badeplasser.  
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4.1.2 Innlekkingsproblematikk/pumpestasjoner/pumpesystem 

Innlekkingsproblematikk. 
Et av de store problemene for det kommunale ledningsnettet er at det til tider er stor innlekking 
av vann inn i avløpsledningene. Årsaken til dette kan være flere. Det kan være feilkoblinger der 
abonnenter har satt drenering, utvendige sluk samt taknedløp inn på kloakken. Det kan være 
kummer som ikke er tette, og det kan være høy grunnvannstand som trenger inn. Det kan også 
være lekkasjer fra vannledningsnettet som gir innlekking på utette ledninger. For å få klarlagt 
årsaker til innlekkingen må det gjøres en kartlegging/undersøkelse. Uansett årsak så er 
innlekkingen et problem som på sikt kan generere en del driftskostnader. For å få driftet dagens 
system kreves det en del avløpspumpestasjoner. Hvis 50 liter uønsket vann kommer inn i 
ledningsnettet i sentrum må disse pumpes flere ganger før utslippet på f.eks. Nordkjosen. 
Pumpestasjonene langs dette strekket har til sammen da pumpet 300 liter vann. I tillegg 
kommer rensing av dette vannet. Ved å få fjernet mest mulig av det uønskede vannet senker vi 
pumpetiden på pumpene samt sparer på selve rensingen.  

Pumpestasjoner/pumpesystem. 
Det er utført en del registreringer/målinger på 26 stk. pumpestasjoner. Det er hentet inn 
tilstandsvurderinger og driftssjournaler fra disse stasjonene. Det har vært stor usikkerhet knyttet til 
kalibrering, samt variasjon i pumpekapasitet over tid, i forbindelse med disse målingene. Det er også hull i 
datagrunnlaget. Dataen er likevel det beste man kan framskaffe på nåværende tidspunkt. Resultatet kan 
man se på vedlegg nr. 4, samt vedlegg nr. 5. En sammenstilling av alle stasjonene viser at de fleste 
pumpestasjoner som krever tiltak er eldre stasjoner på innsamlingsnettet. Pumpestasjonene på 
overføringsledninger er i god stand og krever få tiltak, 

4.1.3 Vurdering av saneringsbehov 

Nedenfor er det listet opp aktuelle momenter/kriterier som legges til grunn når saneringsbehovet 
og kostnadene for sanering skal vurderes. 

Alder på ledningsnettet-utskiftingstakt 

Levealderen vil variere fra ledningsstrekning til ledningsstrekning, men det er vanlig å regne 
med en levealder på ledningsnettet på 50-70 år. 

Erfaringer - kunnskap om ledningsnettet 

Basert på generell kunnskap og erfaringer med andre kommuner samt dr.ing avhandlingen til 
Sveinung Sægrov: Tilstand og tilstandsendring for betong-avløpsledninger, kan følgende 
momenter listes opp: 

• ledninger lagt før 1960 oppfyller ikke dagens krav til tette ledninger pga. åpne skjøter. 

• endel av PVC-ledninger lagt på 70-tallet må skiftes ut pga. feil omfyllingsmasser og dårlig 
materialkvalitet på rørene. 

• betongledninger lagt på 50-tallet og i begynnelsen av 60-tallet har dårlig betongkvalitet og 
liten slitestyrke ved sandtransport i ledninger. 

• innlekking via utette kummer og tilknytninger er et stort problem. 
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• det er betydelig høyere feilhyppighet på eldre ledninger sammenlignet med ledninger lagt 
etter 1960-1970. 

• på kort sikt vil utbedring av direkte feil gi best kost-nytte.  

 

Systematisk utskiftning av utette/gamle ledninger 

Avløpsledningen utsettes for nedbrytende krefter som f.eks. utvendig/ innvendig korrosjon, 
slitasje, setninger etc. Det fører først til redusert konstruksjonsmessig styrke, som deretter gir 
minsket funksjonsevne. Ledningens levetid er bestemt ut fra samspill av disse faktorer. 

Enkelte deler av ledningsnettet tilføres i perioder store mengder fremmedvann i form av 
innlekking. Innlekking kan komme både fra mange ulike kilder. Driftserfaringene fra kommunen 
tilsier at det er et stort problem med innlekking av overvann på avløpsnettet.  

Gjennomføring av saneringstiltak vil ha stor betydning for dimensjonering av fremtidige 
avløpssystemer og renseanlegg og pumpekostnader. I tillegg medfører store 
overvannsmengder mer kloakk i overløp. 

Dårlig ledningsnett fører også til at kloakkvann lekker ut og forurenser lokalmiljøet.   

Tilstanden på det private ledningsnettet har med bakgrunn i erfaring fra andre steder vanligvis 
omlag samme kvalitet som kommunens ledningsnett. Skal de tiltak som Nordreisa kommune 
legger opp til ha full effekt, vil det ofte være påkrevd med tilsvarende opprydding på det private 
nettet. Prisen pr meter vil her være noe lavere enn for de større ledningene. Det anbefales at 
det legges til rette for sanering av private ledninger når tiltak detaljprosjekteres, i den grad det er 
behov for dette. 

 

Saneringsbehov oppsummert 

Det eksisterende avløpssystemet i Nordreisa kommune er i hovedsak utbygd som et rent 
separatsystem. Det betyr at vann fra drenering og tak skal ikke ledes innpå avløpet. 
Erfaringsmessig kan dette være vanskelig å unngå. Enkeltinnslipp av overvann kan forårsake 
stor skade siden systemet ikke er beregnet for det.  

Sammenlignet med andre kommuner er store deler av ledningsnettet relativt nytt og man har 
ikke store saneringsbehov som kun skyldes en funksjon av alder. Siden det allerede er et 
separatsystem har man heller ikke behov for store saneringer for å endre "systemvalg" fra 
fellessystem til separatsystem. 

Nordreisa har to hovedutfordringer for sanering: 

1. Finne årsak til- og tiltak for- å redusere innlekking av overvann;  

2. Oppgradering av pumpestasjoner. 

 

Side 439



 Oppdragsnr.: 5125359 
 Dokument nr.: 1 
Hovedplan Avløp 2015-2021 
Nordreisa kommune  Revisjon: 3 
 

17 
 

 

4.1.4 Slamhåndtering 

Kommunen har en kommunal tømmeordning for private slamavskillere som utføres i regi av det 
interkommunale selskapet Avfallsservice. Råslammet avvannes på Sørkjosen renseanlegg. Det 
er gjort registreringer av enkeltanleggene (ca. 800 stk) ved tømming i 2011. 

4.1.5 Spredtbygde områder og private avløpsanlegg 

Erfaringsmessig er det mange private avløpsanlegg som ikke oppfyller kravene i den gamle 
"Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg", eller respektive VA Miljøblad for de ulike 
separate løsningsalternativene. Mange av anleggene tilfredsstiller derfor heller ikke 
minimumskravene i ”Forurensingsforskriften”. Kommunen er forurensningsmyndighet for disse 
utslippene og skal tilse at forskriftens minimumskrav blir oppfylt. Kostnader med oppfølging og 
kontroll skal dekkes av eieren av anlegget. 

 

Tabell over viser oversikt over anlegg i Nordreisa 2011. Tabellen viser at de aller fleste 
anleggene har utslipp til grunnen og relativt få har utslipp til bekk/elv. Mer enn halvparten av 
anleggene har slamavskillere med færre enn 3 kammer. Det betyr at det er en relativt stor andel 
anlegg som har 1-2 kammer. Anlegg med 1-2 kammer (for husstander) er trolig mer enn 35 år 
gamle og det antas ofte at disse anleggene har redusert renseeffekt.   

 

Løsninger i spredtbygde områder 

For de områdene som ikke er vurdert løst med felles avløpsanlegg, bør eksisterende private 
avløpsanlegg utbedres. Valg av aktuell avløpsløsning for enkelthus er avhengig av resipient og 
grunnforhold. Ved utslipp til sjøresipient kan det normalt tillates 3-kamret slamavskiller før 
utslipp til minimum 1 m under laveste lavvann. 

Ved utslipp til innlandsvassdrag kreves det normalt 3-kamret slamavskiller med enten 
påfølgende infiltrasjon i stedlige masser, eller annet type separat anlegg. Der forholdene tillater 
det, bør man velge infiltrasjon i grunnen. Utforming av anlegg og kostnad pr. husstand vil være 
avhengig av om eksisterende slamavskiller kan benyttes eller ikke.   

Infiltrasjon Utløp til Utløp til Tett tank 
Sted/område Antall Plast Betong Tre Annet 1 2 3 i grunnen bekk/elv sjø/fjære u/utløp

Spåkenes 9 3 6 0 0 2 3 4 9

Havnnes 20 9 11 0 0 4 7 9 19 1 0 0

Hamneidet - Bakkeby-Rotsund 232 87 142 2 1 52 61 117 225 8 6 0

Storvik-Straumfjord vest 66 37 29 0 0 10 15 40 63 1 0 1

Straumfjordeidet-Oksfjord 139 78 63 0 0 26 29 84 137 6 0 1

Jubelen-Sentrum-Nordkjosen 115 36 79 0 0 18 42 55 114 1 0 0

Kildal 72 42 30 0 0 6 18 47 71 0 0 0

Reisadalen 202 89 112 0 1 25 83 94 199 4 0 0

SUM 855 381 472 2 2 143 258 450 837 21 6 2

Materiale Antall kammer
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Ved ferskvannsresipienter der forholdene for infiltrasjon ikke er tilstedte kan løsninger som 
minirenseanlegg eller våtmarksfilter benyttes. Denne typen løsninger har høyere kostnader og 
krever mer oppfølging enn korrekt utførte infiltrasjonsanlegg. Et generelt problem ved bygging 
av infiltrasjonsanlegg er at det er få personer med kompetanse på grunnundersøkelser slik at 
risiko for feilprosjektering er relativt stor. Det er også årsaken til at man har grunn til å være 
usikker på funksjonaliteten til eldre anlegg. Det er svært vanskelig å kontrollere om anleggene 
har overløp eller er tilknyttet dreneringslendinger/direkteutslipp.  

 

Pålegg/prosjektering separate anlegg 

Det er viktig at kommunen skiller mellom pålegg som hjemles i forurensingsloven/forskrift, og 
rollen som prosjekterende. Tidligere ble ofte løsningsvalg og utforming diktert av kommunen. 
Kravene i forurensingsforskriften er funksjonskrav (krav til renseeffekt/utslippsmengder). Disse 
kan derfor prinsipielt oppfylles ved bruk av en rekke ulike rensemetoder. Når et pålegg er gitt fra 
kommunen må derfor en ansvarlig prosjekterende i praksis velge løsning og dokumentere at 
dette er hensiktsmessig. Det skal da søkes (gjerne kombinert) om både utslippstillatelse og 
byggetillatelse for anlegget.  

Kommunen har mulighet til å vedta egen kommunal forskrift om separate utslippstillatelser. Det 
vil innebære at kommunen slipper å gi enkelttillatelser såfremt vilkårene i lokal forskrift er oppfylt 
og kan på den måten forenkle saksbehandling. Hensikten med en slik forskrift er også å gi klare 
rammer for hvilke typer anlegg kommunen godkjenner og/eller anbefaler.  

Ideelt sett bør alle nye anlegg prosjekteres etter en grunnundersøkelse. Ved 
grunnundersøkelse stiller normalt grunneier med en traktorgraver og man graver for å 
undersøke jordprofil, utføre infiltrasjonstest og på grunnlag av gjerne flere slike gravinger 
bestemme type og beliggenhet til anlegget.  

 

Kostnader og incentivordninger 

I praksis er det relativt kostbart å bygge separate anlegg som tilfredsstiller kravene. Kostnadene 
for et separat anlegg kan variere fra 40 000,- til 120 000,- med en antatt snittpris på 80 000,- 
eks mva. Pålegg om utbedring av anlegg er derfor en stor kostnad for den enkelte. 

Nordreisa kommune krever gjennom gjeldende forskrift årlig tømming av slamavskillere 
uavhengig av tilstand. Ved å kreve hyppigere tømminger av eldre og dårlige anlegg samt 
hyppigere eller mer omfattende kontroll av spesielt de eldre anleggene vil man kunne 
differensiere de kommunale avgiftene og tømmefrekvens for ulike typer av separate anlegg. 
Dette kan være med å motivere til utbedring av dårlige anlegg. 

Ordningen må sees i sammenheng med mulighet for tilknytning til eventuelt nærliggende 
kommunalt anlegg. Anlegg som ligger i nærheten av kommunalt anlegg kan gis pålegg om 
tilknytning, gitt at kostnaden ikke er urimelig. 
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Eksempelvis har man dokumentasjon på at et nytt godt anlegg ikke trenger slamtømming 
hyppigere enn hvert 3-5. år, mens et eldre anlegg kanskje bør ha årlig tømming. Dette vil være 
en enkel metode for å gjøre utbedring av eldre anlegg mer attraktivt for den enkelte.   

 

Forslag til tiltak separate avløpsanlegg: 

- Pålegg følges opp for eiendommer med direkteutslipp.  

- Behov for lokal forskrift om separate utslipp vurderes  

- Vurdere økonomiske incentiver for utbedring av anlegg 

- Behov for eventuell opplæring og kursing i kommunen på prosjektering/utførelse av separate     
  avløpsanlegg.   

Tiltakene over gjør at det er behov for mer administrative ressurser hos kommunen for å 
arbeide med disse problemstillingene. Det er tidkrevende å følge opp separate avløpsanlegg 
siden antallet anlegg er høyt og de er vanskelige å kartlegge. Det anbefales derfor at det 
øremerkes en ny 100 % prosjektstilling til dette arbeidet, med en varighet på 3 år. 

 

4.2 RENSEDISTRIKT SØRKJOSEN  

4.2.1 Status i dag 

Sørkjosen renseanlegg er et silanlegg med Salsnes filter kombinert med Maskozoll for 
avvanning septik. Det ble opprinnelig byggeår 2002, oppgradert i 2010. 

Rensedistriktet omfatter følgende pumpestasjoner: 

 Sørkjos Hotell. Ny stasjon satt ned i 2013. Stasjonen pumper på felles pumpeledning 
med Sørkjosen skole til Sørkjosen RA. Stasjonen har SD-anlegg 

 Sørkjosen skole (2004) (driftsforstyrrelser pga. tuer). Stasjonen får inn alt spillvann fra 
de øvrige pumpestasjonene, unntatt Sørkjosen hotell. Stasjonen har tidvis mye 
overvannsinnlekking som kommer via 200 mm PVC selvfalls spillvannsledning. 
Stasjonen har overløp til Jernelva. Stasjonen har SD-anlegg 

 Nedre Baisit (1988) – pumper til Sørkjosen skole. Stasjonen mangler SD-anlegg 

 Flyplassen (1989) – pumper til Nedre Baisit. Stasjonen mangler SD-anlegg.  

 Alvheim (1994) – pumper til Sørkjosen skole. Stasjonen mangler SD-anlegg.  

 Sandbakken – pumper til Sørkjosen skole. Har overløp til sjø.  Stasjonen har SD-
anlegg. 

 Fossvoll (1992) – pumper til Blomstereng. Stasjonen mangler SD-anlegg. 
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 Leirbukt (1992) - pumper til Sandbakken – Stasjonen har overløp til sjø. Denne 
stasjonen mangler SD-anlegg, avkjøring og har et mangelfullt overbygg. Stasjonen 
betjener 3-4 boliger. Overbygg og avkjøring bør oppgraderes og SD-anlegg bør 
monteres. 

 Blomstereng (2004) pumper til Sandbakken. Stasjonen har SD-anlegg. Tidligere 
driftsproblemer har blitt løst ved å installere "N-hjul" på pumpene (montert 2010). Etter 
denne installasjonen har det vært få problemer stasjonen. 

 Naveren (1993) (Mye fett) Pumper til Blomstereng PS. Stasjonen har SD-anlegg. 

 Skarpsno (1993) – Pumper til Navern. Ikke tilstrekkelig måleutstyr. Stasjonen mangler 
SD-anlegg.  Pumpesumpen er så smal at det ikke kan monteres en til pumpe for å 
sørge for tilstrekkelig kapasitet når Haltiområdet er ferdig utbygd. 

Generelt forekommer det stor vannføring nedstrøms av Bjørkelund/Alvheim trolig som følge av 
innslag av grunnvann. Hvor dette eksakt stammer fra må kartlegges nærmere. Det savnes per i 
dag et godt datagrunnlag for å analysere dette nærmere.  Tilstrekkelig datagrunnlag for 
analysen vil bli tilgjengelig ved en utvidelse av SD-anleggets omfang. 

 

Bildet over viser hovedstrukturen til Storslett og Sørkjosen rensedistrikt. Delelinjen følger elva. 
På bildet markerer blått pumpeledninger mens rødt markerer selvfallsledninger. Man ser her 

Sørkjosen rensedistrikt 

Storslett rensedistrikt 

Utløp 

Utløp 
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illustrativt hvordan hele hovedhensikten med avløpssystemene er å få avløpet ut fra 
elveområdet og ut på dypt vann.  

 

4.3 RENSEDISTRIKT STORSLETT 

4.3.1 Status i dag 

Renseanlegget er et silanlegg basert på Salsnes filter, bygget i 2009. Anlegget har konsesjon 
for utslipp av avløpsvann fra inntil 2 300 personekvivalenter. Renseanlegget og enkelte sentrale 
pumpestasjoner tilknyttet SD-anlegg. 

Rensedistriktet omfatter følgende kommunale pumpestasjoner, kommentar i parentes er basert 
på gjennomgang av driftsdata: 

 Nesset (2009)– Pumper til Storslett RA. Stasjonen har SD-anlegg. 

 Pollen (2009) (telleverk fungerer ikke)- Pumper til Nesset PS. Stasjonen har SD-
anlegg. 

 Bekkmo (2009) (Noe luktproblemer) – Pumper til Pollen PS. Stasjonen har SD-anlegg 

 Flatvoll (2009) (Noe luktproblemer) – Pumper til Bekkmo PS. Stasjonen har SD-
anlegg 

 Kuru – Pumper til Flatvoll PS. Stasjonen har SD-anlegg. 

 Veibakken - Pumper til Flatvoll PS. Stasjonen har SD-anlegg. 

 Bekkestien (1988) – Pumper til Veibakken PS. Stasjonen har SD-anlegg 

 Stealli – Pumper til Kuru PS. Stasjonen har SD-anlegg. 

 Gropa (1992) – Pumper til Prix PS. Stasjonen mangler SD-anlegg. 

 Olderskogen (2009) (Pumper til Veibakken PS). Stasjonen har SD-anlegg. 

 Prix (2009) (Driftsforstyrrelser og store vannmengder) Pumper til Olderskogen PS.  
Har overløp til Reisaelva. Stasjonen har SD-anlegg. 

 Moan (1996) – Pumper til Prix PS. Stasjonen mangler SD-anlegg. 

 Lundejordet (1998) – Pumper til Prix PS. Stasjonen har SD-anlegg. 

 Lundefjellvegen (1995)– Pumper til Prix PS. Stasjonen mangler SD-anlegg. 

 Storslett skole (2004) – Pumper til Prix PS. Stasjonen har SD-anlegg 

 Hagen (2009) – Pumper til Prix PS – Har overløp til Reisaelva. Stasjonen har S-
anlegg.  
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 Guleng (1995)  - Pumper til Prix PS.  Stasjonen er svært uheldig plassert og bør 
flyttes. Stasjonen mangler SD-anlegg. 

Generelt forekommer det stor vannføring i Prix-området, noe som tilsier betydelig innlekking av 
overvann, lekkasjevann eller grunnvann. Det savnes et godt datagrunnlag for å analysere seg 
frem til hvor fremmedvannet kommer inn. Dette vil kunne etableres ved en utvidelse av SD-
anleggets omfang.  

 

4.4 RENSEDISTRIKT SANDBUKT 

4.4.1 Status i dag 

I dag er det 1 skole, 1 butikk samt 30-40boliger tilknyttet Sandbukt slamavskiller. Utslipps-
ledning er lagt på 20 meters dybde og ble lagt i 2010. Se vedlegg 3. 

 

4.5 RENSEDISTRIKT OKSFJORDHAMN 

4.5.1 Status i dag 

Oksfjordhamn slamavskiller. Ny i 2006. Utslippsledning ligger på 20 meters dybde. Det ligger til 
rette for å tilknytte flere hus til dette anlegget. Se vedlegg 3. Det foreslås et tiltak med å tilknytte 
hus videre øst for anlegget. Dette er hus som kan graviteres inn til anlegget.    

 

4.6 AVLØP TIL REISAVASSDRAGET 

4.6.1 Status i dag 

De fleste langs vassdraget har egne tanker der utslipp infiltreres i grunnen. De fleste tankene er 
2 eller 3 kammer som gir en bra effekt på rensingen. Det er kun 3-4 abonnenter som har utslipp 
til bekk/elv. Ut fra alder på anlegg og antall kammer i septiktank kan man anta at det reelle tallet 
med anlegg som slipper direkte ut i elv er vesentlig større. Se for øvrig kapittel om separate 
avløpsanlegg. 

4.7 RENSEDISTRIKT STRAUMFJORD 

4.7.1 Status i dag 

Straumfjord slamavskiller. Pumpestasjon pumper slamavskilt avløpsvann til sjø. Anlegget 
betjener 6-7 boliger. 

4.8 OPPSUMMERING AV TILTAK 

De ulike tiltakene omtalt i hovedplanen har investeringskostnader som vist i tabellen nedenfor. 
Kostnadskalkylen er basert på erfaringstall fra vann- og avløpsprosjekter og en skjønnsmessig 
vurdering.  

Side 445



 Oppdragsnr.: 5125359 
 Dokument nr.: 1 
Hovedplan Avløp 2015-2021 
Nordreisa kommune  Revisjon: 3 
 

23 
 

 

 
Tiltak 

 
RENSE -

DISTRIKT 

 
TILTAK 

Investerings- 
Kostnader 
(1000kr) 

Investerings- Årlige mer-

Tiltak
RENSE -

DISTRIKT
TILTAK Kostnader kostnader År

(1000kr) drift
(1000kr)

1.  Sørkjosen Ny pumpestasjon Skarpsno 1500 10 2015

2.  Sørkjosen
Oppgradering pumpestasjonen på 
Leirbukt

150 5 2019

3.  Alle distrikt
Forbedre/montere SD-anlegg på 
pumpestasjoner.

110 5 2015

4.  Alle distrikt Montere overvannskummer 100 0 2015

5.  Alle distrikt
Økning driftspersonell 1 årsverk inkl 
sosiale kostnader

0 500 2016

6.  Alle distrikt
Forbedre/montere SD-anlegg på 
pumpestasjoner.

500 10 2016

7.  Storslett
Utvidelse av SD-anleggets omfang ved 
Prix

30 0

8.  Alle distrikt Kompetanseheving av driftspersonell. 100 0 2016

9.  Alle distrikt Montere overvannskummer 200 0 2016

10.  Alle distrikt
Økning driftspersonell 0,6 årsverk inkl 
sosiale kostnader

0 300 2017

11.  Alle distrikt
Forbedre/montere SD-anlegg på 
pumpestasjoner.

340 10 2017

12.  Alle distrikt
Kartlegging av private boliger, 
industri/næring og kummer for innsig.

150 0 2017

13.  Sørkjosen
Kontroll om bekkeinntak går inn på 
avløpsnettet.

70 0 2017

14.  Storslett
Kontroll om bekkeinntak går inn på 
avløpsnettet.

80 0 2017

15.  Alle distrikt Utarbeide saneringsplan 300 0 2018

16.  Alle distrikt Montere overvannskummer 200 0 2018

17.  Alle distrikt Bytte ut utette kummer. 500 0 2019

18.  Alle distrikt
Rehabilitering av eksisterende 
avløpsledninger

500 0 2019

19.   1 Storslett Guleng pumpestasjon, sanere og flytte 1500 0 2020

20.  Alle distrikt Bytte ut utette kummer. 500 0 2020

21.  
Oksfjord-

hamn
Tilknytning av flere hus til eksisterende 
RA

700 25 2021

22.  Alle distrikt Bytte ut utette kummer. 500 0 2021
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1.  Forbedre/montere SD-anlegg på pumpestasjoner. 950 
2. Alle distrikt Kartlegging av private boliger, industri/næring og 

kummer for innsig. 
150 

3. Kompetanseheving av driftspersonell. 100 
4. Bytte ut utette kummer. 1500 
5. Oksfjord 

hamn 
Tilknytning av flere hus til eksisterende RA 

700  

6.  
 

Sørkjosen 

Oppgradering avNy pumpestasjonen på Leirbukt 1500150 
7. Kontroll om bekkeinntak går inn på avløpsnettet. 70 
8. Nytt byggefelt. 2500 

9. Ny pumpestasjon Skarpsno 150 
10. Rehabilitering av eksisterende VA-ledninger 800 

11.  
 

Storslett 

Flytte Guleng pumpestasjon 750 
12. Kontroll om bekkeinntak går inn på avløpsnettet. 80 
13. Ny pumpestasjon og overføringsledning i for-

bindelse med nytt boligfelt. 
1500 

14. Utvidelse av SD-anleggets omfang ved Prix 30 
SUM TILTAK 10780 

Tabell 3; -Tiltak med budsjettert kostnad. NB: Tabell er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 

 

Tiltak 1. 

PS Skarpsno er en prefabrikkert pumpestasjon med kun 1 pumpe. Det at det bare er en pumpe 
gjør den meget sårbar for driftsforstyrrelser og feil. Stasjonen mangler måleutstyr, backup-batteri 
og SD-anlegg. Skarpsno må oppgraderes pga. større belastning. Dette medfører at stasjonen må 
byttes ut da pumpesumpen er for smal og kun har plass til en pumpe. Eksisterende 
pumpestasjon foreslås sanert og det bygges ny stasjon. 

 

Tiltak 2 

Leirbukt pumpestasjon er en prefabrikkert pumpestasjon, med 1 pumpe, som ble levert i 1992. 
Stasjonen betjener 3-4 boliger.  Dette er en stasjon som tidvis har en vanskelig adkomst og har et 
tydelig behov for bygningsmessig rehabilitering både innvendig og utvendig. Stasjonen er heller 
ikke utstyrt med tilstrekkelig måleutstyr. Stasjonen er ikke tilkoblet driftsovervåking. Eksisterende 
pumpestasjon foreslås oppgradert med overbygning, driftsovervåkning og tilfredsstillende 
adkomst.  Eksisterende overbygning fra Skarpsno PS kan benyttes på Leirbukt PS. 

 

Tiltak 3, 6, 7 og 11. 

For å få en effektiv, og nøyaktig, overvåking av kommunens avløpsnett er det nødvendig at alle 
pumpestasjoner (PS) er knyttet sammen i et felles drift- og overvåkingsnett. I dag er, foruten 
renseanlegget i Sørkjosen og Nordkjosen, følgende stasjoner tilknyttet kommunens driftsover-
våkingsnett: 
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PS Sørkjosen skole, PS Sandbakken, PS Sørkjos Hotell, PS Blomstereng, PS Naveren,           
PS Hagen, PS Storslett skole, PS Lundejordet, PS Prix, PS Olderskogen, PS Veibakken, PS Flat-
voll, PS Bekkmo, PS Pollen, PS Nesset, PS Kuru, PS Stealli. 

Det har vært kontakt med kommunens nåværende  leverandør, ingeniørfirmaet Paul Jørgensen, 
for å få en oversikt på hva det koster å få montert overvåking på en eksisterende pumpestasjon. 
Hver stasjon koster ca. 55.000,- å oppgradere. I tiltaket er det satt opp en montering av SD-
anlegg (driftsovervåking) i alle resterende pumpestasjoner (10 stk.). Det er nødvendig å 
oppgradere programvare slik at det oppnås måledata som kan benyttes i arbeidet med å 
redusere belastningen av fremmedvann på ledningsnettet. 
Det er videre tatt med en kostnad på 400 000 for å supplere med elektromagnetiske målere og 
andre mindre tiltak som nedbørsmåler/værstasjon. Dette for å forbedre registrering og 
dokumentasjon av måledata for å ha kontroll på pumpesystemet og vannmengdene. Dette tiltaket 
er helt sentralt for å få kontroll med innlekkingsproblematikken. Det er dermed et tiltak som kan 
bidra til mindre pumpekostnader og dermed gi reduserte driftskostnader. Innsig av vann er et 
problem på ledningsnettet. Gjennom hovedplanen har det vært laget en nettmodell der data fra 
driftsovervåking ble forsøkt analysert. Hensikten med dette var å forsøke skille mellom de ulike 
områdene for å finne de største problemområdene. Datagrunnlaget var dessverre for usikkert til 
at man fikk gode analyser. Det anbefales derfor at det investeres i utbedring av SD anlegg slik at 
denne typen analyse kan utføres.  

  

Tiltak 2. 

For å få bukt med all regnvann som trenger inn i spillvatnet må det kartlegges hvor innlekkings-
kilden ligger. Man bør kartlegge om det kommer innlekking fra private boliger, industri/næring 
samt kummer som ikke er tette. Et vanlig problem i mange hus er taknedløp eller drenering som 
er koblet inn på spillvannsledningen. Private utvendige sluk utgjør også et problem når det gjelder 
inntrenging av uønsket regnvann. Prosessen med kartlegging krever ofte nøye planlegging og 
kan utføres av kommunens egne driftspersonell. På enkelte ledningsstrekk kan det være 
nødvendig med spyling og/eller kamerakjøring i tillegg til testing.  

 

Tiltak 3. 

Oppdateringer på SD overvåkingssiden forutsetter også at driftspersonellet i kommunen blir 
oppdatert for at man skal kunne nyttiggjøre seg investeringen. Eksempel på kurs er oppdatering i 
bruk av programmene for driftsovervåking, ADK 1 sertifiseringskurs samt kurs i lekkasjesøk. Det 
er anslått en kostnad på 25.000,- pr ansatt.  

 

Tiltak 4, 9, 16, 17, 20 og 22 

I flere områder er årsaken til fremmedvannsproblematikk mest sannsynlig at avløpskummer ikke 
er tette. Dette kan være kummer som ikke har bunn, dårlige pakninger mellom kumringene, 
dårlige pakninger rundt gjennomføringer i kumvegg samt dårlige lokk. Kummer som har mye 
skader, eller på annen måte er utette bør lokaliseres og skiftes ut. Det må settes opp en plan som 
sier noe om hvor mange kummer, eller hvilke område, som skal skiftes ut pr. år. Kostnaden for en 
ny kum, og fjerning av den gamle kan komme opp i 100.000,- pr. kum. Pris er sterkt avhengig av i 
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plassering av kum og derav konsekvens av oppgraving (skade asfalt, kansteiner o.l). Ses i 
sammenheng også med tiltak 15. 

 

Tiltak 5, 8 og 10 

Økning av driftsresurser til avløp samt kompetansehevning. Se kapittel 6 for utdypning rundt 
behovet. Det er et generelt behov for mer ressurser for å ivareta drift av avløpsnett og anlegg 
samt å avsette resurser til å ivareta    

 

Tiltak 12  

Det må gjennomføres kontroll av stikklenidnger fra bolig og næring med tanke på feilkobling eller 
innledning av fremmedvann til avløp. Dette kan være drensvann, takvann eller vann fra plasser 
og grøfter. 

 

 

 

Tiltak 13 og 14  

Ovenfor flere av avløpssonene er det skogkledde åssider. Her vil det være naturlig at det kommer 
en del mindre og større bekker ned. Det bør kontrolleres at disse ikke direkte eller indirekte ledes 
inn på avløpssystemet. Mulige innlekking kan være alt fra sluk tilknyttet avløp eller overløp på 
avløpsnettetsom periodevis oversvømmes. Undersøkelse av bekker kan utføres av kommunens 
egne driftspersonell. Det bør så vurderes tiltak etter at resultatene fra denne undersøkelse 
foreligger. Hvis det viser seg at bekker går via ledningsnettet og pumpes ut til renseanlegg kan 
bygging av overvannsledninger bli nødvendig. Dette vil i så fall kunne generere store 
investeringskostnader som ikke er tatt med her.  

 

Tiltak 15 

Det utarbeides saneringsplan for alle distriktene. Når foregående tiltak er gjennomført vil man ha 
et godt grunnlag med mer detaljert kunnskap om delstrekker og bedre måledata. Det bør da 
utarbeides en saneringsplan som gir detaljerte føringer for det videre saneringsbehovet. Ses i 
sammenheng med tiltak 16, 17, 18, 20 og 22. 

 

Tiltak 18 

 På bakgrunn av resultatene fra saneringsplan antas det at en del ledningstrekk må rehabiliteres. 
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Tiltak 9. 

PS Skarpsno er en prefabrikkert pumpestasjon med kun 1 pumpe. Det at det bare er en pumpe gjør den 
meget sårbar for driftsforstyrrelser og feil. Stasjonen mangler måleutstyr, backup-batteri og SD-anlegg. 
Skarpsno må oppgraderes pga. større belastning. Dette medfører at stasjonen må byttes ut da 
pumpesumpen er for smal og kun har plass til en pumpe. Eksisterende pumpestasjon foreslås sanert og 
det bygges ny stasjon. 

 

Tiltak 19 

Guleng pumpestasjon er i drift satt 1995 og er en prefabrikkert pumpestasjon med 2 pumper. 
Stasjonen mangler SD-anlegg og har et lite overbygg. Den er dimensjonert for 50 pe. Stasjonen 
har en ugunstig plassering. Den står ca. fire meter fra bolighus og rett framfor veranda og 
stuevinduet til huset. Det må bygges ny stasjon og den gamle saneres.  Det er ikke mulig å flytte 
stasjonen grunnet sumpdybde på 7 meter. Flytting av eksisterende pumpesump kan medføre 
ødeleggelse av fundament for boligen. 

 

        
Guleng pumpestasjon; Stasjon må flyttes noen meter over til høyre. 

 

Tiltak 21. 

Oksfjordhamn har et nytt renseanlegg og det er mulighet for tilknytning av flere hus til dette anlegget. 
Dette gjøres ved å legge avskjærende spillvannsledning østover. Det er behov for oppmåling av 
eksisterende stikk fra hus for å finne best mulig trase for avskjæring av flest mulig hus. Se vedlegg 3   
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5 KLIMAEFFEKTER 

Det er forventet at "klimaeffekten" i årene framover vil gi: 

 økt havnivå 

 Økte nedbørintensiteter. Anslått intensitetsøkning på 30% 

Basert på rapporten "Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner" (DSB) er 
følgende beregnet for Sørkjosen i Nordreisa for år 2100 relativt til år 2000: 

 Landhevning Beregnet havstigning 100 års stormflo  

Sørkjosen 34 cm 56 cm (36-91) 292 cm (272-327) 

Tabell 4; Land og hav- stigning Nordreisa -Usikkerhetsintervall i parentes. NB: Tabell er ikke satt 
opp i prioritert rekkefølge. 

 

For avløpssystemet til Nordreisa forventer man ikke direkte stor effekt av en økning i sjønivået 
eller fra økt nedbørsintensitet. Årsaken til dette er i hovedsak at man stort sett ikke har 
fellessystem og at det er svært få overløp i systemet. Avløpsmengdene skal derfor ikke direkte 
øke og installasjonene er i liten grad direkte truet av økt sjønivå. 

Klimaeffektene vil gi økt nivå i nedre del av elv og samtidig heve grunnvannsnivået. Avrenning 
på overflaten og til bekker vil også øke. Et av hovedproblemene med dette vil være at 
innlekkingsproblemene man har i dag vil øke. Klimaeffektene man antar å stå ovenfor gjør det 
derfor enda viktigere å gjøre tiltak for å redusere innlekking til avløpssystemet.  

Det er ikke mulig, med dagens datagrunnlag å kvantifisere betydningen av klimaeffektene for 
avløpssystemet til Nordreisa.  
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6 KOMPETANSE/BEMANNING/UTSTYR 

Krav til kompetanse øker som følge av mer avanserte renseanlegg og styresystemer. Samtidig 
som dokumentasjonskravene er blitt større og de tekniske anleggene mer avanserte og 
kompliserte har tilgangen på kvalifiserte fagfolk blitt sterkt redusert. Tilgangen på sivilingeniører, 
ingeniører og fagarbeidere dekker ikke etterspørselen. Det er derfor spesielt viktig, både for å 
kunne ha en god standard på driften av de kommunaltekniske anleggene, og for å beholde 
fagfolkene i den kommunale organisasjonen at det avsettes midler til å opprettholde og forbedre 
kompetansen til fagfolkene innenfor dette området. Det foreslås med bakgrunn i dette at det 
avsettes et årlig beløp på kr. 45.000,- i driftsbudsjettet til kursing, eventuelt hospitering i 
nabokommuner og fagligutvikling av de ansatte knyttet til disse fagområdene. 

Det er i tillegg andre faktorer som gjør at det stilles store krav til driftspersonellet i Nordreisa 
kommune. 

 Ledningsnettet for avløp ligger mange plasser med bare 1 – 3 ‰ fall. Dette er så lite at 
det vanskeliggjør selvrens av ledningene. Det blir derfor arbeidskrevende da det hele 
tiden må drives forebyggende arbeid for å hindre tilstopping (herunder bl.a. spyling). 

 Det kommer stadig nye krav fra mattilsynet og arbeidstilsynet når det gjelder kontroll av 
kommunaltekniske anlegg og konstruksjoner. 

 Nordreisa kommune har et høyt antall pumpestasjoner i forhold til sammenlignbare 
kommuner (f.eks. Målselv). Alle disse stasjonene må vedlikeholdes, og rengjøres, for å 
forhindre driftsstans. 

I dag har Nordreisa kommune 4 stillinger som skal dekke inn driften av både vann- og 
avløpssystemene i kommunen. Dette synes å være i minste laget. Generelt skal hver stasjon 
besøkes ca. hver 14. dag dersom stasjonene er tilknyttet driftskontroll/overvåkning-. I Nordreisa 
er det 29 avløpspumpestasjoner og det vil si at to mann bruker 1,5 uker for å kontrollere alle 
stasjonene. I tillegg kommer drift og vedlikehold av flere renseanlegg samt ledningsnettet for 
øvrig. 

 Med bakgrunn i ovennevnte bør driften styrkes med nær 2 heltidsstillinger for å utføre 
nødvendige driftsoppgaver innen vann- og avløpssektoren. 
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6.1 KONKLUSJON 

Behovet for opprusting av de eksisterende avløpsanleggene i Nordreisa kommune er 
begrenset. Det er gjennomført en omfattende kvalitets- og kapasitetsheving i de mest tettbygde 
områdene ved at Sørkjosen silanlegg ble oppgradert i 2012, og Storslett silanlegg ble satt i drift 
i 2009. Det er likevel fortsatt et behov for ytterligere oppgradering av enkelte VA-anlegg for å 
redusere feilfrekvens og forenkle drift og vedlikehold samt for å få at bedre datagrunnlag for 
analyser (bedre dokumentasjon).  Måledata viser at innlekking av fremmedvann i avløpsnettet 
er et stort problem. Dette skyldes trolig både utette avløpsledninger og kummer. Det må 
imidlertid mer detaljerte undersøkelser til for å avgrense problemområder og finne egnede tiltak.  
 
 
Det er ønskelig å øke antallet tilknyttede f.eks i Oksfjord, både fordi de separate avløpene 
representerer diffuse lokale utslipp og for å få flere abonnenter inn på det kommunale anlegget. 
Dette vil kunne øke det økonomiske handlingsrommet til kommunen på sikt. Kommunen har fått 
tilknyttet alle husstander der det finnes kommunale hovedledninger. Nettet må derfor utbygges 
for å få flere abonnenter tilknyttet. 
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7 Kostnadsvurderinger/Handlingsprogram 

7.1 KOST/NYTTE-VURDERING 

Tiltak for å redusere innlekking av overvann i avløpssystemet er generelt tiltak med meget høy 
kost/nytte. Årsaken er at tiltakene ofte er relativt små og man reduserer driftsutgifter betydelig. 
Samtidig forebygges skader som følge av tilbakeslag på avløpsnettet.  

 

7.2 KOSTNADSKONSEKVENS FOR GEBYRREGULATIVET. 

I dag er gebyr for avløp i Nordreisa kommune noe over landsgjennomsnittet. Gebyrnivået 
gjenspeiler imidlertid at avløpssystemet er utbygd i senere tid og derfor har betydelige 
kapitalkostnader. Hoveddelen av avløpssystemet (Storslett/Sørkjosen) er laget for å unngå 
forurensing av en verdifull naturresurs (Reisaelva). Kombinert med de naturgitte topografiske 
forholdene får man dermed behov for et stort antall pumpestasjoner. Kommunen har derfor et 
langt mer avansert og komplisert avløpssystem en den gjennomsnittlige norske kommune (i 
forhold til antall abonnenter)  

Basert på kostandene i tabell 3 samt regneark for de kommunale gebyrene har vi beregnet 
gebyrutvikling for avløpsgebyret i kommunen. En del av tiltakene i hovedplan er knyttet opp mot 
tekniske anlegg som pumpestasjoner og SD mens andre kostnader er knyttet opp mot 
ledningsanlegg. For enkelthets skyld har vi derfor benyttet 30 år som avskrivningstid på 
investeringene samt en rente på 5 %. Investeringene er fordelt i tid i tråd med vedlagt 
handlingsprogram for planperioden 2015 til 2021 (siste side).  

Man ser at hoveddelen av avgiftsøkningene skyldes økte driftsutgifter og at foreslåtte 
investeringer betyr mindre. Det er ikke inkludert økning eller endring i antallet abonnenter eller 
"solgte kubikk".  

I forbindelse med spredt avløp ble det foreslått egen prosjektstilling. Kostnadene til denne 
stillingen skal dekkes inn over tømme gebyrene. Det vil ikke være riktig å belaste det over 
avløpsgebyret.  
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Tabell 5; - Utvikling utgifter og gebyrer fram til 2021. NB: Tabell er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 

 

På grunn av at hoveddelen av avløpsinvesteringene er relativ ferske er fradragene på grunn av 
nedbetalt anlegg små. Konsekvensen av dette er at man på kort sikt ikke vil få reduserte 
gebyrer selv ved en 0 investering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVLØP

Årstall 2 015          2 016            2 017          2 018            2 019            2 020               2 021               

Kommunal investering 1 860 000   830 000         640 000      500 000         1 000 000      2 000 000         1 200 000         

Drift og vedlikehold 5 092 252   5 602 252      5 912 252    5 912 252      5 912 252      5 912 252         5 937 252         

 Kapital kostnader beregnet på 
grunnlag av investering 3 317 467   3 342 579      3 358 420    3 390 945      3 455 997      3 583 471         3 661 316         

Sum utgifter 8 409 719   8 944 831      9 270 672    9 303 197      9 368 249      9 495 723         9 598 568         

kubikkpris 100% 17.9           19.1              19.7            19.8              20.0              20.2                 20.4                 

Prosentvis økning 6.6 % 6.4 % 3.6 % 0.4 % 0.7 % 1 % 1 %
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HANDLINGSPROGRAM for planperioden 2015-2021 

 
Tltak 

 
RENSE -

DISTRIKT 

 
TILTAK 

Investerings- 
Kostnader 
(1000kr) 

Årlige mer- 
kostnader 

drift 
(1000kr) 

 
År 

1. Sørkjosen Ny pumpestasjon Skarpsno 1500 10 2015 
2. Sørkjosen Oppgradering pumpestasjonen på Leirbukt 150 5 2019 
3. Alle distrikt Forbedre/montere SD-anlegg på 

pumpestasjoner. 
110 5 2015 

4. Alle distrikt Montere overvannskummer 100 0 2015 
  Sum 2015 1860 20  
5. Alle distrikt Økning driftspersonell 1 årsverk inkl sosiale 

kostnader 
0 500 2016 

6. Alle distrikt Forbedre/montere SD-anlegg på 
pumpestasjoner. 

500 10 2016 

7. Storslett Utvidelse av SD-anleggets omfang ved Prix 30 0  
8. Alle distrikt Kompetanseheving av driftspersonell. 100 0 2016 
9. Alle distrikt Montere overvannskummer 200 0 2016 
  Sum 2016 830 510  
10. Alle distrikt Økning driftspersonell 0,6 årsverk inkl sosiale 

kostnader 
0 300 2017 

11. Alle distrikt Forbedre/montere SD-anlegg på 
pumpestasjoner. 

340 10 2017 

12. Alle distrikt Kartlegging av private boliger, industri/næring 
og kummer for innsig. 

150 0 2017 

13. Sørkjosen Kontroll om bekkeinntak går inn på 
avløpsnettet. 

70 0 2017 

14. Storslett Kontroll om bekkeinntak går inn på 
avløpsnettet. 

80 0 2017 

  Sum 2017 640 310  
15. Alle distrikt Utarbeide saneringsplan 300 0 2018 
16. Alle distrikt Montere overvannskummer 200 0 2018 
  Sum 2018 500 0  
17. Alle distrikt Bytte ut utette kummer. 500 0 2019 
18. Alle distrikt Rehabilitering av eksisterende avløpsledninger 500 0 2019 
  Sum 2019 1000 0  
19. Storslett Guleng pumpestasjon, sanere og flytte 1500 0 2020 

20. Alle distrikt Bytte ut utette kummer. 500 0 2020 

  Sum 2020 2000 0 2020 
21. Oksfjord-

hamn 
Tilknytning av flere hus til eksisterende RA 

700 25 2021 

22. Alle distrikt Bytte ut utette kummer. 500 0 2021 
  Sum 2021 1200 25 2020 

SUM TOTALT 2015-2021 8030 865  
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Gjennomgang av driftsdata for Nordreisa VA 

I det følgende gjennomgås resultater fra tilstandsvurderinger og driftsjournaler for pumpestasjoner i 
Nordreisa. Generelt er presenterte data beheftet med store usikkerheter. Dette skyldes blant annet følgende 
faktorer:  
- Usikkerhet knyttet til kalibrering av pumpestasjonene 
- Usikkerhet knyttet til variasjon i pumpekapasitet over tid 
- Hull i datagrunnlag grunnet varierende avlesningstettet 
- Mulige feiltolkninger av håndskrevne verdier 
 
Dataene er likevel de beste som er mulig å fremskaffe uten å starte opp større nye måleprogram.  
 
Forventede avløpsmengder er primært vurdert ut fra til tilkoblede boenheter, og øvrig bygningsmasse. 
Følgende forutsetninger er benyttet: (basert på statistikk fra SSB): 
 
Antall beboere per bolig: 

 Enebolig  2,5 personer 
 Tomannsbolig  2,3 personer 
 Leilighet 2,1 personer 

 
Vi stipulerer videre vannforbruket per pe per døgn til omtrent 130 liter. 
 
Avløpsmengder fra andre bygg er stipulert ut fra arealer. Arealene er basert på grunnflater fra FKB, justert 
for antall etasjer. Dette er bygningsmassse fordelt på handel/kontor, Kulturhus/skolebygg, Helse/omsorg.  

Hoteller er tatt med og bidrag stipulert basert på antall rom. 
 
Forbruk per areal er basert på data fra USA gitt i rapporten: "Benchmarking Task Force Collaboration for 
Industrial, Commercial and Institutional (ICI) Water Conservation", The Brendle Group, Inc, , Juli 2007. 
Her oppgis intevaller for vannforbruk og benyttede verdier er valgt innenfor disse intervallene. 
Igjen er det stor usikkerhet knyttet til hvor representative amerikanske data er for situasjonen i Nordreisa.  
 
For kontorbygg i Norge er det forutsatt et typisk forbruk på 20 m3/år per ansatt, og vi har stipulert areal per 
ansatt til ca 40 m2. Dette tilsier 0,5 m3/m2 eller 1,37 liter per døgn/m2 
 
Spisesteder, industri, jordbruk og veksthus er ikke hensyntatt, pga manglende datagrunnlag og antatt 
begrenset bidrag. 
 

På følgende sider omtales data presentert i tilhørende Excel-regneark. Pumpestasjonene er omtalt i 
alfabetisk rekkefølge. 
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ALVHEIM 

Alvheim pumpestasjon er prefabrikkert, og har to dykkede pumper, idriftsatt 1994. Den skiller seg fra øvrige 
pumpestasjoner ved at pumpene er av typen Pumpex - KL62-3. Den mangler innløpskum, backup og SD-
anlegg. Stasjonen er vurdert som helt grei med lite problemer.  
 

 
 
Alvheim-kalibreringsdata spriker betydelig. 
Driftsdataene viser moderat variasjon, med markant høye verdier vinteren 2010, og sprikende data for 
pumpe 1 og 2 sommeren 2011. Ser en bort fra ekstremverdiene kan det ses en svakt stigende trend i 
pumpeaktiviteten.  
 
Alvheim pumpestasjon ligger i Gartneriområdet, Sørkjosen vest, og pumper avløpet fra en del av et boligfelt, 
som antas å omfatte ca 15 eneboliger. Eksakt antall er usikkert da datagrunnlaget mangler stikkledninger. 
Dette tilsier at forventet midlere døgnforbruk ligger på litt under 6 m3/døgn.  
 
Dermed er dette en stasjon med godt samsvar mellom forventet teoretisk og pumpet mengde.  
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BAISIT   

(Nedre) Baisit pumpestasjon er prefabrikert og består av to stk dykkede pumper fra Flygt av typen CP3085-
434MT, levert i 1988. 
Stasjonen mangler innløpskum, backup og SD-anlegg. Den er vurdert som helt grei med lite problemer.  
 

 
 
Baisit-kalibreringsdata spriker mye. Kalibreringsdata benyttet i analysene er valgt på bakgrunn av rimelig 
samsvar mellom data for pumpe 1 og pumpe 2. (Andre målinger tilsier vesentlig større pumpevolum.)  
Driftsdataene viser svært stor variasjon, primært som følge av høye verdier forsommeren 2011 som kan 
knyttes til montering av ny styring. Neste ekstremverdi november 2011 kan knyttes til stopp i pumpe 1, men 
økningen i pumpe 2 sin driftstid er vesentlig større enn en skulle forvente. 
Om en ser bort fra ekstremverdiene ligger pumpeaktiviteten på et jevnt nivå i den analyserte perioden. 
 
Nedre Baisit er en pumpestasjon som pumper avløpet fra nær femti boliger, primært av typen eneboliger, 
samt et mindre antall andre bygninger av ulike kategorier. Vannforbruket kan forventes å ligge på vel 20 m3 
per døgn, noe som samsvarer godt med summen av de to pumpeverdiene gitt i grafen ovenfor. 
Merk likevel den store usikkerheten i kalibreringsdata som tilsier at resultatet er beheftet med stor usikkerhet.  
Flyplassveien pumpestasjon pumper til Nedre Baisit. 
 
Nedre Baisit pumper avløpet til Sørkjosen skole pumpestasjon.   
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BEKKESTIEN 

 
Bekkestien er prefab. og har to dykkede pumper, levert av Flygt og av typen CP3102-180 MT, idriftsatt 1988. 
Stasjonen har generelt lite driftsproblemer. 
 

 
 
Bekkestien-kalibreringsdata spriker svært mye. Kalibreringsdata benyttet i analysene er valgt på bakgrunn 
av rimelig samsvar mellom data for pumpe 1 og pumpe 2.  
Driftsdataene viser stor variasjon, primært som følge av høye verdier sommeren 2011. For øvrig er det 
generelt noe høyere volumestimat for 2012 enn for 2010, men ved utgangen av 2012 var nivået tilbake på 
nivået sett ved inngangen til 2010. 
 
Bekkestien pumpestasjon omfatter vel 50 eneboliger og forventet avløpsmengde er derfor i størrelsesorden 
20 m3. Ser en på summen av de to pumpeverdiene ser det ut til at dette ligger vesentlig høyere enn antall på 
boliger tilsier. 
Stasjonen pumper avløpet over til Veibakken pumpestasjon.   
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BEKKMO 

Bekkmo er en prefab. stasjon med to dykkpumper levert av Flygt, type NP3102.181, idriftsatt 2009. 
Stajonens tilstand vurderes som generelt bra, men med et luktproblem. 
 

 
 
For Bekkmo har vi ikke funnet kalibreringsdata, så beregningene er basert på pumpenes effektkurve. 
Ser en på driftstid for de to pumpene, ligger pumpe 1 forholdsvis jevnt, men med topper hver vår/sommer. 
Pumpe 2 varierer vesentlig mer i driftstid. Dette tilskrives fremmedobjekter som bein og kjetting, skifte av 
batterilader og feil på måler(?). Fra våren 2011 har begge pumper gått omtrent like mye, men med tidvis 
betydelige variasjoner som tilskrives tuer i pumpene. 
Stasjonen har en sentral rolle ved at den pumper tilnærmet alt avløp fra Storslett ut til Nordkjosen 
renseanlegg. 
 
Ser en på forholdet mellom pumpestasjonene før og etter Bekkmo indikerer et betydelig fall i pumpemengder 
at det er omfattende lekkasje i området nær Bekkmo, noe som også kan være forenlig med registrerte 
luktproblemer.   
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BLOMSTERENG 

Pumpestasjonen ved Blomstereng (prefab.) består av to stk Flygt CP3127-257 pumper, (dykkede), idriftsatt 
2004. 
Stasjonens tilstand er vurdert som generelt bra. 
 

 
 
Blomstereng-kalibreringsdata spriker svært mye. Kalibreringsdata benyttet i analysene er valgt på bakgrunn 
av rimelig samsvar mellom data for pumpe 1 og pumpe 2.  
Driftsdataene viser svært stor variasjon, med ekstremverdier en størrelsesorden høyere enn medianen. 
Den ekstreme variasjonen tilskrives mange tekniske problemer med begge pumper. Pumpe 1 ble skiftet først 
til midlertidig pumpe den 16. juni 2011, og senere permanent 30. november 2011. Den midlertidige pumpen 
hadde noe lavere effekt enn den permanente. 
Peak-verdi i september 2012 tilskrives en tue muligens supplert med elektrotekniske problemer. 
Generelt ser det ut til at tuer er en betydelig driftsmessig utfordring for denne pumpestasjonen.  
 
Ser en bort fra ekstremverdier ses en rimelig flat trend. 
 
Det er noe uklart hvor stor sone denne stasjonen egentlig pumper for da det er en lang pumpeledning med 
en parallell spillvannsledning. Det antas her at spillvannsledningen renner til pumpestasjonen. Pumpesonen 
antas å omfatte omtrent 56 eneboliger, 2 deler av tomannsboliger og 47 leiligheter. Dette svarer til over 240 
pe eller forventet avløpsmengde per døgn på vel 31 m3. I tillegg kommer øvrig bygningsmasse som skole 
handel/kontor m.m som forventes å bidra med nær 52 m3. Total forventningsverdi for volum per døgn ligger 
derfor på ca 83 m3 
Beregnet vannmegde basert på registrert pumpeaktivitet indikerer vesentlig høyere volumer. Noe av dette 
kan tilskrives vannforbruk som ikke er omfattet av beregningene, deriblant forbruk i verksted og jordbruk, og 
en betydelig del er knyttet til at pumpekapasiteten ble redusert med en midlertidig pumpe noe det ikke 
korrigert for i beregningene. 
Stasjonen fremstår som et kritisk bindeledd mellom Sørkjosen RA og sentrumsområdene vest for Reisa-
elva. Dette gjelder også stasjonene Sandbakken og Sørkjosen skole. 
   
FLATVOLL 

Flatvoll pumpestasjon er prefab. og har to stk dykkede pumper fra Flygt av typen CP3127-181, idriftsatt 
2009.  Pumpsmart er montert i 2014. 
Tilstanden beskrives som generelt bra, men med luktproblem. 
For denne stasjonen har vi ikke funnet kalibreringsdata, og den er derfor ikke nærmere analysert. 
Stasjonen pumper til Bekkmo pumpestasjon, og har samme utfordringer og nøkkelrolle som denne. 
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FLYPLASSEN 

Pumpestasjonen på flyplassen er av type prefab. og består av to dykkede Flygt CP3085-181 MT pumper, 
idriftsatt  1989. 
Den trenger maling, mangler innløpskum, backup og er ikke koblet til SD-anlegg. Stasjonen er vurdert som 
helt grei med lite trøbbel. 
 

 
 
Flyplassen-kalibreringsdata spriker svært mye. Kalibreringsdata benyttet i analysene er valgt på bakgrunn av 
rimelig samsvar mellom data for pumpe 1 og pumpe 2.  
Driftsdataene viser meget liten variasjon god korrelasjon mellom de to pumpene. Differansen mellom de to 
pumpene vist på grafen kan tilskrives usikkerhet i kalibreringen. 
Generell i den analyserte perioden er det en svakt fallende trend i pumpeaktiviteten. Det ses også 
antydninger til en viss årstidsvariasjon med topper på vinter/vår. 
 
Pumpesonen omfatter to tomannsboliger og 27 eneboliger, noe som tilsier en avløpsmengde på i 
størrelsesorden 9,1 m3/døgn i snitt. Når beregnede verdier ligger noe over forventningsverdiene kan dette 
skyldes usikkerhet i kalibreringsdata så vel som statistiske variasjoner i forhold til forutsetninger som antall 
beboere per boenhet eller reelt vannforbruk per pe. Stasjonen pumper avløpet til Nedre Baisit. 
 

FOSSVOLL PUMPESTASJON  

Fossvoll pumpestasjon er prefab. og består av to stk, dykkede pumper fra Flygt av typen CP3085-181MT, 
levert i 1992. 
Stasjonen mangler backup og SD-anlegg. Den har tidvis vanskelig atkomst og har potensial for forbedring 
mht. styring, men er ellers vurdert som grei. (Stasjonen ligger på jordbruksareal og mangler atkomstveg). 
Vi har ikke funnet kalibreringsdata for denne stasjonen, og har derfor ikke analysert den nærmere. Det er 
uansett en liten stasjon som omfatter 5-7 husstander. (Vi er usikre på eksakt antall da stikkledninger ikke 
vises i kartgrunnlaget.) 
 
GROPA 

Pumpestasjonen ved Gropa er prefab. utstyrt med to dykkpumper levert av Flygt i 1992, type NP3067-
180MT. 
Den mangler backup og er ikke koblet til SD-anlegg, men tilstanden vurderes bra.  
For Gropa har vi ikke funnet kalibreringsdata, men har likevel analysert variasjonene i driftstiden. 

0

5

10

15

20

25

m
3/

dø
gn

Flyplassen

P2

P1

Side 468



   :   
  :   
Nordreisa Hovedplan Avløp | Rapport fra gjennomgang av data fra pumpestasjonene  :   
 

z:\driftssektoren\avløp\hovedplan avløp\2014-08-22 vedlegg 1 rapport fra gjennomgang av data fra pumpestasjonene -
rev.docx 

  | Side 12 av 22

 

 

 
 
Ser en på driftstid for de to pumpene, ligger de forholdsvis jevnt med unntak av første del av 2010. 
Bakgrunnen for det store utslaget i denne perioden fremgår ikke av driftsjournalen, og målefrekvensen i 
denne perioden var lav. Øvrige topper i pumpeaktivitet ser ut til å opptre vilkårlig. Det ser generelt ut til å 
være forholdsvis stor variasjon i pumpeaktiviteten.  
Pumpestasjonen omfatter 7 eneboliger, og er med andre ord en liten stasjon.  
 
 
GULENG 

Guleng pumpestasjon er prefab. og har to dykkpumper levert av Flygt, type NP3067- 472MT, idriftsatt 1995. 
Den mangler SD-anlegg og har et lite overbygg. Stasjonen er vurdert som grei med unntak av plasseringen 
som ikke anses som god.  
 

 
 
Stasjonen er dimensjonert for 50 pe.  
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Guleng-kalibreringsdata spriker mye. Kalibreringsdata benyttet i analysene er valgt på bakgrunn av rimelig 
samsvar mellom data for pumpe 1 og pumpe 2.  
Driftsdataene viser betydelig variasjon, med topper primært i sommerperioden rundt juli måned. 
Tilsynelatende ok stasjon. 
Pumpesonen ser ut til å omfatte Norlandia Storslett hotell og flere leilighetsbygg samt noen eneboliger. 
Variasjoner i hotellets belegg kan forklare en del av sesongvariasjonene. (Hotellet har 90 dobbeltrom).  
 
 

HAGEN 

Hagen pumpestasjon er prefabrikkert med to dykkpumper av typen DP3102-276, idriftsatt 2009. Tilstanden 
er generelt vurdert som bra over hele linjen. 
 

 
 
Kalibreringsdata er forholdsvis homogene. 
Driftsdata viser generelt betydelige svingninger i pumpeaktiviteten uten at dette forklares i driftsjournalen. 
Den store variasjonen uten konkrete feilkilder gjør det vanskelig å fastslå noen trender for denne stasjonen.  
Pumpesonen antas å omfatte 9 eneboliger 5 leiligheter og to veksthus. (Da stikkledninger mangler i 
kartgrunnlaget er eksakt antall usikkert). Tilsammen svarer dette til en forventet avløps mengde på nær 5 
m/døgn. 
 
HOTELLET 

Pumpestasjonen ved hotellet i Søkjosen er prefabrikert og har to dykkpumper.  
 
Prefabrikkert pumpestasjon (2013) med to dykkpumper  Xylem NP3085 256 SH. Stasjonen har innløpskum, 
overbygg, Pumpsmart og er koblet til overvåkningsanlegg.   
 
KURU 

Kuru er en stasjon av prefab. type med dykkpumper. Den ligger i et nytt boligfelt med lite tilkoblinger. 
Ytterligere data mangler.  
 
LEIRBUKT 

Leirbukt pumpestasjon er prefab. med en dykkpumpe, av typen Flygt, CP3085-434, levert i 1992. 
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Dette er en stasjon med tidvis vanskelig atkomst og med et betydelig behov for bygningsmessig 
rehabilitering utvendig og innvendig. Stasjonen er ikke utstyrt med tilstrekkelig måleutstyr og styringen av 
stasjonen fungerer ikke optimalt. Stasjonen mangler backup-batterier og er ikke tilkoblet SD-anlegg. 
Pumper og pumpeledning har ved et par anledninger gått tett.  
 
Driftsdata for perioden 2010 til 2012 er svært mangelfulle, og vi mangler kalibreringsdata. 
Analyser er derfor ikke gjennomført. 
Pumpesonen ser ut til å begrense seg til 3-4 eneboliger.  
 
LUNDEFJELLVEIEN  

Lundefjellveien er en prefab. pumpestasjon med to dykkpumper av typen Flygt DP3085.151, idriftsatt 1995. 
Stasjonen trenger maling og har et lite overbygg. Dessuten mangler SD-anlegg. Likevel sies stasjonen å ha 
lite problemer.  
 

 
 
Lundefjellveien-kalibreringsdata ligger forholdsvis samlet, med samme kapasitet på begge pumper. 
Pumpene ser ut til å ha gått i et komplementært mønster med generelt moderat variasjon med unntak for 
forsommeren 2010 og tilnærmet hele 2011, hvor variasjonen har vært større. Variasjonene kan tilskrives 
diverse pumpestopp nevnt i driftsjournalen, men årsaker til disse er sjelden nærmere spesifisert. Unntak er 
tue i pumpe 2 28. september 2011. Før perioden med store variasjoner i 2011, ble pumpe 2 overhalt, og 
pumpe 1 sjekket. Startnivå ble justert i oktober 2011. Om en ser på trenden for middelverdien for de to 
pumpene har denne variert lite om enn med en liten stigning fra 2010-2012, noe som er forenlig med at 
pumpesonen ligger i et område med mye ny bebyggelse. 
Sonen omfatter 50 eneboliger og 3 tomannsboliger. Totalt antall per er stipulert til ca 140 pe, som gir en 
forventet avløpsmengde på vel 18 m3/døgn, eller vel halvparten av verdiene beregnet ut fra pumpeaktivitet. 
Her kan det bemerkes at kalibreringsdata ga noe høyere verdier enn pumpens effektkurve gir grunn til å 
forvente. For øvrig kan det være betydelige statistiske variasjoner i f.eks antall pe per husstand.  
 

LUNDEJORDET 

Lundejordet pumpestasjon er prefab. og har to dykkpumper levert av Flygt, type NP3067- 180MT , levert 
1998 .Stasjonen er vurdert til å være i bra stand. 
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Lundejordet-kalibreringsdata spriker mye. Kalibreringsdata benyttet i analysene er valgt på bakgrunn av 
rimelig samsvar mellom data for pumpe 1 og pumpe 2. Begge pumper har gått med forholdsvis moderat 
variasjon med noen unntak. Pumpe 2 ser ut til å ha stoppet 24. februar 2010, uten at dette er kommentert i 
driftsjournalen. Første mars 2011 ble det registrert at pumpene gikk feil veg og fasene ble snudd. 
Samlet nivå har endret seg lite fra 2010 til og med 2012.  
Pumpesonen domineres av aldershjem og omsorgssenter, men ser også ut til å omfatte noen eneboliger. 
Forventet forbruk er estimert til vel 43 m3, men her er det stor usikkerhet som følge av manglende 
erfaringsdata for vannforbruk per kvadratmeter i norske helseinstitusjoner. Avviket mellom ”målte” og 
beregnede verdier gir derfor ikke nødvendigvis grunn til å tro at anlegget ikke fungerer som det skal. 
 
 
MOAN SKOLE 

Pumpestasjonen ved Moan skole er prefab. utstyrt med to dykkpumper levert av Flygt i 1996, type NP3067- 
180MT. 
Stasjonen trenger maling og har et lite overbygg, dessuten mangler backup og den er ikke koblet til SD-
anlegg. Likevel er det lite problemer med stasjonen.  

 
Kalibreringsdata for Moan skole spriker litt mellom de to pumpene, men fro den enkelte pumpe er de 
entydige.  
Driftsdata viser klart en hendelse våren 2010 med ekstremt høye verdier. Dette endres momentant etter 
slamsuging den 26.07.2010. Neste topp er vesentlig mindre og samsvarer med stopp i pumpe 2 muligens 
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relatert til is. (Dette er ikke kommentert i driftsjournalen for 2011, men var tilfellet i samme driftsperiode i 
2010. Generelt er det liten til svært liten pumpeaktivitet for denne pumpestasjonen som ser ut til å kun 
omfatte avløp fra skole. 
 
 
NAVEREN 

Pumpestasjon av type prefab. med to dykkpumper av typen Flygt CP3085.181 , levert i  1994. Stasjonen får 
mye fett og har tidligere hatt problemer med tuer. Skifte til ny pumpe har redusert problemene vesentlig.  
 

 
 
Stasjonen er dimensjonert for 280 pe. 
Naveren-kalibreringsdata spriker mye. Kalibreringsdata benyttet i analysene er valgt på bakgrunn av rimelig 
samsvar mellom data for pumpe 1 og pumpe 2. 
Begge pumper viser generelt stor variasjon, en viss samvariasjon kan ses og tidvis komplementær variasjon. 
Generelt ser det ut til å være svært mye problemer med tuer i pumpene for denne stasjonen. 
Totalt sett ser det ut til å være en svakt avtakende trend på pumpeaktiviteten.  
Det antas at pumpesonen omfatter 33 eneboliger 2 tomannsbolig 34 leiligheter samt flere handlesentre, og 
et kulturhus. Boligene alene tilsier at det skal pumpes avløp tilsvarende 158 pe, noe som gir en forventet 
mengde på 21 m3 per døgn. I tillegg kommer bidrag fra næringsbygg stipulert til nær 17 m3 per døgn. Om en 
ser bort fra de ekstreme toppene i grafene ovenfor ser vi at summen av begge pumpebidragene stort sett vil 
ligge rundt eller noe under 40 m3, noe som anses å være i rimelig samsvar med forventet nivå.  
 
 
NESSET  

Prefab med to dykkede pumper fra Flygt: NP3127-181 MT, idriftsatt 2009 Tilstanden til stasjonen er vurdert 
som bra.  
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Driftsdata er analysert, men kalibrering mangler, og analysen har derfor tatt utgangspunkt i pumpenes 
effektkurve. 
Ut fra driftslogg ser det imidlertid ut til å ha vært en del problemer med begge pumper, som feil i mykstart, feil 
i motorvern, reversering av pumperetning m.m. og også i denne stasjonen er det registrert tuer i pumpene.  
 
Nesset-stasjonen tar imot tilnærmet alt avløpet generert på Storslett øst for Reisaelva. Totalt omfatter dette 
boliger med mer enn 1400 pe svarende til en midlere døgnverdi på rundt 183 m3 per døgn (I tillegg til dette 
kommer nærings- og servicebygg av ulike slag stipulert til å bidra med ca 143 m3per døgn). Dette gjelder fra 
og med Prix og Veibakken. Gjelder derfor Prix, Olderskogen, Veibakken, Flatvoll, Bekkmo, Pollen og Nesset. 
Om en ser på summen av de to pumpeverdiene har den tidvis ligget langt under og over hva som bør 
forventes. 
 
 
OLDERSKOGEN 

Olderskogen pumpestasjon er prefab. utstyrt med to dykkpumper levert i 2009 av Flygt, type NP3127-181MT 
Tilstanden er vurdert som bra. 
Driftsjournalen er generelt vanskelig å lese, men det fremgår at stasjonen har hatt en del driftsforstyrrelser, 
blant annet som følge av tuer.  
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Som det fremgår av grafene har pumpe 1 hatt de største problemene. 
 
Olderskogen-stasjonen tar imot storparten av avløpet generert på Storslett øst for Reisaelva, om enn noe 
mindre enn foran omtalte Nesset. Totalt omfatter dette boliger med nær 1200 pe svarende til en midlere 
døgnverdi på vel 150 m3 per døgn. I tillegg til dette kommer nærings- og servicebygg av ulike slag som er 
stipulert til vel 140 m3 per døgn. 
 
POLLEN 

Pollen er en prefab. stasjon med to dykkpumper av typen NP3153-181 HT, idriftsatt 2009. 
Tilstanden for stasjonen er vurdert som bra. 
Driftsdata er forsøkt analysert, men upålitelig telleverk gir resultatene liten verdi. 
 

 
 
 
Forventet volum er marginalt større enn for Bakkmo, Flatvoll og Olderskogen, og noe mindre enn Nesset. 
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PRIX 

Prefab med to dykkede pumper fra Flygt: NP3102-181 MT.  
 
Stasjonen har driftsproblemer ved at pumper ikke starter. SD-anlegget er derfor under ekstraordinær 
overvåkning.  Stasjonen har fått montert Pumpsmart i 2014. 
 

 
 
Prix-kalibreringsdata spriker betydelig. 
Begge pumper har stor variasjon i driftstid, og går generelt mye. 
Begge pumper, men spesielt pumpe 2, ser ut til å ha problemer med mange tuer som setter seg fast.  
Generelt mange driftsforstyrrelser. SD-anlegget er under ekstraordinær overvåkning blant annet fordi 
pumper ikke starter når det forventes. 
 
Prix-stasjonen tar imot storparten av avløpet generert på Storslett øst for Reisaelva. Totalt omfatter dette 
boliger med nær 1200 pe svarende til en midlere døgnverdi på vel 150 m3 per døgn. I tillegg til dette kommer 
nærings- og servicebygg av ulike slag som forventes å bidras med vel 140 m3 per døgn. Om en ser på 
summen av de to pumpeverdiene har den tidvis ligget langt over hva som bør forventes, men ser man på 
utdrag som eksempelvis verdiene i slutten av 2012 –begynnelsen 2013, ligger man i rimelig nærhet av 
forventede verdier, dog med betydelige variasjoner. De store variasjonene og stasjonens størrelse og 
sentrale plassering tilsier at den bør undersøkes nærmere.  
  
SANDBAKKEN 

Prefab med to dykkede pumper type Flygt NP3085-460. Tilstanden til stasjonen er vurdert som bra.  
Driftsdata er ikke analysert. Ingen spesielle bemerkninger til stasjonen som fungerer godt.  
Stasjonen er knyttet til SD-anlegg, har innløpskum og overløp til sjø. 
Stasjonen fremstår som et kritisk bindeledd mellom Sørkjosen RA og sentrumsområdene vest for Reisa-
elva. Dette gjelder også stasjonene Blomstereng og Sørkjosen skole. 
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SKARPSNO 

Skarpsno er en prefab. stasjon med kun én dykkpumpe type Flygt 3067.170. Den mangler måleutstyr og SD-
anlegg, og har dermed forbedringspotensial i forhold til styringen av stasjonen. Stasjonen må oppgraderes 
på grunn av utbygging av Halti, flere leiligheter og eneboliger som er under planlegging i området.  
Pumpesumpen er så smal at det ikke er fysisk plass til å oppgradere stasjonen slik den er i dag.  Stasjonen 
må derfor saneres og bygges ny. 
 

 
 
 
Skarpsno-kalibreringsdata er usikre. Her er det kun én pumpe som normalt ser ut til å være lite i drift med 
enkelte unntak. Tidvis få og spredte logginger tilsier at driftsbildet er uklart. Den 1/9-2010 ble det slamsugd, 
noe som ser ut til å ha bidratt til vesentlig reduksjon i pumpeaktivitet. Ny slamsuging 14/12-2010 ga 
tilsvarende resultat. Den 11/4-2011 ble det boret hull i pumperør ut og tint avløp fra stasjonen. 
Ekstremverdien 20/4-2011 er beregnet basert på driften fra 2/2-2011 og gjelder for en periode med tidvis 
frosset avløp. 
 
 
STORSLETT SKOLE 

I tilstandsvurderingen for pumpestasjonen ved Storslett skole beskrives anlegget som prefab bestående av 
to dykkpumper, Flygt:DP3068-437 (2004), med bra tilstand uten merknader.  
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For denne pumpestasjonen er det kun foretatt en kalibreringsmåling. Denne ga noe ulike verdier for de to 
pumpene, noe som delvis forklarer differansen vist i grafen ovenfor. 
Ekstremverdiene i april 2010 tilskrives frosset pumpeledning som måtte tines opp. Neste ekstremverdier 
kommer ett år senere, og her er det i driftsjournalen registrert høyt nivå og stopp for begge pumper. 
Pumpene ble reversert den 06/04-2011. 
Om en ser bort fra disse ekstremverdiene ses en vesentlig økning i pumpeaktivitet fra og med høsten 2011 
sammenliknet med perioden 2010 fremt til sommeren 2011.  
Trenden med ekstremverdier om vinteren fortsetter også i 2012, men utslaget er vesentlig mer moderat enn 
foregående år og det er her ikke registrert driftsfeil.   
 
SØRKJOSEN SKOLE 

Pumpene ved Sørkjosen skole er i følge tilstandsvurderingen for pumpestasjonen av typen prefab med 
dykkede pumper fra Flygt, av type NP 31|27-487, satt i drift 2004. Tilstanden vurderes generelt som bra. Det 
er montert Pumpsmart på stasjonen i 2014. Stasjonen fremstår som et kritisk bindeledd mellom Sørkjosen 
RA og sentrumsområdene vest for Reisa-elva. Dette gjelder også stasjonene Blomstereng og Sandbakken. 
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Ekstremverdier er primært knyttet til driftsforstyrrelser dels i form av feil i motorvern og skifte av komponenter 
som mykstarter etc, og dels som følge av mange fremmedlegemer som tuer o.l. Elektroteknisk utstyr er 
utbedret. 
Generelt ser det ut til å være en stasjon med stor pumpeaktivitet, og forholdsvis liten normal variasjon (når 
en ser bort fra perioder med ekstreme verdier). Stasjonen har fått montert Pumpsmart i 2014. 
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Nedre Baisit m3/døgn
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Bekkmo m3/døgn
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Olderskogen m3/døgn

P2

P1

Tegnforklaring

PS

RA

Avløpssoner

Trykkledning

Gravitasjonsrør

Spillvannsledning

Drensrør

Vannledning

Fjernkjøleledning

Fjernvarmeledning

Kum

Boligbygg

Bo-og servicesenter

Studenthjem/bolig

241-Hus for dyr/landbr.lager/silo

243-Veksthus

  311-Forretning,Kontor- og adm.bygning; rådhus

312-Bankbygning; posthus

322-Butikk/forretningsbygning

511-Hotellbygning

524 Camping- /utleiehytte

531-Restaurantbygning; kafébygning

612-Barnehage/skole

662-Samfunnshus; grendehus

669-Annet kulturhus

721-Sykehjem

722-Aldershjem

739- Annen primærhelsebygning

822-Brannstasjon/Ambulanse

Andre bygninger

Nordreisa - Hovedplan avløp

Vedlegg 4: - Ledningskart med "mengdedata" fra pumpestasjonene.  
"Mengdedata" er indikerte pumpevolum basert på pumpestasjonenenes
loggførte driftstid og innhentede kalibreringsdata.
Reelle mengder må forventes å ha avveket vesentlig fra det driftstiden tilsier,
som følge av ulike faktorer som påvirker pumpenes virkningsgrad.  

Oppdragsnr: 5125359; Tegningsnr:104; Dato:2014-08-01

0 500 1000
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Hovedplan Avløp 2015-2021  Nordreisa kommune 

Vedlegg 5 Tegnforklaring:

TILSTANDSVURDERING PUMPESTASJONER Tilstandsvurdering:

Tilstand er kartlagt med utgangspunkt i nedenforstående ● Bra

kontrollpunkter knyttet til drift, funksjon, bygg, automatikk/pumper ● Forbedringspotensial

og elektrisk utrusting. ● Dårlig
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Drift:

Forløper driften av stasjonen stabilt uten for mange driftsstans ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Er rutinemessig vedlikehold og service på stasjonen enkelt og hensiktsmessig ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Er det enkelt å få reservedeler til stasjonen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Er adkomst til stasjonene enkel hele året. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Foreligger det driftsinstruks på stasjonen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Funksjon:

Har stasjonen riktig kapasitet (mengde, løftehøyde, virkningsgrad) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Er stasjonen optimalt plassert ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Er stasjonen utstyrt med tilstrekkelig måleutstyr ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fungerer styringen av stasjonen optimalt ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tilstand Bygg

Utvendig bygg.  Behov for rehabilitering; misfarging av overflater, betongavskalling, sprekker i betong, 

behov for maling, fukt, råte, øvrig utomhus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Innvendig bygg. Behov for rehabilitering; maling, kondens, hygiene. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tilstand pumpesump. Er sumpen tett, hensiktsmessig utformet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tilstand Automatikk/pumper

Tilstand pumper med motor, slitasje, overflate, pumpehjul etc, ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tilstand rør, ventiler og øvrig utstyr; korrosjon, overflatebehandling etc. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tilstand El. Utrustning.

Tilstand tavler, skap og øvrig el utrustning, backup batterier ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tilstand driftkontrollanlegg. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Andre kommentarer
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2013/430-5

Arkiv:                A10

Saksbehandler:  Gørill Gulbrandsen

Dato:                 08.09.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/14 Nordreisa oppvekstutvalg 18.09.2014
39/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune

Henvisning til lovverk:

Barnehageloven
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Forvaltningsloven Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 18.09.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Forslag til tillegg i vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedlegg:
1 Revidering - Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune
2 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Forslag til tillegg i vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas.
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Saksopplysninger

Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune ble sist revidert i juni 
2014. 

Nordreisa kommune har ikke definert opptakskretsen i vedtektene til de kommunale 
barnehagene, ifølge Lov om barnehager (barnehageloven), § 7 barnehageeierens ansvar: 
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er 
av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder

c) Opptakskriterier.

Det foreslås følgende tillegg:

Punkt 4. Opptak: De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som 
opptakskrets.

Vurdering

Forslaget til vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa kommune er i tråd med Lov om 
barnehager (barnehageloven), og rådmann tilrår tillegget som foreslått.
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1. Den kommunale forvaltning
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 

samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for
kommunens barnehagevirksomhet.

2. Formål
Barnehageloven § l:

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering."

3.  Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2013/430

Dokumenttype:
Vedtekter

Utgave
6

Skrevet av: 
Gørill Gulbrandsen,
saksbehandler oppvekst

Gjelder fra
01.08.14

Behandlet av:  
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04
Kommunestyret, sak 002 /06, 22.06.06
Kommunestyret, sak 044/ 07, 20.12.07
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13
Kommunestyret, sak 26/14, 12.06.14

Side nr:
5
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget.

Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.

Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 

foreldreråd og samarbeidsutvalg.

4.  Opptak
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 

skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 

om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret.

Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer. Rådmannen delegerer 

myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage.

De private barnehagene har egne opptakskriterier.

De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets.

Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 
Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket 

klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. Brukerutvalget er 
siste klageinstans.

Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå

på venteliste hit.

Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 

opp.

Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette.

Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn som er under tre år i det 
kalenderåret det gjøres opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det 
gjøres opptak, teller som en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom 
faginstans anser dette som nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven.

Dersom det skulle bli ledige plasser i vårhalvåret, kan barn bli tatt opp i 3-6 års gruppe fra 
fylte tre år. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l00 % av 
full plass tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager.

Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det

betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må

oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.
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5.  Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det ved hovedopptaket

søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barnehageloven § 12 a.
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting /utvidelse/reduksjon av plass kan
prioriteres foran "nye barn".

Følgende barn prioriteres ved opptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved
sosiale/medisinske institusjoner.

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten.
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet.

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge:
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller    
funksjonshemming.
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet.
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet.
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune

Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage.

6.  Leke- og oppholdsareal
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne.

7.  Oppholdstid/åpningstid
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Sonjatun barnehage har åpent fra

kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag.

Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 

inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
- Barnehagen er stengt fire uker om sommeren.
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre 

og barn som trenger det.

- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt.
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00.

I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet.
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8.  Samisk barnehagetilbud
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall 
søkere til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Ved hovedopptaket vil

barn som er samisktalende evt. tospråklige og/eller har samisk tilhørighet prioriteres. 

Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage 

ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 

språk, kultur og identitet.

9.  Betaling av barnehageopphold
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 

forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes.

Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.

Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag.

Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri. 

I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime.

l O. Permisjon fra barnehageplass
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 
Klagen sendes kommunen.

Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 

innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.
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De kommunale barnehagene i Nordreisa
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling

18 plasser

0-6 år

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger
34 plasser

0-6 år

Høgegga barnehage Storslett 4 avdelinger
72 plasser

0-6 år

Sonjatun barnehage Storslett 4 avdelinger
68 plasser

0-6 år

Leirbukt barnehage Storslett 3 avdelinger
54 plasser

0-6 år

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger
36 plasser

0-6 år

Private barnehager i Nordreisa
Stranda barnehage Sørkjosen l avdeling O-6 år

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling, 
utvidet

O-6 år

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling,
utvidet

O-6 år

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage

Tømmernes l avdeling O-6 år
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1. Den kommunale forvaltning
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 

samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for
kommunens barnehagevirksomhet.

2. Formål
Barnehageloven § l:

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering."

3.  Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2013/430

Dokumenttype:
Vedtekter

Utgave
5

Skrevet av: 
Gørill Gulbrandsen,
saksbehandler oppvekst

Gjelder fra
22.05.14

Behandlet av:  
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04
Kommunestyret, sak 002 /06, 22.06.06
Kommunestyret, sak 044/ 07, 20.12.07
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13
Kommunestyret, sak 26/14, 12.06.14

Side nr:
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget.

Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole.

Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 

foreldreråd og samarbeidsutvalg.

4.  Opptak
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 

skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 

om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret.

Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer. Rådmannen delegerer 

myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage.

De private barnehagene har egne opptakskriterier.

Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 

Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket 

klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. Brukerutvalget er 
siste klageinstans.

Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå

på venteliste hit.

Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 

opp.

Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette.

Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn som er under tre år i det 
kalenderåret det gjøres opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det 
gjøres opptak, teller som en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom
faginstans anser dette som nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven.

Dersom det skulle bli ledige plasser i vårhalvåret, kan barn bli tatt opp i 3-6 års gruppe fra 
fylte tre år. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l00 % av 
full plass tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager.

Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det

betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må

oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.
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5.  Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det ved hovedopptaket

søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barnehageloven § 12 a.
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting /utvidelse/reduksjon av plass kan
prioriteres foran "nye barn".

Følgende barn prioriteres ved opptak:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved
sosiale/medisinske institusjoner.

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten.
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet.

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge:
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller    
funksjonshemming.
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet.
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet.
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune

Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage.

6.  Leke- og oppholdsareal
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne.

7.  Oppholdstid/åpningstid
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Sonjatun barnehage har åpent fra

kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag.

Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 

inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.
- Barnehagen er stengt fire uker om sommeren.
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre 

og barn som trenger det.

- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt.
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00.

I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet.
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8.  Samisk barnehagetilbud
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall 
søkere til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Ved hovedopptaket vil

barn som er samisktalende evt. tospråklige og/eller har samisk tilhørighet prioriteres. 

Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage 

ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 

språk, kultur og identitet.

9.  Betaling av barnehageopphold
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 

forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes.

Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.

Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag.

Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri. 

I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime.

l O. Permisjon fra barnehageplass
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 
Klagen sendes kommunen.

Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 

innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.
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De kommunale barnehagene i Nordreisa
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling

18 plasser

0-6 år

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger
34 plasser

0-6 år

Høgegga barnehage Storslett 4 avdelinger
72 plasser

0-6 år

Sonjatun barnehage Storslett 4 avdelinger
68 plasser

0-6 år

Leirbukt barnehage Storslett 3 avdelinger
54 plasser

0-6 år

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger
36 plasser

0-6 år

Private barnehager i Nordreisa
Stranda barnehage Sørkjosen l avdeling O-6 år

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling, 
utvidet

O-6 år

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling,
utvidet

O-6 år

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage

Tømmernes l avdeling O-6 år
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3182-1

Arkiv:                002

Saksbehandler:  Anne-Marie Gaino

Dato:                 23.09.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/14 Nordreisa formannskap 02.10.2014
40/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms

Henvisning til:
 Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) – kommunereform
 Ekspertutvalgets rapport «Kriterier for god kommunestruktur»
 KS rapport: Framtidens kommunestruktur i Troms (Asplan Viak AS/Barlindhaug 

Norfico AS, Februar 2005) 

Vedlegg
1 Framtidens kommunestruktur i Troms
2 Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereformen
3 Kriterier for god kommunestruktur

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.10.2014 

Behandling:

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5: Kommunestyret ønsker 
også å vurdere fylkesgrensen mot Finnmark. 

Gerd Kristiansen fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret er åpen for alle mulige 
sammenslåingsalternativer både i Troms og Finnmark. 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling i fire (4) punkter. Rådmannens innstilling 
enstemmig vedtatt. 

Deretter ble det stemt over om der skulle opprettes nytt pkt 5 jfr Bergsets forslag. 3 stemte for 
og 4 stemte imot. 

Deretter trakk Gerd Kristiansen sitt forslag. 
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Vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med framtidig 

kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med 

nasjonal prosess.

2. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 

prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapene i de andre Nord-

Troms-kommunene.

3. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan 

iverksettes 1.1.2020.

4. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 

for det lokale kommunereformarbeidet.

Rådmannens innstilling

5. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med framtidig 

kommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med 

nasjonal prosess.

6. Det nedsettes ei politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede 

prosessen innad i kommunen og samarbeide med formannskapene i de andre Nord-

Troms-kommunene.

7. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan 

iverksettes 1.1.2020.

8. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator 

for det lokale kommunereformarbeidet.

Saksopplysninger

Den nye regjeringa uttrykte allerede i tiltredelseserklæringa vilje til å endre kommunestruktur og 
oppgavefordeling på de ulike forvaltningsnivå: 
«Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir 
fattet i perioden…» Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, 
fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.»
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18. juni 2014 ga Stortinget sin tilslutning til Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 
95 S) - kommunereform. 

Med Stortingets tilslutning til hovedelementene i reformen gikk startskuddet for 
kommunereformarbeidet. Fylkesmenn og KS skal bistå kommunene i forhold til 
utredningsplikten kommunene er pålagt. 

I det følgende vil det først bli gjort rede for tidligere arbeid med kommunestruktur. Deretter 
presenteres den pågående prosessen, sett ut i fra et nasjonalt plan. Til slutt vil den 
lokale/regionale utredninga drøftes, og det er den lokale kommunereformprosessen det nå skal 
tas stilling til.

Bakgrunn:
Dagens Solberg-regjering har gjenopptatt arbeidet med ny kommunestruktur fra 2005. Den gang 
ble det foretatt mange utredninger, og mye av argumentasjonen og motivasjonen bak er den 
samme. Begrepet «robuste kommuner» ble brukt også da, og planer om endring i 
forvaltningsnivå og oppgavefordeling på de ulike nivåa ble lansert. 

Hovedmomenter i utredninga fra dagens ekspertutvalg: tjenestekvalitet, samfunnsutvikling, 
lokaldemokrati og forvaltning – var også utgangspunktet for blant annet
«Kommunestrukturprosjektet Troms». 
Asplan Viak AS og Barlindhaug Norfico AS, på oppdrag fra KS Troms, la i februar 2005 fram 
sin rapport «Framtidens kommunestruktur i Troms».

Rapporten oppsummerer bla på side 81:
«Lenvik vil gjerne være som de er, men hvis noen av naboene tar initiativet til
en sammenslutning vil nok Lenvik stille seg positiv til dette. Men de fleste
naboene sier nei. Tilsvarende problemstilling finner vi i Nordreisa og Nord-
Troms. De store kommunene vil ikke ta stilling til sammenslutning, men har
åpne armer i forhold til samarbeid. Redselen for å bli oppfattet som for dominerende
ovenfor nabokommuner er svært framtredende. Dette er den uttrykte
holdningen til Nordreisa, Tromsø, Finnsnes og Harstad.»

Siden 2005/06 har kommunestrukturdebatten ligget «i dvale». Samtidig har det interkommunale 
samarbeidet økt. 
Rapporten «Interkommunalt samarbeid 2012» for Nord-Troms-regionen beskriver 
samarbeidsområdene og gir råd til videre utvikling. I følge rapporten har de 6 Nord-Troms 
kommunene et samarbeid på i alt 44 områder, inkludert den politiske og administrative 
overbygninga. I tillegg kommer 16 områder med 2-5 samarbeidskommuner. Rapporten viser at 
det er et utstrakt samarbeid i regionen. I 2013 ble rapporten behandla politisk i de 6 
kommunene. 

Nord-Troms Regionråd sammenfattet høringssvarene i sak 19/13. Debatten rundt 
interkommunalt samarbeid dreide seg først og fremst om økonomi og lokalisering, og følgende 
ble vedtatt: 
Rådmannsutvalget følger opp saken med en utredning som beskriver de økonomiske 
konsekvensene av å samlokalisere tjenester/oppgaver.
Vedtaket viser at kommuneøkonomi også influerer det interkommunale samarbeidet. Når 
kommunene må skjære ned på budsjettene, vil også kostnadene på de interkommunale 
samarbeidene komme i søkelyset.
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På nasjonalt nivå har interkommunalt samarbeid blitt kritisert på grunn av manglende politisk 
styring. Økonomisk har dette blant anna ført til at samarbeidsprosjekt har blitt skjermet for kutt, 
mens kommunene har måttet kutte i de tjenestene en ikke samarbeidet om.  
I kommunereformdebatten har en også argumentert med at et omfattende interkommunalt 
samarbeid viser behov for å slå sammen kommuner. 

I kommuneproposisjonen påpekes det at det ikke vil legges begrensinger på bruken av 
interkommunalt samarbeid, når det gir god økonomi og gode tjenester, og styringa er ivaretatt, 
men: «Regjeringen er opptatt av at kommunereformen legger til rette for en kommunestruktur 
som ikke gjør det absolutt nødvendig for kommunene å inngå interkommunalt samarbeid for å 
kunne løse sine lovpålagte oppgaver.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015, s.43)

Omdømmeprosjektet (interkommunalt prosjekt igangsatt i 2011) har arbeidet for å fremme 
Nord-Troms-identiteten. Prosjektet har frontet felles utfordringer og felles kvaliteter for 
kommunene i regionen. 

Framtidig kommunestruktur – nasjonale føringer:
Følgende ligger til grunn for arbeidet med ny kommunereform:

 Utredning om prinsipp og kriterier for ny kommuneinndeling fra «Ekspertutvalget»

 Stortingsvedtak 18. juni 2014 basert på kommuneproposisjonen 2015

 Oppdragsbrev til Fylkesmannen om å veilede kommuner i utredningsarbeidet

 Invitasjon til KS om samarbeid om kommunereformen og deltakelse i regionale 

prosesser

Det regjeringsutnevnte Ekspertutvalget la 13. mars 2014 fram sin første delrapport. Den 
skisserte forslag til kriterier for kommuneinndeling med utgangspunkt i dagens oppgaver i 
kommunene. Utvalget har også fått i oppdrag å utrede kriterier kommunene bør oppfylle for å 
ivareta mulige nye oppgaver til kommunen. Det er forventa at Ekspertutvalget legger fram en 
sluttrapport i desember. Hvilke nye oppgaver kommunene eventuelt skal overta, vil ikke bli 
behandla politisk før våren 2015. 

Ekspertutvalget kom i sin første delrapport med tre konkrete anbefalinger: 
1. Kommunene bør ha minst 15 000-20 000 innbyggere for å sikre god oppgaveløsning
2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder.
3. Staten bør redusere detaljstyringen, og ordninger for politisk deltagelse bør videreutvikles for 
å sikre gode og langsiktige demokratiske arenaer. 

Regjeringa har i sin kommuneproposisjon tatt stilling til de faglige anbefalingene fra
ekspertutvalget. Kommuneproposisjonen innlemmer mange av forslagene fra utvalget, men den 
ønsker ikke å fokusere på antall innbyggere. Det er likevel sterke politiske signaler om at 
storkommunen er regelen, småkommunen unntaket. Innbyggertall er altså ikke et kriterium i 
strukturering av kommune-Norge, men summen av de andre kriteriene vil nok tilsi at det er 
storkommunen som innfrir. 
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KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) legger til grunn av det for noen 
kommuner, særlig i Finnmark, er avstandsulemper som vanskeliggjør kommunesammenslåing.1

Departementet vil derfor «utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning for å 
pålegge interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø i de tilfeller kommunene på grunn av 
avstander vurderer at de ikke kan slå seg sammen…» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 
2015. s 44).

De to andre anbefalingene fra Ekspertutvalget er ikke så konkrete, og de blir i 
kommuneproposisjonen utdypet og forsterket. 

Anbefalinga nr 2 uttrykker et mål om at det bør være samsvar mellom kommunegrense og 
funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Her vises det til at små kommuner ofte er 
bremseklosser når det skal planlegges løsninger for transport, arealbruk og næring. Små 
kommuner anses også å være for små i forhold til å ivareta områder som samfunnssikkerhet, 
beredskap, miljø og klima. Det vises også til at daglig virke i form av arbeid og pendling ikke 
følger kommunegrensene. Det betyr at en ønsker større samsvar mellom kommuneinndeling og 
bo- og arbeidsområder.

Siste anbefaling omhandler lokaldemokratiet. Dette er et punkt som har fått særlig fokus etter 
erfaringer fra kommunesammenslåingsprosessen i Danmark. Undersøkelser derfra viser en noe 
lavere oppslutning rundt lokalvalg, og færre ønskede politiske verv etter sammenslåing. For å 
demme opp for en tilsvarende utvikling i Norge, foreslås det flere tiltak: mer rammestyring og 
større lokal handlefrihet skal vitalisere lokaldemokratiet. 
Konkret foreslås to tiltak: 
a) folkevalgtopplæringa må ta høyde for at den nye politikerrollen er i tråd med nytt politisk 
handlingsrom og 
b) det bør vurderes om det skal opprettes lokalutvalg/bydelsutvalg for å få ei bredere og mer 
lokal politisk involvering (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015. s. 45). 

Departementet (KMD) oppsummerer kriterier og mål slik: «Det er et mål for kommunereformen 
at færre og større kommuner, med gjennomgående god kapasitet og kompetanse, vil kunne 
gjennomføre en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål og slik kunne redusere behovet for 
statlig detaljstyring.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015 s. 45).

Med grunnlag i Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 18. juni settes 
reformprosessen i gang. Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere arbeidet i kommunene. 
Det skal tilsettes en prosessveileder hos Fylkesmannen (fra høst 2014 t.o.m. 2016) som skal 
veilede kommunene i utredningsarbeidet.2 Regjeringa ønsker også at KS bidrar i de regionale 

                                                

1
Hva er store avstander? I komm.prop. vises det til ei utredning fra Christiansensutvalget (1992). Utvalget kom 

fram til at en akseptabel avstand til kommunesenter og de viktigste offentlige tjenestetilbudene var max 60 min 
(Komm.prop s. 37). Departementet mener «det kan være utfordrende å sette landsdekkende standard for akseptabel 
reiseavstand,..»»…spørsmålet om avstand må vurderes i hvert enkelt tilfelle.» (Komm.prop.s.47-48)
2

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2014/Kommunereform---Oppdragsbrev-til-
Fylkesmannen.html?id=764999
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prosessene.3 Hvordan de lokale prosessene skal foregå, hvilken rolle KS skal ha og hvordan 
samarbeidet mellom den enkelte kommunen og Fylkesmannen skal være, vil avklares utover 
høsten. 

Nord-Troms Regionråd har ikke gjort noen formelle vedtak om prosessen, men både politikere 
og administrasjon i Nord-Troms-kommunene har foreslått en felles tidsplan for 
kommunereformprosessen.

Utredning – av hva og av hvem?
I Stortingsvedtak av 18. juni følger et utredningsansvar for kommunene. Det betyr at alle 
kommuner skal utrede ulike alternativ for kommunesammenslåinger. Det legges ikke opp til 
store og tidkrevende utredninger. 
«Departementet ønsker å legge til rette for en mer standardisert organisering av arbeidet ved å 
etablere et faktagrunnlag for lokale diskusjoner, og et opplegg for å innhente synspunkter fra 
innbyggerne.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015 s.47).

Det skal altså utarbeides standardiserte faktaoppsett med utgangspunkt i kriteriene fra 
Ekspertutvalgets rapport. De ti kriteriene er:

1. Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig distanse

4. Effektiv tjenesteproduksjon

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsområder

8. Høy politisk deltakelse

9. Lokal politisk styring

10. Lokal identitet

Ekspertutvalgets ti kriterier for kommunestruktur vil være utgangspunkt for utredningene. I 
tillegg vil det for Nord-Troms være behov for utredning av forvaltningsområde for samisk. Hva 
vil skje om en kommune som er en del av forvaltningsområde for samisk slår seg sammen med 
én eller flere kommuner utenfor forvaltningsområdet? Her må både departement, Fylkesmann 
og Sametinget involveres for å finne løsninger. 
I tillegg til standardiserte faktaoppsett vises det til allerede eksisterende utredninger4, 
tilgjengelig data fra nasjonale registre og informasjon fra planavdelingene i fylkeskommunen. 
Prosessveileder hos Fylkesmannen skal veilede i forhold til datainnhenting. Det forventes at 
utredningsperioden for en kommune er ca ett år.

                                                

3 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/andre/brev/utvalgte_brev/2014/Invitasjon-til-a-delta-i-
reformprosessen.html?id=764998
4

For Troms fylke vil utredninga fra Asplan Viak AS/Barlindhaug Norfico AS «Framtidens kommunestruktur i 
Troms» (feb. 2005) være aktuell. Rapporten «Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåinger» fra Proba 
samfunnsanalyse, 2013, kan også være nyttig lesing.
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Det er Inndelingsloven som hjemler endring i kommunegrenser.5 Inndelingslovens §10 sier at 
innbyggerne skal høres før kommunestyret kan gjøre vedtak om en eventuell sammenslåing. 
Tradisjonelt har det i slike sammenhenger vært gjennomført folkeavstemming. Departementet 
vil utarbeide et opplegg for spørreundersøkelse som kan være et alternativ til folkeavstemming, 
men det vil være kommunene selv som skal avgjøre hvilken måte innbyggerne skal høres på.6

Tidsplan:
Kommunereformen er en stor prosess med mange involverte parter og komplekst saksområde. 
Landets kommuner er heller ikke samkjørte i denne prosessen. Noen er i ferd med å utrede ulike 
alternativ, mens andre er i planleggingsfasen. For å nå en felles målstrek, er det lagt fram en 
tidsplan med ulike milepæler:

Tabell 1: Nasjonal milepælsplan for kommunereformen

Løp 1: Rask utredning Løp 2: Lengre utredning

Vår -14 Stortingsbehandling av Kommuneproposisjon 2015 – mål, oppstart prosess

Høst-14 Regionale og kommunale prosesser m/ prosessveileder og KS

Årsskifte Ekspertutvalget legger fram siste rapport ang overføring av nye oppgaver til 
kommunene og eventuelt nye eller justerte kriterier

Vår -15 Stortingsbehandling av regjeringas forslag til nye oppgaver for kommunene7

Høst -15 Slutt utredning for kommuner. 
Likelydende kommunestyrevedtak om 
sammenslåing i gjeldende kommuner. 
Vedtak vurderes av departement ift 
reformens mål.

Vår -16 Endelig vedtak om 
kommunesammenslåing ved kongelig 
resolusjon

Slutt utredning for kommuner. 
Likelydende kommunestyrevedtak om 
sammenslåing i gjeldende kommuner.

Vår -17 Forslag om ny kommunestruktur og nye oppgaver til kommunene legges fram i 
en samla proposisjon8. Forslag til nytt inntektssystem legges også fram.9

Jan -18 Ikrafttredelse nye kommuner

                                                

5 Det åpnes for at endring av kommunegrenser i noen tilfeller også betyr endring av fylkesgrense. 
6 Det øremerkes inntil kr 100 000 kr til hver kommune for å gjennomføre høring av og informasjon til innbyggerne.
7 Jfr regjeringserklæringa: «Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, 
fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.»
8 Kommunale vedtak om sammenslåing som ikke er vedtatt ved kgl resolusjon våren 2016 kan innlemmes i denne 
proposisjonen. Det kan også bli foreslått sammenslåing av enkeltkommuner som har motsatt seg dette viss 
regionale eller nasjonale hensyn tilsier dette (Komm.prop. s. 51).
9 Momenter i inntektssystemet som vil bli vurdert: smådriftsulemper, utforming og omfang av regionalpolitiske 
tilskudd, skatteelementa i inntektssystemet m.fl. (Komm.prop.s.54)
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Jan -20 Ikrafttredelse nye kommuner10

Tidsplanen viser prosessen i kommunereformarbeidet. Som det framgår av tabellen er det ikke 
utredninga som skal ta lengst tid. Prosessen fra det er vedtatt hvilke kommuner som skal gå 
sammen og til sammenslåing, er den mest krevende. Det er derfor satt av ca 1,5 år til dette. 

Det har fra flere hold vært rettet kritikk i forhold til at strukturering av forvaltningsnivået i 
midten (fylkeskommune/region) ikke avklares. Dette henger sammen med justering av 
oppgavefordeling. Først når kommunene er i sluttfasen av sine utredninger (høst 2015) vil det 
være gjort politiske vedtak om hvilke nye oppgaver kommunene skal overta.

Slik oversikten viser, legges det altså opp til to løp, men det er noe uklart hvilke kommuner løp 
2 gjelder for. Strategien er muligens å åpne for et oppsamlingsheat for kommuner som av ulike 
grunner trenger mer tid og/eller kommuner som ikke ønsker sammenslåing. Det som står fast er 
at 1. januar 2020 skal det nye kommunekartet være på plass, og de nye kommunene skal være 
trådt i kraft.

Økonomiske virkemidler:
Inndelingslovens § 15 hjemler økonomisk kompensasjon ved kommunesammenslåing: 
«Ved samanslåing av kommunar eller fylke gir staten delvis kompensasjon for 
eingongskostnader som er direkte knytte til samanslåingsprosessen.». 

Tidligere praksis har vært at kommuner har søkt om å få dekt ekstrakostnader. Kommuner som 
slo seg sammen før 2011 fikk dekt 40-60% av kostnadene, mens kommunesammenslåinger etter 
2011 er kompensert fullt ut. 

For å forvalte de økonomiske virkemidlene uten for mye byråkrati og for å gi økonomisk 
forutsigbarhet, har departementet laga en standardisert modell (tabell 2) for engangskostnader. I 
tillegg vil det bli gitt reformstøtte etter antall innbyggere i den nye kommunen (tabell 3). Til 
slutt er det vedtatt at inndelingstilskudd11 til den sammenslåtte kommunen vil bli beholdt ift 
antall kommuner før sammenslåing. Etter 15 år vil dette tilskuddet trappes ned over 5 år.
Tabell 2: Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden12

Ant.kommuner/ant. 
innbyggere

0-19 999 innb 20-49 999 innb. 50- 99 999 innb. Over 100 000 
innb.

2 kommuner 20 mill 25 mill 30 mill 35 mill

                                                

10 Om det er ønsker om det lokalt, kan ikrafttredelse skje 1.1.2019.
11 Inndelingstilskuddet i inntektssystemet er en kompensasjonsordning til sammenslåtte kommuner for reduksjon i 
rammetilskuddet som følge av kommunesammenslåinger. Inndelingstilskuddet kompenserer for tap av 
basistilskuddet som er et gitt beløp per kommune samt eventuelle tap av regionalpolitiske tilskudd. Kommuner som 
slår seg sammen vil kompenseres for netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. Det vil si at dersom den 
nye sammenslåtte kommunen mottar regionalpolitiske tilskudd, skal kommunen kompenseres for differansen 
mellom tidligere og nye regionalpolitiske tilskudd.

12 Reformperiode vil si perioden fra det gjøres vedtak om sammenslåing og til sammenslåing
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3 kommuner 30 mill 35 mill 40 mill 45 mill

4 kommuner 40 mill 45 mill 50 mill 55 mill

5+ kommuner 50 mill 55 mill 60 mill 65 mill

Tabell 3: Modell for reformstøtte i reformperioden

Ant. innbyggere 
etter 
sammenslåing

Reformstøtte

Under 10 00013 0

10-14 999 5 mill

15-29 999 20 mill

30-49 999 25 mill

Over 50 000 30 mill

I tillegg til de økonomiske virkemidlene har departementet hatt et lovforslag på høring 
(høringsfrist var 25.6.14) som vil innebære at kommunenes låneopptak og langsiktige leieavtaler 
i perioden 2015-2017 må godkjennes av Fylkesmannen for å være gyldige. Formålet er å unngå 
at kommuner tar opp «strategiske lån» - enten for å fordele lånekostnadene på sine «nye 
partnere» eller for å gjøre seg mindre attraktive.

Hva skal de økonomiske virkemidlene brukes til? Engangskostnader er kostnader direkte 
forbundet med sammenslåingsprosessen. Det kan være lønnsmidler f.eks til prosjektledelse og  
merarbeid fra egne ansatte, involvering av innbyggere, harmonisering av IKT- og annet utstyr, 
informasjonsarbeid, strukturelle harmoniseringer m.fl. Når det gjelder reformstøtte, advares det 
mot å knytte disse mot samferdselstiltak (jfr Harstad-Bjarkøy), men det sies også at 
«I forbindelse med arbeidet med neste Nasjonale transportplan er det naturlig at nye 
kommunegrenser vil være et element som må vurderes.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 
2015 s 53). 
Hovedhensikten er nok at «den nye kommunen får en reformstøtte som kan benyttes til det 
kommunen selv anser som mest hensiktsmessig.» (Prop.95 S, Kommuneproposisjonen 2015 s. 
53).

Lokale utfordringer:
Det ligger mange utfordringer og venter når Nord-Troms-kommunene nå skal i gang med 
utredning av framtidig kommunestruktur. Hovedutfordringen er motivasjon. 
For svært mange, både politikere og innbyggere generelt, er det ingen stor entusiasme i forhold 
til å slå sammen kommuner. Det kan være mange grunner til det. Små distriktskommuner har 
vært vant til å kjempe for egne kommuner, både når det gjelder opprettholdelse av bosetting og 

                                                

13
Hvorvidt det skal gis reformstøtte til kommunesammenslåinger med under 10 000 innbyggere er drøfta, men det 

foreligger pr nå ingen avklaring. Fra Kontrollkomiteen er følgende anført: «Komiteen ber om at regjeringen innfører 
reformstøtte også til kommuner som etter sammenslåing har under 10 000 innbyggere, slik at ikke 10 000 
innbyggere oppfattes som en minimumsstørrelse for kommunene.»
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arbeidsplasser, etablering av nye bedrifter og rekruttering av kompetanse m. fl – og i bunnen 
ligger den økonomiske kampen. 

Selv om det i den seinere tid har vært tendens til å fokusere på regionen som en helhet, vil det ta 
tid å endre holdningen i befolkningen. Hvorvidt en utredning om kommunestruktur i Nord-
Troms vil virke samlende eller polariserende, er høyst usikkert. Det ligger en utfordring i å løfte 
debatten fra lokaliseringsspørsmål og navn (hva kommunen skal hete) til de mer grunnleggende 
strukturelle og samfunnsmessige problemstillingene.

En annen utfordring er avstander. De 6 Nord-Troms-kommunene utgjør et betydelig areal. 
Rogaland og Nord-Troms er omtrent like store i areal. I Rogaland er det 26 kommuner! Vestfold 
fylke, Norges nest minste fylke, er delt inn i 14 kommuner. Nordreisa kommune har et areal som 
er 50 % større enn hele Vestfold fylke. Hvilken betydning avstand har for blant annet
muligheten til samordning av tjenestetilbud i en eventuell storkommune, må utredes. 

Både avstand og topografi tilsier at det i et så stort område som Nord-Troms også er kulturelle 
forskjeller. Omdømmeprosjektet har pekt på slike moment. For eksempel er tre stammers møte 
noe Storfjord kommune har profilert som et kommunekjennetegn, mens dette for 
skjervøyværinger ikke er noe man kjenner seg igjen i. Den samiske tilknytninga i Kåfjord er et 
annet eksempel – eller kvensk i Nordreisa. Legger man dette i hop, kan selvsagt det kulturelle 
mangfoldet være en fellesnevner. Kulturelle ulikheter vil ikke være tema for utredning, men det 
utfordrer helhetstenkinga. 
Derimot er det ett viktig utredningstema innen området kultur: hvordan videreføre et samisk 
forvaltningsområde om Kåfjord kommune skulle innlemmes i en større kommune? 

Utredningstemaene ovenfor tar utgangspunkt i kommunekonstellasjoner innenfor Nord-Troms-
regionen, men for noen av de seks kommunene vil det også ligge aktuelle 
sammenslåingsalternativ utenfor regionen. Dermed kan endring av fylkesgrense (Kvænangen-
Alta) eller problem rundt tiltakssone (aktuelt om de sørligste Nord-Troms-kommunene utreder 
sammenslåing med kommuner utenfor sonen) også være aktuelle problemstillinger.

Et sentralt spørsmål i ei utredning blir derfor å se på ulike sammenslåingsalternativ. I utredninga 
fra Asplan Viak AS/Barlindhaug Norico AS fra 2005 ble Troms fylke inndelt på to alternative 
måter: en såkalt «mellomløsning» med 9 kommuner og en løsning med «økonomiske regioner», 
der antall kommuner ble redusert til 5. I førstnevnte alternativ ble de 6 Nord-Troms-kommune 
plassert i 3 ulike kommunekonstellasjoner: Lyngen-Tromsø-Karlsøy, Storfjord-Kåfjord og
Kvænangen-Nordreisa-Skjervøy.14 I det andre alternativet ble alle Nord-Troms-kommunene 
slått sammen til én enhet. Rapporten slo fast at det var vanskelig å finne mange fellesnevnere for 
kommunekonstellasjonene ihht mellomløsningen, mens løsningen med økonomiske regioner ble 
ansett som mer enhetlig, men svært drastisk og ikke minst utfordrende i forhold til de store 
avstandene.

For Nordreisa kommune vil følgende sammenslåingsmuligheter måtte utredes:

                                                

14 I utredninga fra 2005 skulle man se på mulige inndelinger innad i Troms – altså ikke inndelinger som var 
fylkesoverskridende.
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a) Alle 6 Nord-Troms-kommunene 

b) De 4 nordligste kommunene i regionen: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

c) Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

d) Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy 

e) Nordreisa og Skjervøy

f) Nordreisa og Kåfjord

g) Nordreisa og Kvænangen

Alternativ c) kan være aktuelt om Kvænangen vurderer sammenslåing med Alta, og alternativ d) 
kan være aktuelt om Kåfjord trekkes mot sør. Alternativene e), f) og g) blir aktuelle dersom kun 
en av partene ønsker utredning med Nordreisa.
I tillegg kan det selvsagt være mulig at nye kommunegrenser ikke nødvendigvis følger dagens
grenser.
Alternativet ‘ingen sammenslåing’ er ikke satt opp, da det ikke skal utredes. 

Det knytter seg blant anna stor usikkerhet til hvordan det framtidige inntektssystemet vil bli. I 
følge regjeringens tidsplan skal forslag til nytt inntektssystem legges fram våren 2017. Hvordan 
kommunekartet tegner til å bli, vil også påvirke utforming av nytt inntektssystem.
Hvert av utredningsalternativene overfor må vurderes i forhold til de ti kriteriene 
Ekspertutvalget har foreslått. Til sammen skal disse kriteriene angi hvilke krav som stilles til en 
framtidig kommune: 

 I hvor stor grad vil en ny kommunekonstellasjon kunne tilby kommunale tjenester i tråd 
med behov15? 

 Klarer kommunen å skaffe relevant kompetanse innen alle tjenesteområder?16

 Er det tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og bruker, slik at likebehandling, 
habilitet og rettssikkerhet er ivaretatt? 

 Hvilke effektiviseringsgevinster vil en sammenslått kommune gi? 
 Hvordan ivareta politisk styring og deltakelse? 

Disse og flere spørsmål må grundig utredes før innbyggerne skal si sin mening.

Felles prosess i Nord-Troms:
Siden alle kommunene i Nord-Troms skal gjennom samme prosess, og ulike 
sammenslåingsmodeller er mulige, vil det være naturlig at kommunene følger samme tidsplan. 
Dessuten vil en koordinert prosess være viktig i forhold til samarbeid med Fylkesmannen og 
KS. 

Tidspunkt: Aktivitet

Høst-14 Kommunestruktur tas opp som sak i alle 6 kommunestyrer i Nord-Troms. Plan 
for utredning vedtas og arbeidsgrupper nedsettes.

                                                

15 Av brukernære tjenester det særlig rettes fokus mot er helse- og omsorgstjenester, spesielt eldreomsorg, fordi små 
distriktskommuner relativt sett vil få svært mange eldre i de kommende ti-åra.
16 Ei forutsetning i kommunereformen er begrepet «generalistkommune». Alle kommuner skal kunne tilby og 
utføre alle kommunale tjenester.
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Høst- 14-> Hver kommune må se til at informasjon om saken gis underveis til 
innbyggere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud

Høst-14-> Det opprettes kontakt med den kommunale arbeidsgruppa (formannskapet?) 
og Fylkesmannen/ prosessveileder, som legger plan for arbeidet både i 
forhold til egen kommune og for samarbeid med de andre kommunene

Høst -14-> Det opprettes kontakt med den kommunale arbeidsgruppa (formannskapet?) 
og KS.

Høst-14-
vår 2016

Utredningsfase. 

Vår 2016 Vedtak i kommunestyrene i forhold til kommunestruktur

2016-2019 Forberedelser for å kunne effektuere vedtaket fra våren 2016

1.1.2020 Iverksetting av ny kommunestruktur

Vurdering

Det pålegger kommunene et ansvar for å utrede muligheter for kommunesammenslåing. Saken 
vil bli kompleks og tidkrevende i forhold til saksmengde, antall kommuner som skal «snakke 
sammen», og samarbeidet med Fylkesmannen og KS. 
Det foreslås likevel at Nordreisa kommune utreder sammenslåing med alle kommuner i Nord-
Troms, der 7 ulike alternativer er mulige.

Kommunene ansvar for å ivareta innbyggerne, slik at de er godt informert og til slutt kan ta 
stilling til hvordan egen kommune skal se ut i framtida.  Det vil også være viktig å ivareta de 
kommunalt ansatte, da det i arbeid med omstrukturering og omorganisering kan oppstå 
usikkerhet i forhold til arbeidsplasser. 

Kommunereformen er også krevende fordi en går inn i saken uten å kjenne alle premissene på 
forhånd, det være seg framtidas oppgaveportefølje for kommunene, forvaltningsstruktur eller 
økonomiske forutsetninger. For Nord-Troms-kommunene anses utredningsbehovene å være så 
mange at det vil være nødvendig å bruke den maksimale tidsrammen som er gitt for reformen. 

Med bakgrunn i det nevnte anbefales derfor å følge tidsløp 2 i Nord-Troms, dvs en 
utredningsfase som starter med dette vedtaket og som avsluttes med et kommunestyrevedtak om 
fremtidig kommunestruktur våren 2016.
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FORORD

Denne utredningen er gjennomført på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS) Troms.
Rapportens hovedmålsetning er å være et grunnlagsdokument som skal behandles politisk av
kommunestyrene i Troms, samt av KS-Troms våren 2005. Utredningen skal belyse fordeler
og ulemper ved ulike alternativer for en framtidig kommunestruktur i Troms og også analy-
sere det interkommunale samarbeidet.

"Kommunestrukturprosjektet Troms" er Troms fylkes del av et landsomfattende prosjekt om
kommunestruktur som gjennomføres i alle landets fylker. KS har tatt initiativet til et samar-
beid med Kommunal- og regionaldeparternentet (KRD) for å vurdere om endringer i kom-
munestruktur kan bidra til et sterkt og reelt selvstyre i kommunene. Saken skal behandles i
Stortinget i 2006.

I utredningen er ulike inndelingsalternativer for fylket analysert. Hensikten har vært å frem-
skaffe et grunnlagsdokurnent til kommunestyrenes behandling av strukturspørsmålet våren
2005.

Utredningen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Norfico AS og Asplan Viak
AS. Hilde Sjurelv og Lise Nyvold hos Barlindhaug Norfico og Tage Båtsvik og Oddny Grete
Råd (prosjektleder) hos Asplan Viak har gjennomført analysene og skrevet rapporten. Randi
Harnes, Asplan Viak, har hatt ansvaret for kartproduksjonen.

Fra KS Troms har arbeidet vært fulgt av prosjektleder for "Kommunestrukturprosjektet
Troms" Øystein Sivertsen, og av en prosjektgruppe bestående av Torbjørn Evanger (leder),
Pia Svensgaard (Tromsø kommune), Bård Pedersen (Fylkesmannen i Troms), Birger Strøm
(Skånland kommune), Terje Olsen (Nordreisa kommune).

Utredningen har vært gjennomført i perioden 5. januar —21. februar 2005.

Vi vil takke for et svært interessant oppdrag og et godt og inspirerende samarbeid underveis i
utredningen.

Sandvika, 20.02.2005

For Asplan Viak AS For Barlindhaug Norfico AS

Oddny Grete Råd Hilde Sjurelv

Prosjektleder
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1 SAMMENDRAG

I denne utredningen har vi sett på kommunestrukturen i Troms med ulike øyne. Vi har rettet
et spesielt fokus på en tettere kobling mellom Lyngen og Tromsø samt de åtte kommunene i
Midt-Troms. Vi har videre analysert to ulike alternativ for hele fylket; et mellomalternativ
med ni kommuner og et med fem kommuner. Vi skal i det følgende oppsummere noen av
konklusjonene:

Sammenslutning mellom Lyngen og Tromsø

Lyngen kommune synes godt i stand til å ivareta rollen som tjenesteprodusent. Nytt syke-
hjem er bygd. Helsetilbudet er tilfredsstillende og barnehage- og skoletilbudet er godt. De
ivaretar oppgaver som er pålagt kommunen og har en god økonomisk fordeling over de ulike
tjenesteområdene. Kommunen går med et negativt driftsresultat, lånegjelden er som resten av
fylket men avhengigheten av statlige rammeoverføringer er på nær 50 %. Samtidig ser vi
faremomenter ved Lyngens finansielle situasjon. Endringer i inntektssystemet hvor lavt
innbyggertall ikke lenger gis egen vekt, vil ramme Lyngen tungt. Det samme vil en økning i
rentenivået gjøre. Lyngen har heller ikke økonomiske muskler til å påta seg ytterligere opp-
gaver.

Antallet ansatte knyttet til utvikling av næringsliv i Lyngen er gradvis redusert over de siste
ti år. Det samme gjelder for utviklingsorienterte stillinger. Kommunens samfunnsutvikler-
rolle blir stadig marginalisert gjennom en tvunget prioritering av statlige og lovpålagte
oppgaver.

Lyngen kommune vil ved en sammenslutning få et mer stabilt og mindre personavhengig
tilbud til næringslivet. En ulempe er at distanse til beslutninger og støtteapparat vil skape et
problem for næringsutøverne. Det tilbudet som dagens næringsliv i Lyngen får i form av
skreddersøm vil ikke gis av Tromsø kommune. Samtidig vil Tromsø kunne åpne et større
marked og en større grad av regionalisering og internasjonalisering av næringslivet i Lyngen.
For Tromsøs del, vil en innlemming av Lyngen medføre større ansvarsområde for landbruks-
og næringsavdelingen. Tromsø vil ha mye å lære av Lyngen i håndtering og behandling av
lokalt næringsliv.

Med i overkant av 3 100 innbyggere synes det klart at de generelle trekkene fylkesmannen i
Troms identifiserer i de mindre kommunene med en fare for rettssikkerhet, manglende
kompetanse i komplekse plansaker og manglende overordnet planlegging, er et problem for
Lyngen kommune. Konsekvensene er en mangel på overordnet planverktøy, flere klagesaker,
større personavhengighet, mange dispensasjonssaker og enkeltsaksbehandling. Med utsikter
til befolkningsnedgang kan dette bli ytterligere forverret i løpet av noen år. Bruk av Tromsøs
juridiske kompetanse vil styrke rettssikkerheten for innbyggerne i Lyngen. En sammenslut-
ning vil også gjøre det mulig å få lik forvaltning av landskapsverneområdene i Lyngsalpene.

Som en stor kommune i utstrekning har Tromsø vært relativt flinke til å inkludere omlandets
representanter i hvert enkelt parti. Dette har medført at geografiske områder ikke har følt seg
underrepresentert og derved hatt behov for egne bygdelister. Slik sett er det klart at Lyngen
vil være politisk representert i en potensiell storkommune. Dette til tross, avstandene vil bli
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større. Dette vil redusere påvirkningen på det lokale demokratiet slik man er vant til i Lyng-
en. Samtidig er det åpenbart at politikerne fra Lyngen vil ta del i en helt annen form for
politisk styring enn man opplever i dagens Lyngen. Politiske problemstillinger er svært ulike
i Tromsø og i Lyngen, hvor Tromsø er en del av et nasjonalt storbysamarbeid.

Midt - Troms — en, to eller åtte?

I dagens situasjon må alle kommunene bruke budsjettdebatten til å kutte i tjenesteproduk-
sjonen, og de må kutte relativt betydelig. Dette innebærer for flere av kommunene at de må
redusere tilbudet innenfor lovpålagte oppgaver og samarbeide med andre kommuner om
disse tilbudene.

Samtidig ser vi at Sørreisa kommune har prioritert en total renovasjon av sentralskolen, og
planlegger utbygging av nytt alders- og sykehjem. Man påtar seg betydelige kostnader mens
det er stor usikkerhet knyttet til framtidig struktur. Innbyggerne i Sørreisa vil fortsatt ha høy
kvalitet på tjenestene, men det er ikke sikkert at andre kommuner tar eller får denne sjansen
ved en potensiell framtidig kommunesammenslutning i Midt-Troms.

Vi ser i framskrivninger at antall eldre øker i de minste kommunene samtidig som de ar-
beidsføre flytter ut. Ved å opprettholde dagens struktur vil det for noen av kommunene bli
vanskelig å tilfredsstille alle krav til en generalistkommune. Det vil helle ikke være behov
eller grunnlag for hele spekteret av det kommunale tjenestetilbudet. Uten barn, trenger man
verken barnehager eller skoler.

Vi ser spesielt godt i Midt-Troms at størrelse på kommunene har sammenheng med rollen
som samfunnsutvikler. Her har kommunene skåret betydelig ned på fagområder som ikke
er lovpålagte. Dette har gått ut over rollen som samfunnsutvikler, og Lenvik er vel den kom-
munen som fortsatt har mulighet til å spille en mer sentral rolle i et utviklingsperspektiv.
Dyrøy har vært dyktig på dette området, men i stor grad kan det forklares gjennom en meget
aktiv ordfører.

Det er både pro og contra knyttet til større enheter. Det som synes åpenbart er at kommunene
ikke vil rå over mer ressurser i framtiden. Følgelig må kommunene prioritere hvilke roller de
skal ta i årene som kommer. Et ensidig fokus på opprettholdelse av dagens struktur synlig-
gjør ikke samfunnsansvar. Samfunnsutviklerrollen handler om fordomsfritt å vurdere mange
alternativer.

Fylkesmannen i Troms har uttrykt bekymring på vegne av innbyggerne fordi de mindre
kommunene ikke makter å ta en forvalterrolle. Dette innebærer at fagkompetansen mangler,
at det overordnede planarbeidet mangler og at dette truer rettssikkerheten. Det er vanskelig å
argumentere mot dette. Alt vi har, underbygger dessverre dette bildet. Med mindre kommu-
nene får en betydelig økning i inntektene, så står forvalterrollen ubesatt i mange kommuner i
Troms, så også i Midt-Troms. Lenvik har ikke sett seg råd til å juridisk spisskompetanse.
Sannsynligvis vil vi i årene som kommer se stadig flere tilfeller av tilfeldig kommunal saks-
behandling, spesielt fordi innbyggerne kjenner sine rettigheter bedre.

I et demokratiperspektiv er små enheter å anbefale. Gjennom små enheter i dette området
kan det synes som at befolkningen har tatt sitt demokratiske samfunnsansvar på alvor. I de
minste kommunene er valgdeltakelsen skyhøy sammenlignet med de større kommunene. Det
er vel tvilsomt at politikerne i en storkommune vil klare å engasjere så bredt som man har
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gjort i Senja-kommunene. Geograflsk representasjon i de ulike partiene vil ha stor betydning
i en framtidig storkommune eller to. Klarer man ikke dette, frykter vi for at større enheter vil
medføre et vell av bygdelister, hvis eneste politiske standpunkt er å fremme egen bygd.

"Mellomalternativet" - fra 25 til 10 kommuner i Troms

Mellornalternativet vil gi noe større kommuner sammenlignet med dagens struktur Dette kan
medvirke til å styrke tjenesteproduksjonen. Det gir muligheten for å redusere smådrifts-
ulempen som de minste kommunene har i dag. Det som vanskeliggjør en inndeling etter
Mellomalternativet er at mange av forslagene til inndeling synes ut fra de kriterier vi har sett
på, å være usannsynlige enheter. De har verken et integrert arbeidsrnarked, flere har ingen
eller få interkommunalt samarbeid og de samles ikke rundt en felles lokalavis. Faktisk er det
heller slik at inndelingen i mellomalternativet bryter opp det etablerte samarbeidsmønsteret.
Unntaket her er kommunene rundt Tromsø, Finnsnes og Harstad. Spørsmålet er om flere
burde inngå i disse.

Vider er det betenkelig at åtte av dagens småkommuner inngår i tre nye småkommuner med
under 5000 innbyggere. Med høye eldreandeler i befolkningen vil disse kommunene fortsatt
få problemer med å ivareta alle oppgavene som tilligger en generalistkommune. I dette alter-
nativet vil det oppstå problem med å forene størrelse med avstand. Økonomien antas fortsatt
å være trang i de minste kommunene, og dette vil gå ut over tjenesteproduksjon. Avstand til
tilbud vil øke samtidig som størrelsen i enkelte kommuner er for liten til å opprettholde og
bygge ut et fullt spekter av kommunale tjenester.

Vi tror at de minste kommunene i dette alternativet fortsatt vil slite med økonomien, og
drahjelp fra inntektssysternet er lite trolig. Dette gir lite økonomisk handlefrihet og derved få
ressurser til å ivareta rollen som samfunnsutvikler. Det er åpenbart slik at de minste kom-
munene, er de som har størst behov for å tilby kommunale tjenester og veiledning/hjelp.
Samtidig er dette de kommunene som har minst mulighet til å bistå. Tjenestene og kunnska-
pen blir personavhengig og fagrniljøene blir for små.

Vekstkraften vil ligge i de store kommunene med høye innbyggertall og et oppegående og
sterkt næringsliv. Dette vil gi langsiktig og forutsigbar utvikling og interessante arbeids-
plasser. Vi har de siste årene sett en nedbygging av den lokale flskerinæringen på bekostning
av større enheter. Dette innebærer at arbeidsplassene forsvinner langs kysten. Like store kutt
har vi også sett innenfor landbruket. Vi er i ferd med å miste den fleksible og sesongvarierte
arbeidsressursen på landsbygda som vi tidligere hadde.

Fylkesmannen i Troms har påpekt problemer knyttet til forvalterrollen i de minste kommu-
nene i Troms. Rettssikkerhet, fagkompetanse og habilitet er trukket fram. I mellomalternati-
vet vil vi få større enheter slik at habilitet ikke vil være så stort problem. Samtidig antar vi at
ressursene kommunene under 5000 innbyggere besitter ikke vil endres nevneverdig. Dette vil
fortsatt gi problemer med fagkompetanse i en rekke saker samt en fare for rettssikkerheten.

I et demokratiperspektiv kan ni kommuner i Troms synes besnærende. Det er en betydelig
reduksjon fra det eksisterende med 25 kommuner. Dette til tross, mener vi at flere av kom-
munene fortsatt vil være for små. De vil slite med de samme problemene som dagens kom-
muner på mellom 3000 og 5000 innbyggere gjør. Rammene for politisk deltagelse vil være
for snevre fordi handlingsrommet innenfor økonomien er for liten. Det eneste fokuset mange
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kommuner har i dag er hvor og hvordan de skal kutte i kommunale budsjetter. Politikk blir
derved budsjettsaldering og i stor grad behandling av enkeltsaker. Man har verken ressurser
eller anledning til å løfte politikk opp på et høyere nivå. Derved tror vi at rekrutteringen til
politiske posisjoner på sikt vil svekkes i mellomalternativet, og at dette vil medføre et sva-
kere og mindre legitimt lokaldemokrati. Politikk som utøver av sarnfunnsrollen hvor man har
et overordnet ansvar for utviklingen vil ikke ha gyldighet, fordi de beslutningene flyttes til
andre arenaer med ressurser.

På denne bakgrunnen mener vi at mellomalternativet ikke gir en optimal løsning. Innde-
lingen synliggjør en manglende identitetsfølelse mellom kommunene, kommunene vil fort-
satt være svært små i nasjonal sammenheng og lokaldemokratiet vil ikke bli styrket.

Økonomiske regioner — fem nye storkommuner i fylket

Den geograflsk ujevne befolkningsveksten som prognosene viser for dagens kommuner, blir
godt utjevnet i inndeling etter økonomiske regioner. Selv om andelen eldre øker og andelen
unge går ned, kan dette gi robuste kommuner med hensyn til god kompetanse i tjenestepro-
duksjonen. Førstelinjen vil ha et ledd med fagkompetanse å hvile seg på, eks. pedagogisk
kompetanse for barnehagene, utviklingskompetanse for skolene og en sterk medisinsk kom-
petanse for omsorgsenheter. Stordriftsfordeler og flere brukere vil være positive effekter for
tjenesteproduksjon —dette tror vi lettere lar seg realisere sammenlignet med interkommunalt
samarbeid.

Utfordringene knyttet til denne strukturen vil være lange avstander internt i hver kommune,
som kan gi dårlig tilbud i form av tilgjengelighet. Men her skal vi huske at de brukernære
tjenesten stort sett må lokaliseres som i dag —der innbyggerne bor, mens "kontortjenester"
nok vil måtte samordnes til færre enheter sammenlignet med dagens struktur.

Det er åpenbart at rollen som samfunnsutvikler vil styrkes i dette alternativet. Kommuner
av denne størrelsen vil ha betydelig bedre økonomisk og faglig fundament enn dagens små-
kommuner. Vekstkraft, klynger og bedre innovasjonssysterner, klare prioriteringer, engasje-
ment i større prosjekt, bedre gjennornslagskraft og lydhørhet fra andre er positive effekter av
kommunesammenslutning i form av økonomiske regioner. Større handlingsrom for kommu-
nal administrasjon og politikere gir muligheter. Utad vil fem storkommuner bli vesentlig mer
synlige både regionalt og nasjonalt enn dagens 25 kommuner

Problemer med regionkommuner vil være distanse mellom beslutninger og de som påvirkes
av disse både mentalt og fysisk. En fare for at de store får hjelp men ikke de små. Det kan
oppstå uenigheter om lokalisering internt i kommunene. Andre åpenbare problemer knyttes
til manglende offentlige innkjøp hos lokale, kommunikasjonsproblemer, byråkrati og hierar-
ki, vanskeligheter med å flnne den rette ansvarlige, mindre fleksible organisasjoner og at
beslutninger tar lengre tid.

En inndeling etter økonomiske regioner vil med stor sannsynlighet gi bedre rettssikkerhet,
fordi kommunene vil ha ressurser til å tilsette juridisk kompetanse og kompetent fagpersonell
på ulike områder. Vi mener da at det vil redusere omfanget av dispensasjonssaker, klage-
saker og mangelen på overordnede planer. Videre vil det legge til rette for økt likebehand-
ling, mindre habilitetsproblemer, samt mindre bruk av skjønn.
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Små kornmuner har tradisjonelt sett betydelig høyere valgdeltagelse enn større kommuner.
Dette er ofte antatt å skulle gi mer demokrati og medbestemmelse. Samtidig viser det seg at
mindre kommuner lettere kan bli utsatt for kupp fra eksempelvis bygdelister. Kommune-
styrer og formannskap er små og svært personavhengig. Med en inndeling på fem kommuner
i fylket vil politikerrollen bli både kompleks og krevende, og dermed også av mange opp-
leves som mer spennende. Det politiske handlings- og mulighetsromrnet vil bli utvidet og
skape nye politikerroller, spesielt på utviklingssiden. Men avstanden og lokalkunnskapen til
irmbyggerne blir lenger.

Vi tror det er både fordeler og ulemper knyttet til demokratisk mangfold og kommunestør-
relse. En inndeling i storkommuner kan i verste fall redusere både det lokale engasjementet
og valgdeltagelsen. Samtidig ser vi at mange engasjerer seg politisk og ønsker å stå på poli-
tiske lister i de større kommunene. Mange framhever en profesjonalisering av politikerrollen,
mens andre frykter at dette skal bli resultatet av kommunesammenslutninger. Det er få som
ønsker seg politikere som aldri har vært "ute i det virkelige livet". Politikk skal handle om
engasj ement og lysten til å forbedre samfunnet, det skal ikke være en karrieresti.
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2 INNLEDNING

2.1 Bakgrunn for prosjektet

Spørsmålet knyttet til endringer i kommunestruktur og interkommunalt samarbeid berører et
bredt spekter av problemstillinger og utfordringer, og argumentene for og imot er mange.
Spørsmålet om størrelse og samarbeidsform kan ikke løsrives fra spørsmålet om hvilke
oppgaver kommunene skal løse i framtida. Den norske kommunernodellen er basert på gene-
ralistkommuner, hvilket innebærer at kommunene i prinsippet har ansvar for å utføre de
samme oppgavene enten folketallet er 200 eller 200 000. Et sentralt spørsmål blir følgelig om
dette er en kommunernodell vi har råd til å beholde, og som er egnet til å håndtere utford-
ringene kommunene står overfor i framtiden.

KS har tatt initiativet til et samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) for
å vurdere om endringer i kommunestruktur kan bidra til et sterkt og reelt selvstyre i kommu-
nene. Formålet er å tilby gode tjenester for innbyggerne, skape levedyktige lokalsamfunn og
sørge for innbyggernes rettssikkerhet. Framtidens kommunestruktur skal behandles i Stor-
tinget i 2006.

2.2 Kommunestrukturprosjektet så langt

Kommunestrukturprosjektet i Troms ble satt i gang mars 2004. Da hadde det allerede vært
jobbet med på sentralt hold i vel et halvt årl. Kommunestrukturprosjektet er et landsomfat-
tende prosjekt som koordineres av fylkesvise prosjektgrupper. I hovedsak er gjennom-
føringen organisert likt i de tre nordligste fylkene. Hele prosessen en tenkt gjennomført i seks
faser:
Fase 1:

Informasjonsbrev til ordfører og rådmann i samtlige kommuner med et forslag til saksfram-
legg og anmodning om at saken ble grundig drøftet i kommunestyret.
Fase 2:

Startkonferansen, der bakgrunn og mål/motiv for hele prosjektet ble presentert og drøftet.
Kommunenes deltakelse ble vektlagt og det ble invitert til en brei diskusjon om gjennom-
føringen av prosessen. Konferansen hadde liten deltakelse fra politisk hold og behovet for å
få ordførere og rådmenn i tale ble ikke innfridd.
Fase 3:

Regional introduksjon hvor rnålgruppen var sentral politisk (formannskapene) og administ-
rativ ledelse. På disse ble det lagt opp til en brei og grundig gjennomgang samt dialog med
formannskapene og rådmann. Politikerne var svært aktive i denne fasen og framviste et
imponerende engasjement for kommunen og løsning av framtidige utfordringer.

1 Jf. KSshjemmesider.
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Fase 4
Denne fasen utgjør siste samling av formannskapene i regionen. På denne samlingen vil en
se nærmere på utredningen som rådmennene og fylkesmannen står bak. Videre vil forsam-
lingen bli utfordret på drivkrefter og trender som påvirker valg av organisasjon og struktur.
Fase 5
Dersom regionene/formannskapene er klare i forhold til inndelingsforslag kan det være
aktuelt å foreta utredning av fordeler og ulemper av de ulike alternativene (jf denne utred-
ningen).
Fase 6
Formannskapenes forslag til inndelingsalternativ supplert med eventuell ekstern utredning,
oversendes kommunen til behandling i kommunestyret, jf spørsmålsstilling utarbeidet av
sentral prosjektgruppe.

I kommunene i Troms har behandlingen av arbeidet med kommunestruktur vært svært ulik.
Regionrådene har i stor grad fått det overordnete ansvaret for møteaktiviteten. Noen av
kommunene har tatt en svært aktiv og initierende rolle, mens andre i større grad følger med
uten aktiv deltagelse. Vi skal eksemplifisere dette med to kommunestyrebehandlinger.

I Kvænangen har man behandlet saken i kommunestyret 29. juni 2004, og der besluttet de å
engasjere så mange som mulig gjennom å sende saken til høring til grendeutvalg og politiske
partier.

I Dyrøy har kommunestyret gjort følgende vedtak (29.06.04):

"1. Dyrøy kommunestyre vil opprettholde kommunen og lokaldemokratiet som det viktigste
tiltak for å sikre bosetting og videreføring av arbeidet for gode tjenester og utvikling i Dyrøy.

Kommunens deltakelse i KS kommunestrukturprosjekt tas opp på neste kommunestyre-
møte.

Dyrøy kommune svarer for avtalt andel av budsjettet til Indre Sør-Troms regionråd ut
inneværende år, og trer ikke inn i nye forpliktelser. For øvrig viser til k-sak 53/03.

Dyrøy kommune søker inntreden i det regionale samarbeidet i Midt-Troms.

Interkommunalt samarbeid vil fortsette til det beste for innbyggerne, "

Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2004:

"Dyrøy kommune følger KS-prosessen gjennom de statusrapporter og debatter som skjer i
Regionrådet."

2.3 Formål med utredningen

Rapportens hovedmålsetning er å være et grunnlagsdokument som skal behandles politisk av
kommunestyrene i Troms samt KS-Troms våren 2005. Utredningen skal belyse fordeler og
ulemper ved ulike alternativer for en framtidig kommunestruktur i Troms og også analysere
det interkommunale samarbeidet.
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Rapportens hovedmålgruppe er kommunestyrerepresentantene i Troms. Sekundært vil rap-
porten henvende seg til sentrale myndigheter som skal foreta oppsummering av de fylkesvise
prosjektene, og foreta beslutning om det videre arbeidet innen feltet.

2.4 Problemstillinger i utredningen

På bakgrunn av KS Troms sitt tilbudsgrunnlag, vår prosjektsøknad og diskusjoner innled-
ningsvis i prosjektet, har det vært enighet om at følgende problemstillinger skal analyseres i
denne utredningen:

Analysere flere ulike inndelingsalternativer basert på geografi og økonomi. Det skal
presenteres alternativer som tar hensyn til at vi trenger kommuner som evner å løse frem-
tidens utfordringer. Det betyr kommuner som:

er robuste og evner å ta på seg nye oppgaver

fyller rollen som samfunnsutvikler og tilrettelegger for næringsutvikling

har kompetanse og en kvalitet på tjenesten som bidrar til å ivareta innbygger-
nes behov

styrker lokaldemokratiske rettigheter

Omfanget av interkommunalt samarbeid i fylket, og problemstillinger knyttet til et slikt
samarbeid.

2.5 Organisering av utredningsarbeidet

Utredningsarbeidet er blitt styrt av prosjektleder for "Kornrnunestrukturprosjektet Troms",
Øystein Sivertsen, og av en prosjektgruppe bestående av Torbjørn Evanger (leder), Pia
Svensgaard (Tromsø kommune), Bård Pedersen (Fylkesmannen i Troms), Birger Strøm
(Skånland kommune), Terje Olsen (Nordreisa kommune).

Det har vært to møter med gruppen i løpet av prosjektperioden; oppstartsmøte og statusmøte
underveis. På statusmøtet underveis ble foreløpige resultater i utredningen presentert. Denne
gruppen har på bakgrunn av presentasjonen gitt innspill til utredningsarbeidet.

Asplan Viak AS og Barlindhaug Norfico AS har vært utredere for arbeidet og har ansvaret
for rapportens faglige innhold.

2.6 Rapportens organisering og innhold

Rapportens disposisjon er som følger: I kapittel 1 gis et sammendrag av hele rapporten,
kapittel 2 omhandler formål og problemstillinger for utredningen. I kapittel 3 gis en kort
oppsummering av mulig utfordringer som norske kommuner vil møte i fremtiden. I kapittel 4
presenteres viktige utviklingstrekk for kommunene i Troms. I kapittel fem gjennomgås de
ulike utredningsalternativene. I kapitlene 6-10 analyseres de fire alternativene som denne
utredningen omfatter. Kapittel 11 er et avsluttende kapittel med drøftinger.
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3 HVA KREVES AV KOMMUNENE I FRAMTIDEN?

Nasjonal politikk, svekket kommuneøkonomi, endringer i kommunenes rolle og endret
befolkningssammensetning kommer til å sette kommunene i Troms under et kraftig press.
Kommunestruktur bør vurderes ut fra hva man kan forvente at framtiden vil bringe framfor
hvordan ting er i dag. Vi vil derfor i dette kapittelet heve blikket og gjøre oss noen tanker om
hvordan kommunenes framtid kan bli på noen områder.

Den sittende Regjering ønsker færre, større og mer slagkraftige kommuner, og politikken
utformes deretter. Inntil nå har frivillighet og sterke insentiver/gulrøtter blitt vektlagt for å
stimulere til frivillige kommunesammenslutninger. I den siste tiden har signalene fra flere
sentrale politikere vært å bruke tvang dersom frivillighet ikke fører til flere kommune-
sammenslutninger.2 Det kan også tenkes at virkemidler tas i bruks som indirekte vil sanere
kommunestrukturen. Endringer i inntektssystemet og i oppgavefordelingen er eksempel på
dette.

Det kommunale inntektssystemet revideres igjen, og et offentlig utvalg vil levere sine
forslag til endringer i oktober 2005. Mye tyder på at endringene innebærer at det skal bli mer
lønnsomt å være stor og mindre gunstig å være liten. Utvalget skal se på tiltak som gjør
inntektssystemet mer nøytralt ved at kommunestørrelse ikke ensidig skal være en ufrivillig
smådriftsulernpe. Hvis det koster mer for en kommune å være liten, og den selv velger å
være det, må den i framtida dekke en større del av kostnadene selv. Det er allerede gjennom-
ført endringer i inntektssystemet som gir bedre uttelling for antall innbyggere. Kommunene
må belage seg på at det vil være færre mekanismer i inntektssystemet som kompenserer for
størrelse.

Det vil bli endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og flere utviklings-
baner er sannsynlig:

En mulighet er at kommunene tilføres nye oppgaver. Størst betydning vil det få hvis
fylkeskommunene nedlegges uten å bli erstattet av et nytt regionalt nivå. Er dagens kom-
munestruktur robust nok til å ta på seg deler av fylkeskommunens oppgaver? Vil vi hel-
ler ha behov for store regionkommuner til å løse fiere, mer komplekse og kommune-
overskridende oppgaver? Alternativet til større kommuner kan være å gi slipp på prinsip-
pet om generalistkommuner og tilføre oppgaver etter antatt evne til å løse dem.

Motsatt er en utvikling hvor kommuner fratas oppgaver. Endringer i statlige finansie-
ringssystemer for produksjon av velferdstjenester kan komme til å gi drastiske endringer
i kommunenes oppgaver og innhold. Støre (Econ) og Rattsø (NTNU) hevdet at "kommu-
nene kan stå i akutt fare for å miste velferdsoppgavene sine til staten og private, og at de
derfor enten må omstilles radikalt eller finne en ny rolle som "velforeninger— .3 Slike
synspunkter fremmes fordi noen ikke godtar ulik standard på det offentlige tjenes-
tetilbudet. Disse mener velferdstjenester bør produseres gjennom rettighetslovgivning og
stykkprisfinansiering istedenfor via rammeoverføringer. Man kan risikere at staten over-

2 Blantannet"Høyrevil slå sammenkommunermedtvang",Kommunalrapport20.januar 2005.

3 "Dommedagsprofetierfor kommuner. Kommunalrapport20.03.03, basert på foredrag på KS' økonomikonferanse

mars2003.
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tar oppgaver, slik de har gjort med sykehusene, for eventuelt å legge tjenestene videre ut
på anbud til private tilbydere.

• Oppgavefordeling må som allerede nevnt sees i sammenheng med spørsmålet om fylkes-
kommunens framtidige rolle. Tas mellomnivået bort vil det med stor sannsynlighet bety
at kommunene som er i stand til det blir tildelt nye oppgaver. Like sannsynlig er det at vi
fortsatt vil ha et regionalt nivå. Kommunene kan da måtte vise seg i stand til å beholde
oppgavene i konkurranse med det regionale nivået. Et alternativ hvor oppgaver blir over-
ført fra kommuner til det regionale nivået er mest sannsynlig med et folkevalgt regionalt
nivå. De folkevalgte trenger saker som velgerne bryr seg og de er gjerne knyttet til bru-
kernære tjenester. Sentrale myndigheter har på sin side behov for at et nytt regionalt nivå
lykkes.

Innbyggernes behov og forventinger er i endring. Kommunene opplever at innbyggerne
stiller stadig tøffere krav til de kommunale tjenestene og dette vil utvikle seg videre. Valg-
frihet og tilpasning er sentrale stikkord. For eksempel kan det tenkes at de eldre får større
rettigheter og kan stille større krav til kommunale omsorgstjenester. For selv om de eldre er
tilfreds med tilbudet i dag, vil neste generasjon eldre bli langt mer kravstore. Spørsmålet er i
hvilken grad små kommuner vil være i stand til å tilby dette? Og videre kan det etter hvert bli
store variasjoner i tjenestetilbudet mellom kommunene —vil innbyggerne i kommunene med
minst tilbud godta dette?
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4 REGIONALE UTVIKLINGSTREKK

Dette kapitlet tar for seg hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Troms. Vi skal i avsnitt
4.1 se på befolkningsutviklingen historisk og framskrevet. Deretter i avsnitt 4.2 en gjennom-
gang av arbeids- og næringsliv i fylket. I avsnitt 4.3 er utfordringer knyttet til kompetanse
diskutert. Kvalitet på tjenester på overordnet nivå berøres i avsnitt 4.4. Til slutt gjennomgås
de eksisterende interkommunale samarbeid i Troms.

4.1 Befolkningsutvikling

I Troms fylk bor det i dag i underkant av 153 000 innbyggere fordelt på 25 kommuner, hvor
den minste er Bjarkøy med 530 innbyggere og den største er Tromsø med 61 897 innbyg-
gere. Tromsø vokser mens de andre kommunene stort sett har negativ befolkningsutvikling,
og 2/3-deler av befolkningen bor nå i tettbygde strøk4. Folketall i Troms fra 1951 til 2005, og
videre prognoser frem til 2030 er presentert i neste tabell:

Tabell 1: Historisk utvikling og prognoser for folketallet i Troms. Kilde: SSB

k 1951 1%1 1971 1981 1991 2001 20ffl 2010 2020 2030

Intyggere 117564 127771 136805 146818 146816 151777 153323 155503 160522 165810

På de siste femti årene har fylket vokst med ca 30 %, mens det siste tiåret har vært en vekst i
antall innbyggere med omlag 4 %. Befolkningsutvikling for Troms fylke framskrevet til
2030 basert på middels nasjonal vekst viser en befolkningsvekst de kommende ti år på ca 3,5
% og en vekst på 9 % fram til 2030.

4 En grundigere gjennomgangav befolkningsutviklingeni Troms finnes i "Folketallsutviklingeni Troms 2004", Inge
Johansen,2004.
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Befolkningsutviklingen på kommunenivå i Troms basert på middels nasjonal vekst viser
følgende:

Tabell 2: Befolkningsprognoser på kommunenivå. Kilde:SSB, alt MMMM




2005 2020 Endring %vis endring
Harstad _ _ 23 298 24 100 802 3 %

--- Tromsø 62 405 69 793 7 388 12 %
Kvæfjord 3 094 2 962 -132 -4 %
Skånland 2 981 2 783 -198 -7 %
Bjarkøy 531 432 -99 -19 %
Ibestad 1 624 1 280 -344 -21 %

Gratangen 1 307 1 278 -29 -2 %
Lavangen 1 053 1 033 -20 -2 %

Bardu 3 830 4 050 220 6 %
Salangen— 2 293 2 293 0 0 %
Målselv— 6 803 6 891 88 1 %
Sørreisa 3 278 3 231 -47 _1 %'

Dyray 1 269 1 084 -185 -15 %
Tranøy 1 647 1 451 -196 -12 %
Torsken 1 109 1 053 -56 _5 %

Berg— 1 042 942 -100 -10 %
lenvik 11 240 11 757 517 5 %
Balsfjord 5 563 5 284 -279 -5 %
Karlsøy 2 428 2 319 -109 -4 %
Lyngen 3 136 3 027 -109 _3 %

Storfjord 1 888 2 026 138 7 %
Kåfjord- 
 2 267- 2 015 -252 -11 %
Skjervøy 3 051 3 172 121 4 %

Nordreisa 4 773 4 979 206 4 %
kvænangen 1 413 1 287 -126 _9 %

Majoriteten av kommuner i vårt fylke vil oppleve stagnasjon og tilbakegang i folketallet de
kommende 25 år. Bare Tromsø kan se fram til en betydelig vekst i folketallet, men mindre
enn tidligere antatt og mindre enn den historiske veksten. Om lag halvparten av kommunene
i Troms vil i 2020 ha færre enn 2 500 innbyggere.
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I neste figur har vi gått nærmere inn i prognosene og sett på utviklingen i alderssammen-
setning fra 2005 til 2020.

Endring i andelen i aldergruppene 0-19 år og 70 år+ perioden 2005-2020

Endring i andeler 2005-2020 0-19 år u Endring i andeler 2005-2020 70 år+

1117111171111111111111111
EIN'

°2
g, E

CO tu 2
-

,5„ C9 c= -

cr> z

Figur 1: Endring i andelen av befolkningen fra 2005 til 2020 i aldersgruppene 0-19 og 70+.

Prognosene viser at befolkningen i de fleste kommuner vil få en stigende andel pensjonister
(70 år +) og en synkende andel under 20 år. Dette bildet vil ifølge Statistisk Sentralbyrå
(SSB) forsterke seg til 2050. Det blir flere eldre i årene framover enn tidligere antatt. Antall
eldre vil dobles fra 2002 til 2050. Tallet på de aller eldste, de over 90 vil mellom tre- og
seksdobles de neste 50 årene. Disse framskrivningene får stor betydning for tilbudet av
kommunale tjenester i Troms fylke. De aller eldste har et betydelig større behov for kommu-
nale tjenester, i tillegg til at de sjeldnere flytter.

4.2 Bo og arbeidsregioner

4.2.1 Næringsstruktur

Troms er et fylke som er preget av en stor, offentlig sektor og relativt lite industri (7 % av
arbeidsstokken). Halvparten av fylkets arbeidstakere er sysselsatt i offentlig og privat tjenes-
teyting i følge Aetat. Nedbemanning, effektivisering og store omstillinger i offentlig sektor
får derfor stor betydning for arbeidsmarkedet i Troms. Dette har tradisjonelt vært næringer
som sysselsetter mange kvinner. En oversikt over sysselsatte på næring i Troms gir følgende
tall:
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Tabell 3:Oversikt over sysselsatte etter næring i Troms.

Arbeidsstedsfylke/NæringI altMennKvinnerAndel av total i

%%%

Troms —sysselsatte totalt 75 429 52,20 47,80 100 %

Jordbruk, skogbruk og fiske 4 253 80,10 19,90 6 %

Industri og bergverksdrift 5 027 73,00 27,00 7 %

Kraft- og vannforsyning 668 82,00 18,00 1 %

Bygge- og anteggsvirksornhet 5 079 92,50 7,50 7 %

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 13 039 49,00 51,00 17 %

Transport og kommunikasjon 5 511 79,00 21,00 7 %

Finansiell tjenesteyting 1 157 49,00 51,00 2 %

Forretningsmessig tjenesteyting, eiendoms-
drift 5 295 62,70 37,30 7 %

Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting
herav: 34 893 34,90 65,10 46 %

Offentlig administrasjon og forsvar 7 534 59,10 40,90 10 %

Undervisning 7 873 39,30 60,70 10 %

Helse- og sosialtjenester 17 085 2020, 79,80 23 %

Den eksisterende kommunestrukturen i Troms er den geografiske grunnenhet for bolig- og
arbeidsregioner (BA-regioner). Dagens kommunegrenser har vokst fram under andre forhold,
hatt ulike utviklingsforløp og hatt avgrensninger basert på andre sammenhenger. For relativt
få år siden var det viktigste transportmidlet i fylket båt. "Lokalen" fraktet passasjerer mellom
kommunene og til og fra byene. I dag er det viktigste transportmiddelet bilen, og kommuner
som tidligere hadde tette samarbeidsrelasjoner, har i dag en reisetid på mange timer, eksem-
pelvis Lyngen og Karlsøy. Flere øyer er delt mellom to kommuner, og innbyggerne kjører
ofte via et kommunesenter for å komme seg til sitt eget rådhus. Dette har gitt endringer i
samhandlingsmønster i næringsliv, politikk og offentlig forvaltning. Det har ikke blitt gjort
endringer i kommunestrukturen i Troms siden 60-tallet.

Troms har en relativt klar senterstruktur som også følger regionrådsinndeling med unntak av
Skjervøy:

Skjervøy er Troms maritime senter
Nordreisa er regionens handelssenter hvor en stor del av de regionaliserte offentlige
tjenestene tilbys
Tromsø har majoriteten av offentlige tjenester på alle nivå inklusive sykehus og ut-
danning. Tromsø er også handels- og servicesenter
Harstad har i stor grad de samme funksjonene som Tromsø

Lenvik er handels- og servicesenter i Midt-Troms

Vi har i det følgende gitt en skjematisk oversikt over de viktigste næringene i kommunene i
fylket:
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Tabell 4: Viktige næringer fordelt på kommuner.

Kommune Næringer med vekstpotensial Tilhørighet
Kvænangen Lakseslakteri, oppdrett, settefiskanlegg Nordreisa og Alta

Nordreisa Offentlig sektor, reiseliv, service/handel, senterfunk-
sjon, entreprenører

Nordreisa

Skjervøy Maritimt senter, komplett fiskerisamfunn, servicetil-
bud til fiskerinæring

Nordreisa/Skjervøy

Kåfjord Lakseslakteri, matfiskanlegg, lokaliteter, samisk
kultur

Nordreisa og Tromsø

Lyngen Plastindustri, reiseliv, fiskeri, havbruk, fablab Tromsø

Karlsøy Fiskeindustri, rekreasjon, fisketurisme, havbruk Tromsø

Tromsø offentlig sektor, reiseliv, service/handel, IKT, nye
næringer

Tromsø

Balsfjord Renovasjon, industri, jordbruk, transport og logistikk Tromsø

Storfjord Reiseliv, transport og logistikk, eksport/import Tromsø

Måls-
elv/Bardu

Jordbruk, forsvar, slakteri, reiseliv Lenvik/Trornsø

Lenvik Offentlige tjenester, rekeindustri, fiskeindustri, skips-
miljø, transport

Lenvik

Berg Fiskeindustri, grafittverk, settefiskanlegg, reiseliv Lenvik

Torsken Filetfabrikk, havbruk, fiskekjøp Lenvik

Tranøy Reiseliv, nasjonalpark, transport Lenvik

Sørreisa Forsvarsinstallasjoner, industri, kursvirksomhet,
entreprenør

Lenvik

Dyrøy Industri, stort havbrukspotensial Lenvik

Salang-
en/Lavangen

Industri og industriarealer, verksted, havbruk Lenvik

Gratangen Slakteri og smolt, rederi Lenvik/Harstad

Ibestad Rederi, havbruk Lenvik/Harstad

Harstad Kultur, olje og energi, helse/miljø/sikkerhet, verksted,
salg/service, rederi, havbruk

Harstad

Skånland Transport og logistikk, industri, skipsverft Harstad/Narvik

Kvæfjord Jordbruk, havbruk Harstad

Bedriftsstrukturen i Troms er relativt lik landsgjennomsnittet for Norge hva angår størrelse:

Tabell 5: Ansatte fordelt på bedriftsstørrelser




Bedrifter i alt 0-4
ansatte

5-9
ansatte

10-19
ansatte

20-49
ansatte

50-99
ansatte

100
ansatte
og over

I alt 431 510 352 771 35 024 22 551 14 085 4 424 2 655




100 % 82 % 8 % 5 % 3 % 1 % 1 %
Troms 13 735 10 878 1 327 826 502 144 58




100 % 79 % 10 % 6 % 4 % 1 % 0,4 %
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4.2.2 Pendling

Pendling defineres som arbeidsreiser over kommunegrenser, og det opereres med dag- og
ukependling. Dette kan være en problematisk og til dels uriktig definisjon i Troms, fordi
kommunene er så vidt ulik i størrelse. Mens Tromsø har opp mot tre timers reise mellom
ytterdistriktene, er enkelte kommuner svært små arealmessig, og har et fullt integrert ar-
beidsmarked med nabokommuner. Pendling som grunnlag for drøfting av kommunestruktur
er relevant fordi det er nært knyttet opp mot tilgang på tjenester og tilhørighet/identitet.

I NIBRs statistiske grunnlag bygges det på følgende inndeling for realistisk dagpendlings-
regioner i Troms:

Narvik, Ballangen, Evenes og Gratangen
Harstad, Kvæfjord, Skånland og Tjeldsund
Bjarkøy
Tromsø og Karlsøy
Ibestad
Salangen og Lavangen
Målselv og Bardu
Torsken og Berg
Lenvik, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy
Balsfjord og Storfjord
Lyngen
Kåfjord
Skjervøy og Nordreisa
Kvænangen

Ukependlingsomland er definert som følger:
- Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund og Bjarkøy
- Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Kåfjord

4.3 Kompetanse

Det siste tiåret har offentlig sektor hatt problemer med å rekruttere og holde på kvalifisert
arbeidskraft, viser flere undersøkelser gjennomført av KS. Dette gjaldt tidligere bare dist-
riktskommuner, men har spredt seg til bykommuner. Stadig flere har problemer med å dekke
behovet for høyere kompetanse på en rekke fagområder. Kommunene rekrutterer svært bredt;
fra ufaglærte til høyt universitetsutdannede. Mangfoldet av bakgrunn er enorm i kommune-
sektoren, og stiller betydelig krav til kommunene som arbeidsgiver.

Fylkesmannen i Troms har gjort en erfaringsvurdering av kompetanse i kommunene i fylket
og oppsummert er konklusjonene som følger:

Det er knapphet på planleggings- og analysekompetanse i de mindre kommunene i
Troms.
Liten kapasitet innenfor helsefremmende arbeid.

Problemer med å rekruttere til offentlig legearbeid.
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På sikt har fylket et utilstrekkelig videregående utdanningsnivå innenfor helse- og so-
sialsektoren.

Tilgang på kompetent personell innenfor barnehage og skole er bra, men barnehage-
reformen kan gi enkelte kommuner rekrutteringsproblerner.
Oppfølging av forurensningssaker i små og mellomstore kommuner knyttet til dele-
gerte forskrifter er lav og bekymringsfull.
Den naturforvaltningsmessig kompetansen er svært varierende fra kommune til kom-
mune.
Den juridiske kompetansen er betydelig bedre i de store kommunene enn de små,
men Fylkesmannen påpeker at dette ikke nødvendigvis sikrer rettssikkerheten.

Habilitet kan være et problem i de minste kommunene, og innenfor særlig sensitive
områder antyder Fylkesmannen derfor at de minste kommunene ikke er egnet til å
drive et selvstendig forvaltningsapparat.

Arbeidslivet er generelt preget av stor mobilitet. Samlet forventet turn-over er på 17 % i
kommunesektoren.5 De høyest utdannet er minst lojale. Samtidig er det stor variasjon mel-
lom grupper på samme utdanningsnivå. Eksempelvis er sykepleiere og lærere betydelig mer
lojal enn barnehagepersonell. Motivene for å slutte er multifaktoriell, og kan sammenfattes i
lønn, fag- og kompetanseutvikling, ledelse, arbeidsmiljø og trivsel. Demografiske forhold
avgjør hvilke av faktorene som er viktigst.

Mer enn 50 % av kommunalt ansatte arbeider deltid, mest blant kvinner og i pleie- og om-
sorgssektoren. Men andelen deltidsansatte er økende innenfor teknisk sektor, IKT, admi-
nistrasjon, økonomi og merkantilt. KS har igangsatt et prosjekt mot uønsket deltid. De mener
at flere heltidsstillinger gir bedre kvalitet på tjenesten og et større engasjement fra de ansatte.

To forhold kan beskrive kommunens forhold til arbeidskraft, og virker som drivkrefter i
Troms knyttet til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft (Dyrøy-prosjektet):

Konkurranseklemma — kommune, næringsliv og frivillige rammes hvis man ikke
konkurrerer med byene om å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeids-
kraft. Det at flere tar høyere utdanning er med på å øke distansen til hjemstedet. Et
godt fagmiljø er svært viktig. Kommunene må bli svært profesjonelle arbeidsgivere
for å tiltrekke seg og beholde kompetent og spisskompetent arbeidskraft.

Kompetanseklemma — den høye endringstakten og det skjerpede konkurranseklima-
et gjør kommuner svært avhengig av oppdatert kompetanse for å kunne gripe mulig-
heter som oppstår. Kommuner trenger kompetanse for å være en god tjenesteleve-
randør, oppfylle lovpålagte forpliktelser, besørge rettssikkerheten og være en aktiv
samfurmsutvikler. Dette er en vond spiral, hvor rekrutteringsproblemer medfører en
betydelig mindre aktiv og attraktiv kommune som igjen medfører redusert aktivitet.

Undersøkelser blant studenter som tar utdanning typisk for kommunesektoren, samt unge
kommuneansatte viser at kommunen ikke lenger er ansett for å være en attraktiv arbeidsgi-

5 Jf. KS-rapport.
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ver. Det er flere grunner til dette, og fordrer at kommunene legger nye perspektiver på sin
arbeidsgiver- og personalpolitikk (KS-rapport). Kommunen har i stadig større grad behov for
å opptre aktivt og utvikle lederrollen som legger grunnlag for attraktive og utviklende ar-
beidsmiljø tilknyttet:

hurnankapital som medvirker til å utvikle andres kunnskap
relasjonskapital hvor man byzger tillitsfulle relasjoner

strukturkapital hvor man utformer gode prosedyrer og arbeidsmåter

4.4 Kvalitet på kommunale tjenester

De siste årene har det blitt satt et betydelig større fokus på kvalitet i offentlig tjenestepro-
duksjon —krav og forventninger har økt. Overordnet myndighet, brukergrupper, medarbei-
dere og ikke minst media har stilt offentlig sektor ovenfor nye krav om tjenesteproduksjon,
effektivitet og kostnadsbesparelse. Det nye er at brukeren i større grad settes i fokus og at
brukerne skal høres i forbedring og evaluering av tjenesteproduksjon.

Utarbeidelse av serviceerklæringer, brukergarantier og iverksettelse av brukerundersøkelser
er koblet opp mot en reformbølge i offentlig sektor som har sitt utspring fra privat nærings-
liv, og som i stor grad fokuserer på å avklare og å tilfredsstille brukernes forventninger.
Kjennetegn er økte krav til effektivitet og kvalitet, en orientering mot brukerne og trusler om
å konkurranseutsette offentlig tjenesteproduksjon. Erklæringer og garantier beskriver konkret
hva innholdet i hver tjeneste skal være. Disse er nært tilknyttet overordnede politiske målset-
tinger.

Kvalitet er å tilgodese behovene og innfri forventninger som brukerne, profesjonen og opp-
dragsgiveren har til en tjeneste. Et kvalitetssystem er de prosesser, dokumentasjon, roller og
ressurser som kreves for å planlegge, styre og utvikle kvalitet. Systemene har blitt mer balan-
sert med årene hvor brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet også er styrende. Kvalitet er
ofte en subjektiv opplevelse og avhenger av demografiske faktorer. Egen opplevelse av
kommunal tjenesteproduksjon er nok svært ulike en dame på 80 år fra Torsken. Mye av den
kommunale tjenesteproduksjonen kan måles og kvantifiseres, med et unntak. Møte mellom
kommuneansatt og bruker —sannhetens øyeblikk —er ikke målbart.

Rådmannsutvalget i Troms har framhevet følgende sentrale drivkrefter og trender:

Det er et økende gap mellom oppgaver og ressurser kombinert med krav til effektivi-
sering

Ungdom etterspør flere kommunale tjenestetilbud

Økt mobilitet gir problemer knyttet til forutsigbarhet og antall brukere av offentlige
tjenester

Merkevarebygging blir et konkurransefortrinn

Valgmuligheter i forhold til tjenestespekter er utfordrende

Kommunene får større frihet samtidig som bruk av skjønn begrenses
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• Den ikke-produktive delen av befolkningen blir igjen i de små kommunene som re-
sulterer i en svært dyr drift

4.5 Status for det interkommunale samarbeidet i fylket

Vi har med hjelp av sekretariatene i regionrådene foretatt en kartlegging av det interkom-
munale samarbeidet i Troms.

Interkommunale samarbeid fordelt på
regioner
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Figur 2: Interkommunale samarbeid i Troms fordelt på de fem regionene. Kilde: regionråde-
ne

Det er etablert ca. 100 forpliktende interkommunale samarbeid om ivaretakelse av oppgaver i
Troms fylke. Det er stor variasjon med hensyn til antall samarbeid kommunene inngår i.
Noen kommuner, som for eksempel Kvæfjord, Harstad og Bjarkøy i Sør-Troms, og Kvæn-
angen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy inngår i svært mange interkommunale samarbeid
innenfor et bredt spekter av områder. På den andre siden er Tromsø og Lavangen i Indre Sør
Troms og Bardu i Midt-Troms registrert som deltaker i relativt få forpliktende interkommu-
nale samarbeid i Troms.

Som neste figur viser foregår hoveddelen av samarbeidet i Troms på de fire områdene tek-
niske tjenester, næring, helse og PPT/Skole. Dette er stort sett i tråd med andre norske kom-
muner.
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Interkommunalt samarbeid i Troms fordelt på
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Figur 3: Interkommunale samarbeid i Troms fordelt på ulike tjeneste- og fagområder. Kilde:
regionrådene.

I følge organisasjonsdatabasen oppgir 80 og 90 prosent av kommunene at de ivaretar hen-
holdsvis innsamling, renovasjon og sluttbehandling av renovasjon gjennom interkommunalt
samarbeid. Halvparten av kommunene samarbeider med andre kommuner om brann. I Troms
er det branntjenester som peker seg ut. Det eksisterer en interkommunal brann-
varslingsordning for brannvarsling for hele Troms fylke. Det foregår i tillegg mye samarbeid
mellom kommunene om andre oppgaver på brannvernområdet. Det eksisterer også samar-
beid om feietjenester i tre av regionene. Det er bl.a. et samarbeid som feietjenesten som
inkluderer hele Nord-Troms. Det er også samarbeid om renovasjon, men ikke så mye som på
landsbasis.

På næringsområdet er samarbeid om funksjoner og oppgaver knyttet til primærnæringen det
mest utbredte. Samarbeid om veterinærtjenesten og samarbeid om skog- og jordbruksforvalt-
ningen (felles kontor eller skogbrukssjefer/jordbrukssjefer) er det mest typiske for fylket. Det
er ellers noe samarbeid om tilrettelegging for næringsutvikling og turisme/reiseliv. På helse-
området er det legetjenester og legevakt det er etablert fiest samarbeid om. For skolen er det
hovedsakelig PPT-tjenester, og kompetanseutviklende tiltak for skolesektoren det samarbei-
des om i Troms.

Det er også relativt stor forskjell på omfanget samarbeid kommunen deltar i. Og her finner
vil klare forskjeller mellom regionene i Troms når det gjelder kultur og tradisjon for samar-
beid. I Sør-Troms og Nord-Troms er det et betydelig antall forpliktende interkommunale
samarbeid, henholdsvis 34 og 31. Også Midt-Troms har relativt mange samarbeidskonstella-
sjoner (20), mens det er relativt få i Tromsøregionen (8) og Indre Sør-Troms (7). I Nord-
Troms, Sør-Troms og Midt-Troms er det interkommunale samarbeidet også mer mangfoldig.
I tillegg er det verdt å merke seg at kommunene i Sør-Troms og Midt-Troms relativt sett
samarbeider mer enn kommunene i Nord-Troms om brukernære tjenester. I Nord-Troms er
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det flest samarbeid i kategorien næring. Det interkommunale samarbeidet i Nord-Troms
utgjør ca 40 stillinger, hvorav 34 er lokalisert til Nordreisa.

Samarbeidet i Troms følger altså et relativt vanlig mønster. Forpliktende interkommunale
samarbeid er etablert på områder der det koster kommunene relativt lite å være med. Det er
de "ufarlige områdene" som sjelden innbefatter spørsmål om lokalisering av fellesfunksjoner
og fordeling av arbeidsplasser. Det er på de områdene der samarbeidets natur begrenser hver
enkelt kommunes forpliktelser. Det er på områder der det er lett å være enig. Disse områdene
peker seg også ut med hensyn til at det er en utfordring for mange av kommunene å rekrut-
tere, og beholde kompetanse. Det gjør det vanskelig å opprettholde et fagmiljø som gjør det
attraktivt å arbeide i kommunen.

Hvilken relevans har så det interkommunale samarbeidet for en ny kommunestruktur i
Troms? Flere forskningsmiljøer fremhever samarbeid som viktig grunnlag for å bygge inter-
kommunal identitet, noe som må være til stede for en vellykket sammenslutning:

Svein Frisvoll og Reidar Almås fra Bygdeforskning har i rapporten Kommunestruktur mel-
lom form!ft og folelser satt fokus på betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om
kommunesammenslutning. De hevder at kommunale identiteter spiller viktige roller når det
er snakk om en sammenslutning av to eller flere kommuner. De hevder at innbyggerne i
kommunene som tenkes sammenslått må ha en følelse av en felles identitet. De må føle en
form for samhørighet som går på tvers av de eksisterende kommunegrensene. De lanserer
derfor begrepet interkommunal identitet som en beskrivelse på at det eksisterer en følelse
blant innbyggerne i kommunene om at de utgjør et fellesskap. Frisvoll og Almås hevder at en
form for interkommunal identitet er fundamentet for vellykkede kommunesammenslutninger.
De mener også at interkommunal identitet er noe som kan bygges, og at det er noe som
vokser fram, ikke minst gjennom stor grad av samhandling mellom de kommunene som er
tenkt sammensluttet. De hevder at pendling og vellykket interkommunalt samarbeid er gode
eksempler på slik samhandling.

Erfaringer med, og tradisjon for interkommunalt samarbeid er også trukket fram som en
forutsetning for at en kommunesammenslutning skal styrke kommunens evne til å drive
samfunnsutvikling. Amdam hevder at "skal en kommunesamtnenslutning føre til en rask
maktstyrking av en region, må det på forhånd være utviklet et utstrakt samarbeid og etablert
tillit mellom alle sentrale aktorer, koblet med at en grunnleggende forståelse av at en kom-
munesammenslutning er nødvendig for å oppnå bedre samfunnsbygging". 6

4.6 Oppsummering

I dette kapittelet har vi sett på en del utviklingstrekk som danner viktige rammebetingelser
og grunnlag for den videre drøfting av eventuelle strukturendringer i Troms. Viktige trekk er
oppsummert:

• Det forventes en vekst i innbyggertallet på ca. 9 % frem til 2030. Likevel vil majori-
teten av kommunene oppleve stagnasjon og tilbakegang. Om lag halvparten av korn-

6 "Kommunestruktur—kva betyrden for regionalutvikling?",JørgenAmdalm. fl. (2003)
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munene i Troms vil i 2020 ha under 2 500 innbyggere. Andelen eldre vil stige bety-
delig mens andelen under 20 år vil synke.

Den eksisterende kommunestrukturen i Troms er den geografiske grunnenhet for bo-
lig- og arbeidsregioner. Men dagens struktur har vokst fram under andre (gamle)
kommunikasjonsforhold. Kommuner som tidligere hadde tette samarbeidsrelasjoner,
har i dag en reisetid på mange timer, eksempelvis Lyngen og Karlsøy. Kommune-
strukturen er ikke blitt endret siden 1960-tallet.

Fylkesmannen har gjort en analyse av kompetansen i kommunene. Han er bekymret
for de minste kommunenes mulighet til å drive et selvstendig forvaltningsapparat.

Rådmannsutvalget i Troms fremhever at det er et økende gap mellom oppgaver og
ressurser kombinert med krav til effektivisering. Økt mobilitet gir problemer knyttet
til forutsigbarhet og antall brukere av offentlige tjenester. Vider påpeker de utford-
ringer knyttet til valgmuligheter i forhold til tjenestespekteret.

Det er et omfattende samarbeid mellom kommunene i fylket. Størst er aktiviteten i
Nord-Troms og i Sør-Troms. Også Midt-Troms har relativt mange samarbeidskons-
tellasjoner. Det sarnarbeides om et bredt spekter av tjenester, med hovedvekt på
brannvern og renovasjon.

Innbyggerne i kommuner som tenkes sammenslått må ha en følelse av samhørighet
som går på tvers av de eksisterende kommunegrensene. En slik interkommunal iden-
titet7er fundamentet for vellykkede kommunesammenslutninger. Dette kan vokse
frem gjennom stor grad av samhandling mellom de kommunene som er tenkt sam-
mensluttet. Pendling, felles lokalavis og vellykket interkommunalt samarbeid er gode
eksempler på slik samhandling.

7 "Kommunestrukturmellomfornuftog følelser".Senterfor bygdeforskning(2004)
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5 AKTUELLE UTREDNINGSALTERNATIV

Hovedmålet med prosjektet i Troms er å vurdere fremtidig organisering av kommunene med
utgangspunkt i fylkets fem regioner (jf kartet under):

IndreSør-Troms
4 578 innbyggere

Figur 4: Dagens regioninndeling i Troms.

Med utgangspunkt i de fem regionene skal ulike inndelingsalternativer vurderes. I doku-
mentet "Kommunestrukturprosjektet — Troms" har rådmannsutvalget skissert fem ulike
eksempler på alternativ kommunestruktur i Troms. To av disse vil vi gå nærmere inn på i
denne utredningen. I tillegg vil vi analysere mulige sammenslutninger mellom Tromsø og
Lyngen, og mellom kommunene i Midt Troms. Utredningsalternativene kan kort beskrives
som følger:

Mellomalternativet: Dagens 25 kommuner slås sammen til 10 kommuner. Kommunene vil
ha ulike størrelser og gå på tvers av både regiongrenser og fylkesgrenser. Alternativet vil gi:

To kommuner i Nord-Troms.

Tromsøregionen vil få en kommune inkludert Lyngen men uten Balsfjord.

Midt-Troms får fire kommuner inkludert Balsfjord og Salangen.
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Indre Sør-Troms får en kommune.

Sør-Troms får to kommuner.

Rådmannsutvalget vurderer dette alternativet som mulig bare hvis det ikke blir endringer i
oppgavefordelingen mellom regionalt og kommunalt nivå.

Økonomiske regioner: Dette er en alternativ inndeling hvor dagens 25 kommuner slås
sammen til fem kommuner:

For Nord- Troms betyr det en kommune der Lyngen og Storfjord knyttes til Tromsø-
regionen .

Tromsøregionen utgjør en kommune med tilføringen nevnt ovenfor.

For Midt-Troms og Indre Sør-Troms foreslås det to kommuner, men med tre mulige
varianter.

Sør-Troms utgjør en kommune.

Rådmannsutvalget mener dette alternativet er mest sannsynlig hvis det ikke blir endringer i
oppgavefordelingen mellom regionalt og kommunalt nivå, men nye oppgaver kan legges til
kommunene.

Disse to alternativene omfatter alle kommunene i fylket og skal utredes på et relativt over-
ordnet nivå. Den viktigste målsetningen vil være å vurdere om det er områder som det kan
være aktuelle å jobbe videre med hensyn til kommunesammenslutning.

I tillegg til de to ovenfor nevnte inndelingsalternativene, skal vi utrede konsekvenser og
utviklingstrekk i de to områdene som kan sies å være kommet lengst i diskusjonen om nye
kommunegrenser:

I Tromsøregionen skal en sammenslutning mellom Lyngen og Tromsø spesielt ut-
redes. Sentrale spørsmål vil være hvilke konsekvenser og hvilke utviklingstrekk en
sammenslutning kan gi. Eventuelt vurdert opp mot hva et nærmere samarbeid mel-
lom disse kommunene alternativt kan gi?

For Midt - Troms skal vi vurdere flere mulige strukturer.
En storkommune dvs, sammenslutning av dagens åtte kommuner.
To storkommuner der grensen går mellom innlandet langs E6 og Senja/kysten og
Opprettholde dagens åtte kommuner.
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6 ANALYSEMODELL

I dette kapittelet vil vi kort forklare analysemodellen som ligger til grunn for utredningen av
de ulike alternativene. I avsnitt 6.1 er modellen illustrert ved hjelp av en figur og avsnitt 6,2
omtales kriteriene vi har valgt å bruke for å vurdere kommunenes robusthet. Avsnitt 6,3
omtaler kommunenes rolle som tjenesteprodusent, forvalter, samfunnsutvikler og demokrati-
bygger. Til slutt i avsnitt 6,4 har vi sett på hvordan brukernære tjenester, "kontortjenester" og
administrativ ledelse kan tenkes å få endringer i lokalisering.

6.1 Analysemodell

Før vi går nærmere inn på de ulike utredningsalternativene, vil vi kort presentere analyse-
modellen som vi har brukt i denne utredningen. Grunntanken i modellen er at ved å analysere
et utvalg av robusthetskriterier skal vi kunne si noe om hvor godt egnet kommunene er til å
fylle de ulike rollene. For alternativene som omfatter alle kommunene i fylket vil vi gjøre
grove vurderinger, mens for de to casene skal vi gå noe grundigere til verks. Vi vil se hvilke
effekter en ny kommunestruktur og nye samarbeidsformer vil kunne få for kommunene i
Troms sin evne til å utøve disse rollene.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan vi ser for oss mulige sammenhenger mellom kommune-
struktur, kriterier for hva som er robuste kommuner og mulighetene for god oppgaveløsning
gjennom måten kommunene fyller rollene.

Analysemodell
Endringer i dagens
kommunestruktur/ nye
samarbeidsformer:

5 alternativer:

Lyngen/Tromso

Midt Troms

Mellom alt.

Økonomiske reg
Interkommunalt

samarbeid.

Robusthetskriterier (9):

Økonomi

Kompetanse

Kvalitet

Tilgjengelighet

Innovasjonsevne

Levekår

Deltakelse

Identitet


Robuste kommuner i
rollene som:

9Tjenesteprodusent

9 Samfunnsutvikler

Forvalter

9 Demokratiutvikler

Rettssikkerhet

Figur 5: Analysemodell som viser sammenheng mellom robusthetskriterier og kommunenes
fire roller.
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6.2 Innholdet i kommunenes fire roller

Rollen som tjenesteprodusent vektlegges i både det sentrale og det regionale prosjektet i
ønsket om at kommunen fortsatt skal være den viktigste leverandør av nåværende og frem-
tidige tjenester til befolkningen. Det ligger en ambisjon om ytterligere å utvide området for
tjenesteproduksjon. Dette bygger på en oppfatning av at det er viktig at tjenestene utformes
nær dem som skal motta dem.

Kommunene må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta den enkeltes rettsikker-
het ved utøvelse av tillagt myndighet. Dette omhandler kommunenes forvalterrolle.

Rollen som samfunnsutvikler skal sikres og styrkes. Dette krever handlingsrom, virke-
midler og legitimitet. Her ligger mulighetene for partnerskap med andre og samspill med
innbyggerne som samfunnsborgere.

Kommunen skal være vår viktigste demokratiarena. Samtidig er denne rollen av en litt
annen karakter enn de tre andre. Utøvelse av rollen som demokratibygger kan påvirke i
hvilken grad kommunen utøver de tre andre rollene på en god måte, sett med innbyggernes
øyne.

6.3 Kriterier for vurdering av kommunens rolleutøvelse

Vi har i samarbeid med styringsgruppa gjort en prioritering med hensyn til hvilke kriterier vi
skal analysere i utredningen, og sitter igjen med følgende hovedgrupper av kriterier:

Kommunens evne til å kunne bidra til regional innovasjon, et overordnet plangrep og
samfunnsutvikling. Dette vil bli vektlagt både for hele fylket og for de to casene.

Innbyggernes følelse av lokal identitet knyttet til pendling, dekningsgrader for lokal-
aviser, samarbeid mellom kommunene etc.

Tilgjengeligheten til kommunens tjenester.

Kompetanse og kapasitet i kommunens administrasjon.

Kommunens evne til å tilrettelegge for borgernes deltakelse i den demokratiske de-
batten om ønsket samfunnsutvikling.

Kommunens evne til å sikre nødvendig grad av rettssikkerhet for innbyggerne.

I tabell 1 nedenfor har vi synliggjort hvilke av de ulike kriteriene vi mener egner seg til å
vurdere oppnåelse av de fire ulike delmålene. Summen av de ulike kriterienes bidrag til
kommunens evne til å fylle sin rolle på de fire områdene tjenesteyting, forvaltning, sam-
funnsutvikling og demokratibygging, kan gi et bilde på graden av robusthet. Jo bedre en
lykkes i å utøve de fire rollene, jo mer sannsynlig er det at en vil hindre statliggjøring av
oppgaver som i dag tilligger kommunene å løse, og jo mer sannsynlig er det at kommunene
også i framtida kan bli tillagt nye oppgaver.
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Tabell 6: Sammenhengen mellom mål og kriterier —hvilke typer av kriterier egner seg til å
vurdere oppfyllelsen av hvilke roller?

Hovedmål: Stanse statliggjøringen av viktige tjenester og oppgaver

Roller: Rolle 1 Rolle 2 Rolle 3 Rolle 4

Kriterier:
Viktigste leverandør
av velferdstjenester Forvaltning

Kommunen som
samfunnsutvikler

Viktigste demo-



kratiarena

Kommuneøkonomi x




x




Kompetmse/kapasitet x x x




Kvalitet tjenestetilbudet x




x
Tilgjengelighet x





Regionalinnovasjonog
samfunnsutvikling




x x




Levekår




x




Demokrati




x x

Lokal identitet




x




Den enkeltes rettsikkerhet




x




Konklusjonene i analysene vil bygge på vektinger som er subjektive og i denne sammen-
henger også av politisk art. Det betyr at den endelige konklusjonen - om noen av alterna-
tivene utmerker seg som foretrukne i Troms —først blir klart etter resultatet av analysene har
vært gjennom en politisk behandling i de ulike kommunestyrene. 1 tillegg til ulike politiske
vurderinger av måloppnåelsen i de ulike alternativene, vil slike vurderinger også kunne
endres over tid, etter hvert som nye politikkområer kommer på dagsorden.

Gjennomgangen avsluttes med en drøfting av hvilke roller som ivaretas best i hvert enkelt
alternativ, basert på en vurdering av tilstedeværelsen av de ulike kriteriene. Med dette som
grunnlag kan analysen oppsummeres med en sammenstilling og vurdering av de ulike alter-
nativene i forhold til målene om robusthet i forhold til de fire rollene kommunen skal utøve.

Vi vil utarbeide en samletabell for hvert enkelt inndelings-/samarbeidsalternativ. På dette
grunnlaget rangeres så de ulike vurderingene for det enkelte alternativ i forhold til negativ
eller positiv grad av måloppnåelse med bruk av pluss- og minussymboler. Der hvor vurder-
ingen er sterkt negativ, brukes to minus, der den er svakt positiv brukes en pluss etc.

Dette gir to kjernespørsmål som må besvares:

I. Er vurderingene på det enkelte punkt positive, nøytrale eller negative, i hvilken grad
og i hvilket omfang?

2. Hvor viktige - av hvor stor betydning - er oppfyllelsen av de ulike rollene for robust-
heten i oppgaveløsningen samlet sett?
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6.4 Hvilke deler av kommunens virksomhet påvirkes av en

sammenslutning?

Før de ulike alternativene utredes, vil vi her gjøre en vurdering av hvilke deler av kommune-
nes virksomhet som vil bli mest endret ved en sammenslutning, uten å gå for langt ned i
detaljene. Vi vil skille mellom brukernære tjenester, "kontortjenester" og administrasjon.
Erfaringer fra kommuner som har hatt folkeavstemning om sammenslutning er at dette tema-
et er avgjørende viktig å informere innbyggerne om.

Brukernære tjenester

Med brukernære tjenester mener vi tjenester som innbyggerne gjerne bruker daglig eller ofte.
Eksempel er pleie- og ornsorgstjenester, deler av helsetjenesten, skoler, barnehager. Disse vil
som i dag være lokalisert der hvor folk bor. Enkelte kommuner som har utredet sammen-
slutning har ønsket å endre på gamle, kostbare skolestrukturer i forbindelse med sammen-
slutningen. Dette tror vi er viktig å holde atskilt. Konflikten mellom kostbare skolestrukturer
og den politiske prioriteringen om at barn på barnetrinnet skal gå på skole nær sitt eget bo-
sted, er vanskelig og vil være der uavhengig av kommunegrenser.

Selv om tilbudet av de brukernære tjenestene i liten grad blir berørt av at kommunegrensene
flyttes, kan endringer oppstå rned hensyn til hvordan tjenestene organiseres i resultatenheter
og hvem som er ledere for disse. Hvilke omfang dette kan få vil avhenge av modellvalg.

"Kontortjenester"

Med "kontortjenester" menes tjenester hvor innbyggerne går til et kommunalt kontor for å få
tjenester. Dette er tjenester som innbyggerne sjeldnere bruker og som derfor ikke trenger å
være lokalisert så nær innbyggerne. Eksempler på slike tjenester er barnevernstjenester,
sosialtjenester, tekniske kontortjenester etc. En sammenslutning mellom kommuner vil mest
sannsynlig medføre at disse tjenestene slås sammen til felles enheter for hele kommunen.
Med hensyn til lokalisering kan både desentraliserte modeller hvor de "gamle" kommunehu-
sene tas i bruk, og sentraliserte modeller være aktuelle.

Administrativ ledelse og fellesfunksjoner

I tillegg til "kontortjenester" vil administrasjonen bli sterkt berørt av en sammenslutning. En
sammenslutning vil føre til at den sentrale administrasjonen samles i det valgte kommune-
senteret. Også fellesfunksjoner som økonomi, administrasjon og personal vil samles på et
sted.
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7 TROMMLYNGEN

I Tromsøregionen skal en sammenslutning mellom Lyngen og Tromsø spesielt utredes.
Sentrale spørsmål vil være hvilke konsekvenser og hvilke utviklingstrekk en sammenslutning
kan gi. Dette skal vurderes opp mot hva et nærmere samarbeid mellom disse kommunene
alternativt kan gi.

7.1 Gjennomgang av kriteriene

7.1.1 Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag

I kapittel 4 viste vi at Tromsø med sine ca. 62 400 innbyggere forventes å vokse med ca. 12
% innen 2020, mens Lyngen med vel 3 100 innbyggere forventes å få en nedgang på ca. 3 %
i innbyggertallet. For Lyngen er det aldersgruppene frem til femti år som forventes å bli
mindre. Tromsø kan forvente vekst i alle aldersgrupper med unntak av barn og unge under
20 år hvor det forventes en liten nedgang. Neste figur viser endringer i alderssarnmensetning
fram til 2020 for de to kommunene sammen.

Lyngen-Tromsø: Endringer i aldersgrupper 2005-
2020

35000
30000
25000
20000

15000
10000

5000
0 er-1— 	

0-19 år 20-49 år 50-69 år 70-79 år 80 år +

• 2005 02015 02020

Figur 6: Endringer i aldersgrupper for Lyngen og Tromsø i perioden 2005 til 2020. Kilde:
SSB, alt. MMMM.

En sammenslunting vil gi en kommune med vel 65 500 innbyggere, dvs. 5 % større enn
dagens Tromsø kommune. Utvikling i aldersammensetning tilsvarende den Tromsø kommu-
ne kan forvente å ha om de ikke slutter seg sammen med Lyngen, men med en marginalt
dempet vekst i aldersgruppene under 50 år.
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Befolkningsmessig betyr en sammenslutning mye for Lyngen og lite for Tromsø. I Lyngen
må man blant annet vurdere framtidig tjenestetilbud i en kommune hvor innbyggertallet går
ned, samtidig som en større andel av befolkningen tilhører de eldre aldersgruppene. Dette må
veies sammen med et tjenestetilbud i en småkommune versus en storkommune.

I areal vil en sammensluttet kommunene være på 3367 km2, dvs. vel 30 % større enn dagens
Tromsø kommune. Arealmessig vil en sammenslutning være betydelig både for Tromsø og
Lyngen.

7.1.2 Lokal innovasjon og samfunnsutvikling

Lyngen er en jordbruks- og fiskerikomrnune med stort innslag av kompetanse og innova-
sjonsvilje i primærnæringene. Samtidig har Lyngen også en landskjent innovativ plast-
industri. Lyngen kommune har tilsatt jordbrukssjef og næringskonsulent, mens skogbruks-
stillingen deles med Storfjord kommune. Kommunen har ikke eget næringsfond, men et
statlig fordelt kommunalt utviklingsfond.

Handlingsrommet for å være proaktiv knyttet til næringsarbeid og lokal innovasjon reduseres
i de små kommunene. Dette til tross har Lyngen kommune fortsatt klart å ivareta disse opp-
gavene på en svært god måte, og har i samarbeid med næringsliv gjort betydelig arbeid
knyttet spesielt til reiselivsutvikling. Lyngen kommune er en del av virkemiddelsonen for
Nord-Troms og Finnmark med betydelige økonomiske fordeler for både personer og be-
drifter.

I Tromsø er det relativt få ansatte i primærnæringene, og majoriteten av næringslivet er
koblet til varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet, transport og kommunikasjon, offentlig
og privat tjenesteyting. Tromsø kommune har egen plan-, nærings- og miljøenhet med Il

ansatte og ansvar for utvikling innen alle næringsgrener. Tromsø har ikke eget næringsfond,
men får midler fra staten til et svært lite kommunalt fond.
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Sammenlignet på hovednæringer framkommer følgende tall (SSB):

Figur 7: Sammenligning mellom Lyngen og Troms på hovednæringer. Kilde: Aviskatalo-
gen.no

36,4 % er sysselsatt i offentlig forvaltning i Lyngen mens tilsvarende tall for Tromsø er 40,7
%. Andel av befolkning med høyere utdanning i Lyngen er på Il,2 % - 10 % under fylkes-
gjennomsnittet. I Tromsø er andelen med høyere utdanning på ca 30 % av befolkningen.
(SSB/Aetat 2005)

Næringsmessig vil Lyngen og Tromsø supplere hverandre. Selv om Lyngen er "lillebror" så
er de utviklingsorientert —derfor ikke "til byrde" for Tromsø. Lyngen vil få tilgang til et
sterkt/robust næringsapparat i en storkommune, ellers betyr kommunegrenser muligheter i et
større marked for bedrifter. Arenaer og møteplasser vil åpne seg for næringsliv både i Lyng-
en og Tromsø.

Spørsmålet er om Lyngen får beholde fordelene ved å være i tiltakssonen. Så langt har ikke
staten tatt stilling til hvordan dette spørsmålet skal løses praktisk. Mest sannsynlig blir det
vanskelig å opprettholde virkemidler i en del av kommunen, mens de ikke er tilgjengelig i en
annen del. Men dette har blitt gjort før. Samisk utviklingsfond delte kommuner i støtte- og
ikke støtteberettiget områder.

7.1.3 Lokal identitet

Erfaringer fra andre kommuner som har vurdert sammenslutning viser at felles tilhørighet og
identitet er et viktig grunnlag for å få til en vellykket sammenslutning. Det vil derfor være
nødvendig å analysere om innbyggerne i disse to kommunene føler seg i "samme båt".8
Antakelig er det viktigere for innbyggerne i Lyngen å føle tilhørighet til Tromsø enn motsatt.
Det er først og fremst de som vil merke forskjellene med hensyn til kommunens tjenesteap-
parat. Innbyggerne i Tromsø vil merke lite til dette.

8 Jf• "Kommunestrukturmellomfornuftog følelser",Senterfor Bygdeforskning,2004.
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Vi skal se om det er noen fellesnevnere mellom de to kommunene. Slike fellenevnere kan
være felles kultur og organisasjonsliv, felles avis, regionsenter, kommunikasjon etc. Vi vil i
det følgende se på noen slike forhold. Handler Lyngsværinger i Tromsø, har de felles offent-
lige tjenestetilbud, samarbeider de interkommunalt og leser man de samme avisene, bruker
Tromsøværinger Lyngens fasiliteter, er de like eller er de grunnleggende ulike?

Framtid i Nord (FiN) har Nord-Troms som nedslagsfelt, og dekker Lyngen kommune med
eget kontor og journalist. Avisen har et opplag på 750 i Lyngen, og dekker derved 57,1 % av
husstandene. Bladet Nordlys har ikke eget kontor i Lyngenområdet, men har jevnlige opp-
slag om kommunen. Nordlys har et opplag på 807 og dekker 61,4 % av husstandene i Lyng-
en. Avisa Tromsø, som er lokalavis for Tromsø by har et opplag på 68 i Lyngen og dekker
derved 5,2 % av husstandene. I Tromsø er Nordlys den største avisen med en dekning på
57,5 %, mens Avisa Tromsø har en dekning på 36,3 %.

Lyngen komrnune har en dobbeltsidig tilhørighet hvor de på den ene siden historisk er sterkt
knyttet opp mot Lyngenfiorden og kommunene som tilslutter denne. Spesielt gjelder dette
gjennom trestammers møte og den kulturen som knytter de ulike minoritetene sammen.
Lyngen er medlem i Nord-Troms Regionråd, og har et betydelig samarbeid og fellesskap
med kommunene i nordfylket.

Samtidig har Lyngen på flere områder søkt samarbeid med Tromsø. Spesielt gjelder dette på
områdene:

reiseliv med sarneie i Destinasjonsselskapet i Tromsø

forvaltning av Lyngsalpene

utdanning hvor ungdom fra Lyngen reiser til Tromsø for å ta videregående og høyere
utdanning

samarbeid om realisering av Ullsfjordforbindelsen

Kulturtilbudet i Lyngen er relativt omfattende og favner fra musikk, kunst og idretts-
aktiviteter. Flere kunstnere er bosatt i kommunen. Bygging av Lyngenhallen har gitt be-
tydelig regional aktivitet. Solhov er scene for Lyngens kulturelle aktiviteter. Samtidig er det
åpenbart at Lyngsværingene ser mot Tromsø i forbruk av kulturelle opplevelser av noe for-
mat. Tromsø er også det naturlige handels- og servicesenteret for Lyngen. Det lokale og
amatørbaserte tilbudet i Tromsø og Lyngen er likt og vil kunne bidra til større og sterkere
enheter og samarbeid mellom kommunene. Det profesjonelle tilbudet er nærmest fraværende
i Lyngen, mens dette er sterkt tilstedeværende i Tromsø. Tilbudet i byen er noe som alle i
landsdelen nyter godt av; film- og musikkfestivaler er godt besøkt av publikum fra lands-
delen.

7.1.4 Tilgjengelighet - pendling og avstand

Lyngen hadde i 2001 281 stykker som pendlet ut av kommunen, hovedsakelig er disse an-
satte i entreprenørbransjen som arbeidet i Tromsø. Samtidig har også kommunen status som
tiltakssone for Nord-Troms og Finnmark, og man kan anta at kommunen huser noen "Skatte-
flyktninger".
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Lyngen kommune har om lag 9 mil fra innerst til ytterste del av kommunen. Man har fast
veiforbindelse til Tromsø via Storfjord og Balsfjord, men de fleste velger å bruke ferge over
Ullsfjorden når Tromsø skal besøkes. Fra kommunesenteret Lyngseidet er det ca 7 mil pluss
ferge til Tromsø og 6 mil til ytterste del av kommunen —Nord-Lenangen.

Som kommunesenter har Tromsø mellom 6-9 mil til ytterdelene av kommunen. Avstandene
mellom Lyngen og Tromsø bør derfor ikke være et avgjørende hinder for et tett samarbeid,
alternativt en kommunesammenslutning.

7.1.5 Demokratiutvikling, valgdeltakelse, frivillighet og organi-

sasjonsliv

Lyngen kommune er en av forsøkskommunene med direktevalg på ordfører, gjennomført
første gang i 1999. Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget i 2003 var relativt høy med
60,4 % mot et fylkesgjennomsnitt på 54,8 %. I Tromsø var valgdeltakelsen på 55,3 %. Ar-
beiderpartiet har ordførervervet i begge kommunene denne perioden og er det største partiet.
Andelen kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Lyngen er på 26 % hvilket er 11 under
fylkesgjennomsnittet. I Tromsø er andelen 51 %.

Valgdeltakelse på stortingsvalget i 2001 var på 72 i Lyngen og 74 i Tromsø. Lyngen
kommune har en liste "Kretsliste for området Russelv og Sør-Lenangsbotn", mens Tromsø
har "Foreldreli sten".

Lyngen kommune har stort innslag av lag og foreninger. Hovedformålene varierer stort, og
viser bred interesse fra båtforening, idrettslag, bygdelag, hang- og paragliding med mer.
Tromsøs omfang av frivillige, lag og foreninger er enormt stort. Organisasjoner og frivillige
samarbeider om kompetanseutvikling, fra sak til sak, på større arrangementer, de besøker
hverandre og drar på felles turer. Men dette er ikke spesielt for Lyngen og Tromsø. Organi-
sasjonslivet i Troms er sterkt integrert, og dette har sammenheng med at vi er et lite fylke
med mange små kommuner.

7.1.6 Administrativ kompetanse

Lyngen kommune har ca. 400 ansatte fordelt på ca 240 årsverk. Administrasjonssjefen er
kommunens øverste administrative leder med assisterende administrasjonssjef som stedfor-
treder. Lyngen kommune er organisert i en flat struktur med to nivåer, administrasjonssjefs-
nivået og driftsenhetsnivået. Administrasjonssjefsnivået er delt i stab og støttefunksjon,
driftsenhetsnivået er inndelt i driftsenheter. Staben har ansvar for overordnet fysisk og øko-
nomisk planlegging med fokus på strategi og utvikling.

I Tromsø har man også en flat struktur i to nivå, med rådmann som leder. Tromsø har be-
tydelig plankompetanse både operativt og på overordnet nivå. Tromsø har også egen juridisk
enhet.

Det hersker vel liten tvil om at den administrative kompetansen vil styrkes gjennom en
sammenslutning eller et tettere samarbeid mellom kommunene. Man vil få stordriftsfordeler,
samtidig som flere vil dele regningen for høy kompetanse på det administrative nivået. Sam-
tidig er det problemer knyttet til kapasitet, lokalkunnskap og byråkrati.
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7.2 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

7.2.1 Tjenesteprodusent

Lyngen kommune synes godt i stand til å ivareta rollen som tjenesteprodusent. Nytt syke-
hjem er bygd, barnehage- og skoletilbudet er godt utbygd. De ivaretar oppgaver som er
pålagt kommunen og har en god økonomisk fordeling over de ulike tjenesteområdene.
Kommunen går med et negativt driftsresultat, lånegjelden er som resten av fylket men av-
hengigheten av statlige rammeoverføringer er på nær 50 %. Endringer i inntektssystemet vil
følgelig gi kommunen store inntektsmessige konsekvenser. Dette vil sannsynligvis medføre
endringer i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Tromsø sliter med å fylle alle kravene til tjenester, og mangler barnehager, skoler og syke-
hjem. På grunn av Tromsøs enorme vekst, har man ikke maktet å utvikle tjenester i takt med
antall innbyggere og deres behov. Samtidig har vi i Norge hatt en beregning og overføring av
rammetilskudd som har gitt fraflytningstruede kommuner fordeler. Dette har rammet
Tromsø, hvor overføringer har kommet opptil halvannet år etter at innflytting har skjedd.
Dette systemet har nå blitt endret.

I forbindelse med en sammenslutning eller et samarbeid mellom kommunene kan man anta
at Lyngen vil opprettholde sitt tjenestetilbud, mens Tromsø må arbeide aktivt for å etablere et
tilbud på tilsvarende nivå. Fordelene ved et samarbeid er at fagkompetansen bak tjeneste-
produsentene vil være betydelig styrket, og dette vil gi en tryggere tjeneste.

7.2.2 Samfunnsutvikler

Antallet ansatte knyttet til utvikling av næringsliv i Lyngen er gradvis redusert over de siste
ti år. Det samme gjelder for utviklingsorienterte stillinger. Kommunens samfunnsutvikler-
rolle blir stadig marginalisert gjennom en tvunget prioritering av statlig og lovpålagte opp-
gaver. Dette gir en betydelig personavhengighet knyttet til oppgaver som er utviklings-
orientert i kommune, hvor funksjoner følger personer heller enn institusjoner.

Kommunens rolle som samfunnsaktør i utviklingsprosesser er marginalisert det siste tiåret.
Stadig flere lovpålagte oppgaver har gjort at disse må prioriteres til fordel for utviklings-
orienterte oppgaver. Færre ansatte har ansvar for den overordnet strategiske utviklingen og
styringen i kommunen. Fagmiljøene blir mindre, og derved også mindre attraktiv for kom-
petent arbeidskraft.

Lyngen kommune vil ved en sammenslutning få et mer stabilt og mindre personavhengig
tilbud til næringslivet; fra primær- til tertiærnæringen. Samtidig vil distanse skape et problem
for utøverne. Lokalkompetansen og spissene på det Lyngen er god på, for eksempel plastin-
dustri, vil være redusert. Det tilbudet som dagens næringsliv i Lyngen får i form av skredder-
søm vil ikke gis av Tromsø kommune. Samtidig vil Tromsø kunne åpne et større marked og
en større grad av regionalisering og internasjonalisering av næringslivet i Lyngen.

For Tromsøs del, vil en innlemming av Lyngen medføre større ansvarsområde for landbruks-
og næringsavdelingen. Tromsø vil ha mye å lære av Lyngen i håndtering og behandling av
lokalt næringsliv. På miljøsiden vil Lyngsalpene i større grad bli et forvaltningsområde, i
tillegg til at næringslivet vil nyte godt av Tromsøs miljøkompetanse.
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Det er flere måter å imøtegå og revitalisere den administrative kompetansen i kommunen.
Blant annet gjennom økt samarbeid, bedre kommuneøkonomi, rekrutteringsfokus og kjøp av
overordnet plankompetanse.

7.2.3 Forvalter

Med i overkant av 3 100 innbyggere synes det klart at de generelle trekkene som Fylkes-
mannen identifiserer i de mindre kommunene med en fare for rettssikkerhet, manglende
kompetanse i komplekse plansaker og manglende overordnet planlegging også vil bli et
problem for Lyngen kommune. Konsekvensene er en mangel på overordnet planverktøy,
flere klagesaker, større personavhengighet, mange dispensasjonssaker og enkelt-
saksbehandling. Med utsikter til befolkningsnedgang kan dette bli ytterligere forverret i løpet
av noen år.

Tromsø har ikke i så stor grad redusert i antall ansatte på forvalternivået. Kommunen har et
sterkt fagmiljø med svært høy kompetanse. Mye av grunnen til dette er at Tromsø er univer-
sitetsby. Dette synliggjøres i statistikk over andelen høyere utdannete.

Bruk av Tromsøs juridiske kompetanse vil styrke rettssikkerheten og forutsigbarheten for
innbyggerne i Lyngen. En sammenslunting vil også gjøre det mulig å få lik forvaltning av
landskapsverneornrådene i Lyngsalpene.

7.2.4 Demokratiutvikler

Som en stor kommune i utstrekning har Tromsø vært relativt flinke til å inkludere omlandets
representanter i hvert enkelt parti. Dette har medført at geografiske områder ikke har følt seg
underrepresentert og derved sett behov for egne bygdelister. Lyngen bør følgelig bli tilbørlig
politisk representert i en potensiell storkommune. Dette til tross, avstandene vil bli større.
Dette vil redusere påvirkningen på det lokale demokratiet slik man er vant til i Lyngen. Et
tettere samarbeid vil kunne styrke det lokale organisasjonslivet både i Tromsø og Lyngen.

Så langt har Lyngen hatt mindre problemer enn fylket forøvrig med samfunnsengasjement og
deltagelse. Relativt sett har valgdeltagelsen vært høy, og flere partier er dominerende i lokal-
styret. Organisasjonslivet er oppegående med mange frivillige lag og foreninger. Med 3 100
innbyggere er det åpenbart at problemer knyttet til habilitet vil oppstå i enkeltsaker, men
dette er ikke et stort problem.
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7.2.5 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en
sammensluttet kommune. Det presiseres at scorene ikke er objektive, men er ment å gi et
bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 7: Skåringsskjema av kriterier og roller.

Tjenesteprodusent Tilgjengelighet + 0 0




Pendling




0 +

Samfunnsutvikler Lokal innovasjon og samfunnsutvikling + + ++




Lokal identitet + ++ +




Demografi




++ ++

Forvalter Administrativ kompetanse - ++ ++




Rettssikkerhet




++ ++

Demokratirolle
Demokratiutvikling, valgdeltagelse,
frivillighet og organisasjonsliv

+ + 0




Interkommunalt samarbeid
/regionrådsdeltagelse

__ - -
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8 MIDT TROMS

For Midt - Troms skal vi vurdere flere mulige strukturer:

Opprettholde dagens åtte kommuner.

En storkommune dvs, sammenslutning av dagens åtte kommuner - Berg, Torsken,
Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv.

To storkommuner der grensen går mellom innlandet langs E6 (Bardu og Målselv)
og Senja/kysten (Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy).

8.1 Gjennomgang av kriteriene

8.1.1 Demografi

Kapittel 4 Regional utvikling viser prognoser for utvikling i antall  innbyggere de neste fem-
ten år. I tabellen under framgår det hvordan denne utviklingen fordeler seg på aldersgrupper.
Tallene viser forventede endringer i % fra 2005 til 2020.

Tabell 8: Prognoser for prosentvis endring i ulike aldersgrupper fra 2005 til 2020.




0-19 år 20-49 år 50-69 år 70 år + Totalt
Tranøy -20 % -14 % -15 % 10 % -12 %
Torsken -8 % -14 % 5 % 4 % -5 %
Berg -26 % -12 % 11 % -4 % -10 %
Sørreisa -14 % -11 % 9 % 41 % -1 %
Dyrøy -27 % -16 % _7% -8 % -15 %
Lenvik - 6 % - 2 % 20 % 25 % 5 %
Målselv -12 % -5 % 19 % 22 % 1 %
Bardu _3% 1 % 10 % 38 % 6 %






Midt-Troms -10 % -5 % 13 % 22 % 1 %






Senja&kysten -11 % - 7 % 11 % 19 % 0 %
Målselv/Bardu - 9 % -3 % 15 % 27 % 3 % _

Hvis de åtte kommunene består, kan de tre største kommunene Lenvik, Bardu og Målselv
forvente vekst i innbyggertallet på hhv 5 %, 6 % og 1%. Sørreisa, den fjerde største kommu-
nen, vil ha en tilnærmet flat utvikling. De fire kommunene med under 1500 innbyggere, kan
forvente en bekymringsfull nedgang. Tranøy kan forvente en vekst i andelen eldre, kombi-
nert med en kraftig nedgang i den yrkesaktive delen av befolkningen. Nedgangen er så stor at
det må stilles spørsmål om hvordan kommunen kan klare å opprettholde nivået for kommu-
nal tjenesteproduksjon. Dyrøy kan forvente sterkest prosentvis nedgang av samtlige kommu-
ner (-15 %). Her fordeler nedgangen seg på alle aldersgrupper, også de eldre.

En sammenslutning til en storkommune i Midt-Troms vil bety over 30 000 innbyggere, og
dermed den nest største kommunen i fylket. Prognosene for aldersfordelingen viser at dette
vil medføre en tilnærmet flat utvikling i innbyggertallet (1 % vekst). Aldersammensetningen
vil imidlertid endre seg ved at andelen barn og unge går ned med ca 10 %, mens andelen
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eldre kan forventes å øke med 22 %. For kommunal tjenesteproduksjon betyr dette grovt sett
mindre behov for barnehage- og skoletjenester, og større behov for pleie-, omsorg- og helse-
tjenester.

En sammenslutning til to kommuner vil gi en kommune på Senja & kysten med ca.19600
innbyggere og en kommune i innlandet på ca. 10600 innbyggere. På sammen måte som i en
storkommune vil denne inndelingen fordele utviklingen slik at det totalt sett for kommunen
på Senja & kysten kan forventes en flat utvikling i innbyggertallet og for innlandet en vekst
på ca 3 %. Eldreandelen vil vokse kraftig i begge kommunene med hhv 19 % og 27%.

8.1.2 Lokal innovasjon og samfunnsutvikling

Området fra innerst i Troms ved Svenskegrensen til ytterst på Senja favner om et enormt
mangfold. I indre Troms er mange arbeidsplasser knyttet til Forsvaret, mens Senja ligger tett
om mot rike fiskeressurser og har store fiskeindustribedrifter. I dette området finner vi de
tyngste industrimiljøene i Troms. Finnsnes har en regional rolle i form av betydelig vekst-
kraft samt et bredt servicetilbud til innbyggerne i regionen. Fordelt på de tre hovednæringene
ser vi at Senjakommunene relativt sett har betydelig større andel ansatte i primærnæringene.
I all hovedsak dreier dette seg om fiskeri.

Figur 8: Ansatte fordelt etter næring.

Med unntak av Lenvik ser vi at felles for alle kommunene er en stor avhengighet av offentlig
sektor som arbeidsgiver. For Bardu og Målselv, men også for Sørreisa er det i stor grad
ansatte i forsvaret som dominerer. Forsvaret er inne i en stor ornstillingsprosess, og dette vil
mest sannsynlig påvirke deler av sysselsettingsmønsteret i disse kommunene. I dag opplever
man drøftinger om å avslutte førstegangstjenesten og derved dimittere soldatene tidligere enn
planlagt som en innsparingskilde. Muligheter for å konkurranseutsette deler av Forsvarets
virksomhet i indre Troms har også vært lansert som alternativer. Det er åpenbart at dette
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stiller forsvarskommunene ovenfor store utfordringer både knyttet til økonomi, men like mye
til arbeidsplasser.

Senja Næringshage AS, en distribuert næringshage som er representert i kommunene Sørrei-
sa, Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy ivaretar etablererkontakten i disse kommunene. De
veileder gründere med etablering av bedrift. I de øvrige kommunene i regionen har man egne
næringsavdelinger.

Kommunene i regionen har relativt ulik størrelse fra 1 100 i Torsken til 11 200 Lenvik. Det
er derfor åpenbart at arbeidet med samfunnsutviklerrollen er relativt ulik for kommunene.
Kommunene har svært varierende frihetsgrader innenfor kommuneøkonornien. Statlige
rammeoverføringer utgjør fra 18 % til over 50 % av de kommunale inntektene. Noen av
kommunene har lånegjeld på over 100 000 pr innbygger, mens andre er under fylkes-
gjennomsnittet på 58 000. Noen har negativt driftsresultat, mens andre har et positivt resultat
for driften. Frihet i økonomien påvirker i stor grad hvor mye ansvar kommunene kan ta for
samfunnsutviklingen. Felles for de minste kommunene er at de har skåret ned på antall an-
satte som arbeider med utviklingsorienterte oppgaver.

Sammenslutning eller status quo

Området som helhet mangler en felles identitet og strategi næringsmessig. Som en kommune
tror vi det vil være vanskelig å ivareta utfordringene til det regionale samfunnet, erkjenne
behov for innsats, utvikle felles visjoner og strategier, prioritere virkemiddel og handling, og
kontinuerlig lære av hverandre og av andre slik KS har valgt å definere mulighetsrommet
(KS —samfunnsutvikler). Potensial for et styrket nærings- og utviklingsarbeid er bedre ved
sammenslutning enn samarbeid. Dette fordrer imidlertid at kommunene er enig i å slå seg
sammen. Så langt har bare Lenvik signalisert en viss positiv interesse for dette. De øvrige
kommunene har erklært til dels sterk motstand mot sammenslutning.

8.1.3 Lokal identitet

Kulturen i denne regionen er sterk, og preget av oppvekststed, identitet og røtter. På Senja er
kystkulturen svært framherskende og dominerende. På innlandet er det bondekulturen som
har påvirket utviklingen av den lokale identiteten. Deler av innlandet har egen dialekt. En
storkommune i Midt-Troms vil ikke umiddelbart medføre at samtlige innbyggere føler et
sterkt fellesskap og en lik identitet.

Studier som KS har gjort viser at det økonomiske fundarnentet for kommunale kultur-
institusjoner har bedret seg ved kommunesammenslutning. De små kommunene har over tid
vært gratispassasjer for regionale kulturinstitusjoner som teater, kulturhus, galleri og kon-
serthus. Når kommuner slås sammen er det flere som er med på å betale driftsstøtte eller
billett til disse viktige institusjonene. Kulturtilbud er svært viktig for rekruttering av arbeids-
kraft, tilbakeflytting og tilflytting.

Ungdom kjenner og respekterer ikke kommunegrenser på samme måte som eldre generasjo-
ner. Følgelig representerer økt samhandling muligheter for bedre opplevelses- og fritidstilbud
for unge. Muligheter for samarbeid knyttet til utdanningsfeltet med utvidet og bedre tilbud er
også til stede.
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Avis og avisdekning er en av faktorene som kan påvirke utviklingen av en felles identitet i en
region. Som oftest vil to aviser krige om å være nummer en. I dette området ser vi at Troms
Folkeblad står svært sterkt i alle kommunene i de ytre strøk:

Figur 9: Avisdekning på Senja. Kilde: Aviskatalogen

Oversikten viser at nummer to-avisen er Nordlys. Nye Troms, som er lokalavis for indre
Troms har tilnærmet ingen dekning i kystkommunen. Selv ikke Sørreisa kommune, som har
mye av den samme næringsstrukturen som innlandet, har avisen som valg nummer to.

Avisdekningen i innlandet er presentert i neste figur:
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Figur 10: Avisdekningen i innlandet. Kilde: Aviskatalogen.

60-65 % av husstandene i Bardu og Målselv leser Nye Troms. Lokalavisdekningen under-
bygger antagelsen om at det er relativt store forskjeller mellom indre og ytre strøk i Midt-
Troms. Det er andre faktorer som har påvirket regiontilhørigheten enn identitet.

Troms Folkeblad Nordlys Fiskedbladet

o Dyrøy

o Sørreisa

Tranøy

Torsken

Berg

o Lenvik
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8.1.4 Tilgjengelighet —pendling og avstand

Pendlingsmønster

Tabell 9: Pendlingsmønsteret for arbeidsreiser mellom kommunene i Midt-Troms, samt ut av
regionen. Tall fra PANDA for 2003.

Fra

Til

Bardu Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik
Ut av
regionen

Bardu 1628 171 1




1




33 245

Målselv 51 2890 31 2 2




128 367

Sørreisa 7 129 915 19 8 2 2 330 195
Dyrøy 2 10 30 352




6 21 124
Tranøy 3 8 4 1 432 1




189 90

Torsken




2 1




3 436 4 20 51
Berg




2




12 6 335 49 81

Lenvik 19 157 122 6 77 9 21 4046 639
Innpendling til
regionen 123 305 43 22 18 21 14 431




Som i mange andre kommuner i Norge viser tabellen at storparten av arbeidstakerne jobber
innenfor den kommunen de bor i. Pendlingstallene viser tydelig Lenviks funksjon som regi-
onsenter i Midt-Troms ved at den som eneste kommune har relativt stor innpendling fra alle
de andre kommunene i regionen. Det er også over 400 arbeidstakere som pendler inn til
Lenvik fra kommuner utenfor Midt-Troms. Av de åtte kommunene er det Målselv og Lenvik
som har netto innpendling.

I kommunestruktursammenheng er det verdt å legge merke til at det er ingen eller liten pend-
ling mellom flere av kommunene i regionen. Dette har sin forklaring i tradisjon, nærings-
struktur og geografiske forhold. Men en sammenslutning på Senja/kysten med eller uten
Bardu og Målselv, betyr sammenslutning av kommuner som med unntak av Lenvik, ikke har
felles arbeidsmarked. Dette ligger det bedre til rette for ved en sammenslutning mellom
Bardu og Målselv. Internveien på Senja som er under utbygging vil gi helt andre pendlings-
og samarbeidsrelasjoner mellom kommunene.

Avstand mellom kommunesentra

Et sentralt argument i kommunestrukturdebatten i Midt-Troms er hvor lange avstander det
blir i de nye kommunene hvis grensene flyttes. For eksempel må det være akseptabel reise-
avstand til det nye kommunesenteret hvor kommunehuset blir plassert og hvor alle eller
mange av de kommunale kontortjenestene og administrasjonen vil bli lokalisert. 1 avstands-
debatten er det likevel verdt å huske at de brukernære tjenestene som for eksempel barne-
hager, skoler, pleie og omsorg etc. må lokaliseres der innbyggerne bor, og dermed lite berørt
av at kommunegrenser flyttes.

I tabellen under fremgår det hvor lange avstander i kilometer det er mellom dagens kommu-
nesenter. Ideelt sett burde statistikken også vist avstanden fra bygdene som blir liggende i
ytterkanten av eventuelle storkommuner og inn til kommunesenteret. Dette fremgår ikke av
offentlig statistikk og må eventuelt utredes nærmere hvis kommunene velger å gå videre med
strukturspørsmålet.
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Tabell 10: Tabell: Reiseavstander mellom kommunesentrene (1999). Kilde: PANDA.

Fra/Til Bardu

>
z
«u

ul.
..

k
co Dyrøy

I

_ Tranøy

I

TorskenBerg

_I

Lenvik

I

Bardu 1 36 50 60 86 133 125 69
Målselv




1 34 62 70 117 109 53
'Sørreisa




1 30 37 85 76 20
Dyrøy




1 67 115 106 50

Tranøy




1 68 59 17

Torsken





1 41 65

Berg





1 56

Lenvik






1

Vi skal ikke i denne utredningen foregripe diskusjonen om nytt kommunesenter om grensene
flyttes i Midt-Troms. I vår drøfting tar vi utgangspunkt i Finnsnes som senter. I alternativet
hvor hele regionen slås sammen til en storkommune kan avstandene til Finnsnes fra de øv-
rige kommunesentrene leses av siste kolonne i tabellen. Lengst vil avstanden fra Sætermoen i
Bardu og Gryllefjord i Torsken bli, hhv. 69 og 65 kilometer. Men begge vil være under det
man i forbindelse med bo- og arbeidsmarkedsregioner regner som akseptabel reiseavstand
for dagpendling9. Tabellen viser videre at avstanden mellom de øvrige sentrene varierer fra 3
til 23 mil. Det betyr at det i en felles kommune må velges en sentralisert modell. Med det
mener vi at de fleste kommunale "kontortjenester" og fellesfunksjoner må plasseres i kom-
munesenteret, og kan ikke desentraliseres utover i de forskjellig gamle sentrene.

Hvis Midt-Troms deles i to storkommuner viser tabellen at avstanden mellom Sætermoen og
Moen er 36 kilometer. Her vil det være mulig å vurdere en desentralisert modell hvor noen
kommunale funksjoner plasseres på Sætermoen og noen på Moen. Den viktigste avveiningen
her er antakelig nærhet til innbyggerne og utnyttelse av eksisterende kommunehus versus
økonomi. På Senja/kysten vil avstanden være lengst fra Gryllefjord (65 km) til Finnsnes.
Avstandene mellom Dyrøy og Sørreisa til Torsken og Berg er så pass lang at det ikke er
realistisk med dagpendling mellom sentrene i disse kommunene.

Forblir kommunestrukturen som i dag, tilsier prognosene for befolkningsutvikling, spesielt
for Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg behov for økt samarbeid —ikke bare for "kontor-
tjenester", men kanskje også for brukernære tjenester. Ut fra pendlingsmønster og avstander
kan man stille spørsmålet om et enda mer omfattende samarbeid avhenger av Lenvik som per
i dag er stor nok til å klare seg selv? Og om samarbeidet blir svært omfattende, hva er det å
tjene på å ikke slå seg sammen?

9 I "Fakta og vurderingeromkring kommunestrukturi Buskerud"har Telemarksforskninglagt til grunn avstandskrite-
riumetsom er brukt i NIBRs inndelingav lokalearbeidsmarkedsregionersom er på 75 minutter.Med kjørehastighetpå

60 km. i timenblir dette ca. 75 kilometer.
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8.1.5 Demokratiutvikling og valgdeltakelse

I Troms har vi 115 928 potensielle velgere, og 61 702 benyttet seg av retten til å avgi stemme
i 2003. Om lag 47 % valgte ikke å bruke stemmeretten til kommune- og fylkespolitikk i
Troms. I Midt-Tromsregionen er det stor variasjon i deltagelse ved kommune- og fylkes-
tingsvalget i 2003:

Tabell 11: Deltakelse ved kommune- og fylkestingvalget i 2003.

Dyrøy Sørreisa Bardu Målselv Lenvik Torsken Tranøy Berg

61,8 59,2 58,5 48,3 52,9 68,9 68,1 70,4

Sammenlignet med fylket og landet har de Senja-kommunene Torsken, Berg og Tranøy en
fantastisk god valgdeltakelse på nærmere 70 %. For de to største kommunene Lenvik og
Målselv er valgdeltakelse bekymringsfullt lav på i under- og overkant av 50 %. Noe av
forklaringen kan ligge i et stort antall tilflyttere som vil bo i kommunen i relativt kort tid
knyttet til oppdrag i forsvaret.

Sammenslutning eller status quo

Med en så vidt stor kommune geograflsk sett som de åtte ville være, vil den geografiske
representasjonen reduseres. I dag er de aller fleste lokalsamfunn representert i kommune-
styrene. Det vil ikke være mulig i en framtidig storkommune. Dette vil gi større grad av
indirekte heller enn direkte representasjon. Mange frykter det blir vanskelig å nå fram med
argumenter ovenfor en større politisk enhet. Politikerne vil kanskje ikke ha den samme lo-
kale kunnskapen de i dag besitter. Samtidig øker muligheten for at lokaliseringsstridigheter
skal være basis for lokalpolitikk. På den andre siden kan komrnunestyrearbeid i små kommu-
ner bli tungt, uten utviklingsmidler og mangel på handlingsrom til å utvikle kommunen.

Som en eller to storkommuner vil potensial for å knytte relasjoner og derved realisere større
politikkområder nasjonalt og internasjonalt være mye sterkere til stede enn som åtte mindre
kommuner. Den politiske slagkraften vil være sterkest for en stor kommune, og følgelig vil
det politiske handlingsrornmet bedres betraktelig. 30 000 innbyggere høres sterkere nasjonalt
enn 1 000 gjør.

8.1.6 Administrativ kompetanse

Fordelt på i overkant av 30 000 mennesker er denne regionen dekket opp åtte ganger med
administrativ kompetanse som ordførere, rådmenn, økonomisjefer, arkiv etc. Det er dyrt å
opprettholde et administrativt apparat i samtlige kommuner. Svært få av disse tjenestene er
forsøkt effektivisert eksempelvis gjennom sentralbordtjenester og lignende.

Fylkesmannen i Troms har uttrykt bekymring for enkelte områder i de minste kommunene i
Troms. Dette er rettssikkerhet, enkeltsaksbehandling og mange dispensasjoner, manglende
spisskompetanse i komplekse saker, helse og sosial, barnevernssaker, miljøvern og regule-
ringsplaner.

Lenvik har fortsatt kapasitet til å ivareta de fleste av oppgavene knyttet til det kommunale
virket. De øvrige kommunene må antas å ha de problemer som fylkesmannen skisserer.
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Kommunene sliter med å utføre de lovpålagte oppgavene på grunn av stram kommune-
økonomi.

Sammenslutning eller status quo

Sammenslåtte kommuner rapporterer at de etter sammenslutningen har opplevd en sterkere
spesialisering av oppgaver og en betydelig kompetanseheving innenfor administrasjonen.
Det har vært lettere å rekruttere, delvis fordi kompetanserniljøene er større og bredere, men
også fordi arbeidsområdene blir mer utfordrede og interessante. De faglige miljøene synes
styrket og gir derfor et bedre tilbud til kommunens innbyggere.

Samtidig oppleves sammenslåtte kommuner som mer hierarkiske og byråkratiske. Det er
vanskeligere å få tak i riktig person, og innbyggerne får en viss distanse til den kommunale
administrasjonen. Bekjentskap til de ulike fagansatte og motsatt de ansattes kjennskap til
innbyggerne vil bli redusert ved sammenslutning. Spennet mellom overordnet og strategisk
kommunalt planarbeid til nærhet og lokalkunnskap er stort, og gir ulik kommunal be-
handl ing.

Større enheter gir muligheter for å håndtere større tiltak for kommunen. Flere kommunalt
ansatte gir mangfoldig kompetanse og ressurser til å gjøre større kommunale løft. Dette
gjelder både på investeringssiden og knyttet til relasj onsbygging.

8.1.7 Kommunestruktur vurdert mot det interkommunale samarbeidet

I Midt-Troms er det registrert 20 forpliktende interkommunale samarbeid som inkluderer
kommuner i regionen. Et kjennetegn er at kommunene i regionen hovedsakelig samarbeider
med hverandre, og i liten grad med kommuner i andre regioner. 18 av 20 samarbeid har bare
deltakere fra regionen Midt-Troms. Regionen har et relativt stort innslag av samarbeid om
brukernære tjenester, dvs. samarbeid innenfor PPT/skole og helse. Fire av de fem inter-
kommunale samarbeid som alle kommunene i regionen deltar i er i denne kategorien. Dette
skiller seg noe fra det samla bildet i Troms. Hovedvekten av samarbeid i fylket er innenfor
kategoriene tekniske tjenester og næring.
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Figur 11: Fordeling av interkommunalt samarbeid i Midt-Troms

Det relativt store omfanget av interkommunalt samarbeid i regionene er et positivt element i
en vurdering av potensialet for felles identitet mellom kommunene i Midt-Troms. De fem
interkommunale samarbeidene som inkluderer alle kommunene i Midt-Troms betyr at det er
interaksjon mellom kommunene i regionen. Det kan bidra til å etablere en følelse av sam-
hørighet i regionen, og en interkommunal identitet.

Et slikt resonnernent er i enda større grad gjeldende når vi vurderer potensialet for identitet i
alternativet som skisserer to storkommuner i Midt-Troms. De fire Senjakommunene Berg,
Torsken, Tranøy, Lenvik, samt Sørreisa skiller seg ut ved å være de kommunene som er mest
tilbøyelig til å samarbeide med hverandre i regionen. Blant annet sarnarbeides det om PPT
(PPT-Midt-Troms), pedagogisk senter, SenjaLab og skogbrukssjef. Det er også etablert et
legevaktsamarbeidet mellom de fem kommunene og Dyrøy. I samarbeidet om Senja Avfall-
selskap er de fem kommunene og Dyrøy og Målselv deltakende kommuner. I tillegg har
Berg og Lenvik samarbeid om brannvesen og landbrukskontor. Utbredt samhandling (inter-
aksjon), og institusjonalisert samarbeid gjennom de interkommunale samarbeida gir grunnlag
for å etablere en identitet rundt alternativet Senja/kysten.

Bardu/Målselv som er det andre alternativet har samarbeid om PPT, i tillegg til at de inngår i
de fem samarbeida for Midt-Troms. Det betyr at det er et noe svakere grunnlag for identitet
for dette alternativet. Men det er også her samarbeidslinjer mellom kommunene som kan
utnyttes for identitetsbygging.
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Hva er så forklaringen på disse kommunenes store samarbeidsvilje? Avstandene er innenfor
rimelighetens grenser, spesielt har alle omlandkornmunene relativt korte avstander til Finns-
nes, og dette gjør det mulig for kommunene å samarbeide, selv på brukernære tjenester. Det
er også en godt innarbeidet tradisjon og en kultur for samarbeid i området. I tillegg kommer
det relativt lave innbyggertallet. Dyrøy, Torsken, Tranøy og Berg har mellom 1050 og 1650
innbyggere, mens Sørreisa har ca. 3300. Det gjør det nødvendig og rasjonelt for disse kom-
munene å samarbeide på områder med stordriftsfordeler og kompetanseutfordringer. Når det
gjelder Lenvik så er de med sin størrelse og geografiske beliggenhet en naturlig drivkraft for
samarbeid, og en naturlig samarbeidspartner for de andre kommunene.

Det utbredte samarbeidet om brukernære tjenester i denne regionen kan også sees på som et
tegn på at kommunene ser det som vanskelig å utføre disse oppgavene alene. Dette illustrerer
en generell utfordring for små kommuner; nemlig den generelle kapasiteten til opp-
gaveløsning. Med en uforandret kommunestruktur i Midt-Troms og med større krav til
kommunenes kapasitet til oppgaveløsning i framtiden, vil kommunene i regionen måtte
samarbeide om stadig fiere oppgaver. Dette kan medføre noen ulemper knyttet til at for-
valtningen blir uoversiktlig for innbyggerne. At så mange tjenester er løftet ut av ordinær
kommunale driften i hver enkelt kommune, representerer også en styringsmessig utfordring
for politikerne. Det kan gjøre det vanskeligere for politikerne i kommunene å gjennomføre
prioriteringer mellom disse tjenestene.

8.1.8 Sentralisering og regionalisering

Sentralisering og filalisering har vært en tung trend som i stor grad har rammet de mindre
kommunene i fylket vårt. En rekke statlige instanser har regionalisert virksomheten til de
større kommunesentrene i Troms. Politi- og lensmannsetaten har regionalisert. Aetat hadde
tidligere tilstedeværelse i alle kommunene i Troms, men har i dag endret til regionkontorer.
En økende grad av sentralisering og regionalisering av statlige og fylkeskornmunale arbeids-
plasser påvirker kommunestrukturen. Tilfanget av interessant arbeidsplasser og service-
tilbudet forringes.

Samtidig har filialiseringen innenfor det private næringslivet medført betydelige struktur-
endringer. Dette kombinert med reduksjon i transportstøtten har medført at flere butikker har
måtte legge ned eller redusere virksomheten. Flere leverandører tar i dag betalt for å levere
varer til små tettsteder, eksempelvis bensin. Antallet butikker i distriktene har gradvis blitt
redusert, og i dag styres dagligvarebransjen av fire store som ikke har en målsetting om å
opprettholde bosetting i distriktene.

Når virksomhet regionaliseres innebærer dette at de minste kommunene taper disse arbeids-
plassene. Det samme gjelder når kommunene organiserer oppgaver i interkommunale sam-
arbeid. Enhetene lokaliseres oftest til de største kommunene innenfor det interkommunale
samarbeidet.

Sammenslutning eller status quo

Generalistkommuner vil styrkes gjennom sammenslutning fordi kommunene vil ha kraft til å
løse de oppgavene som er pålagt kommunene. Samtidig vil større kommuner ha de aller
fleste tilbud av både offentlig og privat karakter lokalisert innen kommunens grenser. Dette
vil gi innbyggerne et mer komplett tilbud. Samtidig vil dette innebære at avstanden til tjenes-
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tene geograflsk kan bli lenger. Dette gjelder også den psykiske distansen. Men i dag er det et
bredt samarbeid på tjenestesiden, og følgelig har mange vent seg til denne avstanden.

8.2 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

8.2.1 Tjenesteprodusent

I dagens situasjon må alle kommunene bruke budsjettdebatten til å kutte i tjenest-
eproduksjonen, og de må kutte relativt betydelig. Dette innebærer for flere av kommunene at
de må redusere tilbudet innenfor lovpålagte oppgaver, og samarbeide med andre kommuner
om disse tilbudene.

Samtidig ser vi at eksempelvis Sørreisa kommune har prioritert en total renovasjon av sent-
ralskolen, og planlegger utbygging av nytt alders- og sykehjem. Man påtar seg betydelige
kostnader samtidig som det er store usikkerheter knyttet til framtidig struktur. Innbyggerne i
Sørreisa vil fortsatt ha høy kvalitet på tjenestene, men det er ikke sikkert at andre kommuner
tar eller får denne sjansen.

1 befolkningsframskriving ser vi at antall eldre øker i de minste kommunene samtidig som de
arbeidsføre flytter ut. Ved å opprettholde dagens struktur vil det for noen av kommunene bli
vanskelig å tilfredsstille et økende behov for helse- og omsorgstjenester. Det er rett og slett
ikke innbyggere som kan påta seg disse oppgavene. I enkelte av kommunene vil det på sikt
være et for tynt befolkningsgrunnlag og skjev sammensetning, at det ikke er mulig å opp-
rettholde kommunale tjenester eksempelvis barnehage.

8.2.2 Samfunnsutvikler

Vi ser spesielt godt i Midt-Troms at størrelse på kommune har sammenheng med rolle som
samfunnsutvikler. Her har kommunene skåret betydelig ned på fagområder som ikke er
lovpålagt. Dette har gått ut over rollen som samfunnsutvikler, og Lenvik og Målselv er vel
kanskje de kommunene som fortsatt har mulighet til å spille en mer sentral rolle i et utvik-
lingsperspektiv. Dyrøy har vært dyktig på dette området.

Det er både pro og contra knyttet til større enheter. Det som synes åpenbart er at kommunene
ikke vil rå over mer ressurser i framtiden. Følgelig må kommunene prioritere hvilke roller de
skal ta i årene som kommer. Å ensidig fokusere på å opprettholde dagens struktur er ikke å ta
sin samfunnsrolle på alvor. Samfunnsutviklerrollen handler om politisk ansvar, blant annet å
se flere alternativer i stedet for å sanere det eksisterende.

8.2.3 Forvalter

Fylkesmannen i Troms har uttrykt bekymring på vegne av innbyggerne fordi de mindre
kommunene i mindre grad enn de store, ikke makter å ta en forvalterrolle. Dette innebærer at
fagkompetansen mangler, at det overordnede planarbeidet mangler og at dette truer retts-
sikkerheten. Det er vanskelig å argumentere mot dette. Våre analyser underbygger dessverre
akkurat dette bildet. Med mindre kommunene får en enorm økning i inntektene, så står for-
valterrollen ubesatt i mange kommuner i Troms, så også i Midt-Troms. Lenvik har ikke sett
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seg råd til å juridisk spisskompetanse. Sannsynligvis vil vi i årene som kommer se stadig
flere tilfeller av tilfeldig kommunal saksbehandling. Særlig fordi innbyggerne kjenner sine
rettigheter bedre og bedre.

8.2.4 Demokrati

I et perspektiv ensidig knyttet til valgdeltakelse er små enheter å anbefale. Gjennom små
enheter i dette området kan det synes som at befolkningen har tatt sitt demokratiske sam-
funnsansvar på alvor. I de minste kommunene er valgdeltakelsen skyhøy sammenlignet med
de større kommunene. Det er vel tvilsomt at politikerne i en storkommune vil klare å enga-
sjere så bredt som man har gjort i Senja-kommunene. Avhengig av hvor flinke de politiske
partiene er til å ta med ulike geografiske regioner vil det være representativitet.
Samtidig fordrer større kommunale enheter, være seg en eller to, at man klarer å skape inter-
esse og engasjement. Ikke minst må man klare å trekke de unge med gjennom å være inklu-
derende.

8.2.5 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en og
to sammensluttede kommuner. Det presiseres at skåringene ikke er objektive, men er ment å
gi et bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 12: Skåring av kriterier og roller.

Tjenesteprodusent Tilgjengelighet




0 ++




Pendling 0 - --

Samfunnsutvikler Næringsutvikling ++ + 0




Lokal identitet __ + -H-




Sentraliserin• ore ionaliserin + + --




Demografl ++ + __

Forvalter Administrativ kom•etanse ++ ++ --




Reiseavstander --




++

Demokratirolle Demokratiutvikling __ - +




Valgdeltagelse - 0 ++




Interkommunalt samarbeid 0 + ++




Re:jonrådsdelta•else 0 0 ++
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9 MELLOMALTERNATIVET

Rådmannsutvalget har skissert flere mulige kommuneinndelinger i Troms. Ett av disse er det
vi har kalt "Mellornalternativet". Dette er et alternativ som ser på sammenslutninger mellom
to eller tre av dagens kommuner i fylket (jf. kapittel 5). I samråd med oppdragsgiver skal vi i
dette prosjektet ikke vurdere sammenslutninger over fylkesgrensene. Dette medfører blant
annet at det i Sør-Troms foreslås en storkommune med fire av dagens kommuner. I dette
alternativet vil Troms fylke bestå av ni kommuner som vist på kartet:

Karlsøy Skjersoy

Kværlangen

Tromsø
lyngen

Nordreisa

Kaljord

Berg
Lennik

Torsken Balsfjord Storfjord

/Blarkoy

' Barslad

Tranøy
Sorreisa

Dyroy

lbestad

Salangen
Malselv

Lavangen
ratangen Bardu

.Kværjord
Skaniand

Figur 12: Kommuneinndeling etter "Mellomalternativet".

Dette alternativet går på kryss og tvers av dagens regioninndeling. Noen av enhetene kan
virke naturlige, mens andre er mer kontroversielle. Utfordringen nesten uansett inndelings-
alternativ er små kommuner versus lange avstander. Rådmannsutvalget setter som forut-
setning for dette alternativet at oppgavefordelingen mellom regionalt og kommunalt nivå
ikke endres.
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9.1 Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag

Tabell 13: Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag i "Mellomalternativet". Kilde SSB.




marstaa,
Kvæfjord,
Bjarkøy,

Skånland

lbestad,
Lavangen,
Gratangen

Torsken,
Berg,

Tranøy

Lenvik,
Dyrøy,

Sørreisa
Målselv,
Balsfjord

Bardu,
Salangen

Troms,
Karlsøy,
Lyngen

Storfjord,
Kåfjord

Nordreisa,
Skjerway,

Kvænangen

Befolkning 29 904 3 984 3 798 15 787 12 366 6 123 67 969 4 155 9 237
Befolkning 2020 30 277 3 591 3 446 16 072 12 175 6 343 75 139 4 041 9 438
Forventet endring 1,2 % -9,9 % -9,3 % 1,8 % -1,5 % 3,6 % 10,5 % -2,7 % 2,2 %








Areal i km`. 1454 km` 856 km` 1056 km` 1545 km` 4814 km` 3154 km' 4406 km` 2535 km` 6016 km`

Kommunen i Tromsøregionen blir klart størst med 68 000 innbyggere og Harstadre-
gionen får ca 30 000. Senja blir minst med om lag 3 800 innbyggere. Tre kommuner
vil ha færre enn 5 000 innbyggere.

Veksten i folketallet vil være størst for kommunen i Tromsøregionen. I løpet av de
neste femten årene forventes det en vekst på 10,5 % i Tromsøregionen. En slik kom-
mune ville i dag ha hatt ca. 44 % av befolkningen i fylket. I 2020 ville det ha vært 47
%.

De minste kommunene kan forvente fortsatt nedgang i folketallet. Alvorligst er ned-
gang i Indre Sør-Troms samt på Senja. Prognosene er gjort for dagens kommune-
struktur. Spørsmålet er om sammenslutninger til større kommuner kan bidra til en
mer positiv utvikling, ved at flere unge velger å bli boende kombinert med at det fø-
des flere barn.

Mellomalternativet vil medføre store kommuner målt i areal. Størst vil en ny kom-
mune i Nord Troms bli med 6 016 km2. Men også Målselv/Balsfjord og kommunen
rundt Tromsø vil måle hhv 4 814 km2 og 4 406 km2.

I dette alternativet vil tolv av dagens småkommuner (under 5000 innb.) inngå i nye
mellomstore kommuner. Åtte av dagens småkommuner vil inngå i tre nye små-
kommuner.

Endringene i kommunestrukturen i dette alternativet vil ikke gjøre Harstad og
Tromsø særlig mye større.

Oppsummert vil det luitiske i denne inndelingen være at befolkningsvake kommuner går
sammen med andre befolkningsvake kommuner uten at noen av fylkets "motorer" inngår.
Selv om de tre nye småkommunene blir noe større og det kan bidra til at færre flytter og flere
slår seg ned i kommunen, kan disse kommunene få det vanskelig med hensyn til å snu utvik-
lingen.

9.2 Næringsutvikling

Mellomalternativet vil innebære at kommunene får en viktig rolle for næringsutvikling på lik
linje med dagens kommunestruktur. Kommunene må deflnere sin rolle, og innholdet i denne.
Samtidig må de tørre å prioritere sterkere og mer tydelig innenfor næringspolitikken. De ni
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kommunene vil til en viss grad kjempe mot hverandre om større næringsetableringer eller
lokalisering av statlig arbeidskraft. Vi vil anta at dagens lokaliseringsstrid mellom kommu-
nene ikke vil minske ved valg av mellornalternativet.

Hvorvidt kommuner som har fra 3 500 innbyggere vil makte å ivareta en rolle som samfunn-
sutvikler er usikkert. Bakgrunnen for dette er at det nye inntektssystemet mest sannsynlig vil
ramme de veldig små kommunene. Det vil i mindre grad enn i dag kompensere for smådrift-
sulemper. Dette gjør at det ikke vil være kommunale ressurser, menneskelig eller i form av
kapital, til å ivareta rollen som nærings- og samfunnsutvikler. Samtidig viser utviklingen i
befolkningsgrunnlaget at de yngre og arbeidsføre forlater de aller minste kommunene til
fordeler for de større. De minste kommunene vil følgelig ha et lite næringsliv å ivareta.

En ny struktur vil i større grad sikre det kommunale tjenestetilbudet (dybde, bredde, kvali-
tet). Mye tyder på at det blir vanskeligere for små kommuner i fremtiden å være generalist-
kommuner med et godt tilbud. Det må videre antas at som fagmiljø vil de minste kommu-
nene være for små til å skape robuste fagmiljø som kan tiltrekke seg den ypperste kompetan-
sen.

Kommunene vil sannsynligvis ikke se seg råd til å besitte spisskompetanse på for eksempel
juridiske felt og tekniske fagområder. Vi ser allerede i dag at de minste kommunene sliter
med så vel rekruttering som å ha rom for spesifikk fagkompetanse. Dette medfører igjen
følgende problemer:

Rettssikkerhet, legitirnitet og habilitet

Lav kontinuitet, enkeltsaksbehandling og ulikebehandling

Manglende overordnede strategier

Dispensasj onssaker

Manglende kompetanse i vanskelige plansaker

Flere klagesaker

Oppsummert kan vi si at kommuner som går sammen med de største "kommunale motorene"
i fylket vil bli styrket. Små kommuner som går sammen med andre små kommuner vil fort-
satt få en tøff hverdag.

9.3 Kommunestruktur vurdert mot det interkommunale sam-

arbeidet

Sammenhengen mellom identitet og grunnlaget for sammenslutning er et krevende tema å
analysere. Det er ikke hensikten i dette prosjektet å gjøre det fullt ut. Vi skal derfor nøye oss
med å se på noen faktorer som kan fortelle noe om samhandlingen mellom kommunene per i
dag —interkommunalt samarbeid (i dette avsnittet), pendlingsmønster i avsnitt 9.4, og om de
sammensluttede kommunene tilhører samme lokalavis (avsnitt 9.5). Se også avsnitt 4,5.

Vi kan til en viss grad identifisere samarbeidslinjer mellom noen av de kommunene som
utgjør nye kommunale enheter i mellomalternativet. Det gjelder bl.a. for alternativet Nord-
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reisa-Kvænangen-Skjervøy. De sitter i mange av de samme interkommunale samarbeida i
Nord-Troms. Det samme gjelder for alternativet Berg-Torsken-Tranøy i Midt-Troms. Men
felles for disse to eksemplene er at de fleste av disse samarbeida også har andre deltakende
kommuner. Det interkommunale samarbeidet alene gir derfor ikke grunnlag for en felles
identitet om en enhet bestående av disse alternativa.

Det overordna bildet er derfor at det er lite sammenheng mellom mønsteret i det interkorn-
munale samarbeidet og kommunestrukturen i mellomalternativet. Det er heller slik at mel-
lomalternativet bryter opp noen etablerte samarbeidsmønster. Vi vil illustrere dette med noen
eksempler.

Målselv - Balsfjord: Disse kommunene har samarbeid på museum, på prosti og gjen-
nom ligningskontoret. Men Målselv orienterer seg i større grad mot andre kommuner
i Midt-Troms for samarbeid, og deltar her i ni interkommunale samarbeid. Balsfjord
på sin side deltar i fem interkommunale samarbeid, der Karlsøy er samarbeidspartner
på tre av disse. Det er derfor et svært lite grunnlag i det interkommunale samarbeidet
for at disse to kommunene naturlig hører sammen.

Storfjord —Kåfjord: De to kommunene er sammen i de 13 interkommunale samar-
beida som gjelder for hele regionen Nord-Troms. Men ut over dette orienterer Kå-
fjord seg i hovedsak mot andre kommuner som Kvænangen, Skjervøy og særlig
Nordreisa for samarbeid, mens Storfjord orienterer seg mer mot Tromsø.

Salangen —Bardu. Tidligere var Bardu en del av Indre Sør-Troms regionråd, men
valgte å melde seg inn i Midt-Troms fordi tilhørigheten var sterkere denne veien. For
øvrig samarbeider man på prosti. Utover dette er det ikke registrert noen interkom-
munale samarbeid mellom de to kommunene. Bardus samarbeid er med andre kom-
muner i Midt-Troms, mens Salangen samarbeider noe, men beskjedent, med Lavang-
en og Gratangen. Indre Sør-Troms har signalisert at de ønsker å knytte seg nærmere
Harstadregi onen.
Ibestad —Gratangen —Lavangen. Gratangen og Ibestad deltar i mange av samarbeida
for Sør-Troms, og har en klar orientering og forankring i den retningen. Lavangen
har på sin side noe samarbeid med Gratangen, men mangler den orientering mot Sør-
Troms. Som del av indre Sør-Troms regionråd har Lavangen også signalisert et tette-
re samarbeid med Sør-Troms.

Kommunene rundt Tromsø, Harstad og Lenvik har et felleskap og kan være naturlige enhe-
ter. Spørsmålet er om flere kommuner burde inngå i disse. For de andre inndelingene støtter
ikke det interkommunale samarbeidet opp under at dette er naturlige enheter.
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9.4 Tilgjengelighet - pendling og avstand

9.4.1 Pendlingsmønster

Arbeidspendling mellom kommunene kan fortelle oss i hvilke grad kommunene er knyttet
sammen i lokale arbeidsmarkeder. Stor grad av pendling mellom to kommuner betyr at
befolkning og næringsliv har felles interesse med hensyn til arbeidsplasser, service og tjenes-
tetilbudI°. Neste tabell viser pendlingsmønsteret for hele Troms. Kommuner som er foreslåtte
sammensluttet i dette alternativet, er merket med samme farge.

Tabell 14: Pendlingsmønsteret mellom kommunene i Troms. Kilde: PANDA 2003.
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Generelt viser pendlingsmønsteret at det er stor innpendlingen fra omlandkomrnunene til
Harstad, Lenvik og Tromsø. Dette omfatter flere av omlandkommunene enn de som i dette
alternativet inngår i samme kommune.

Fra Kvæfjord, Bjarkøy og Skånland pendler over 15 % av kommunenes arbeidstakere til
Harstad. Lenvik er foreslått sammen med Sørreisa hvor 20 % av kommunens arbeidstakere
er innpendlere, og Dyrøy hvor kun 4 % av arbeidstakeme pendler til Lenvik. Størst pendling
til Lenvik er fra Torsken som er foreslåtte sammen med Berg og Torsken. Mellom disse tre
er pendlingen størst fra Berg til Torsken hvor ca 3 % av arbeidstakerne pendler. Det vil si at
disse tre i liten grad er integrert i hverandres arbeidsrnarked. Karlsøy og Lyngen er foreslått
sammen med Tromsø, og disse har solid innpendling til byen. I tillegg dagpendler over 20 %
av arbeidstakerne i Kåfjord og Storfjord til Tromsø og har således sterkest tilknytning dit.
Disse to er foreslått som egen kommune, men med en ubetydelig arbeidspendling mellom
dem.

Nord-Troms viser pendlingsmønsteret at det mangler et sterkt regionsenter. Størst er inn-
pendlingen til Nordreisa, hvor nærmere 3 % av arbeidstakerne i Skjervøy og Kvænangen er

10 Jf. Faktaog vurderingeromkringkommunestrukturi Buskerud.Telemarksforskning,2004,
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innpendlere. Størst er innpendlingen fra Kåfjord (5 %) som ikke inngår sammen med Nord-
reisa i dette alternativet. Også for de tre resterende sarnmensluntingene ligger pendlingstalle-
ne under 5 % mellom kommunen.

Pendlingsmønsteret viser videre at de fleste arbeidstakerne jobber innenfor den kommunen
de bor i. I Tromsø hvor arbeidsmarkede er størst har over 90 % av arbeidstakerne jobb innen-
for egen kommune. Den laveste andelen finner vi i de mest næringssvake kommunene Skån-
land, Sørreisa, Tranøy og Storfjord hvor under 60 % jobber innenfor egen kommune.

Sammenslutning eller status quo

Legges pendlingsmønsteret til grunn i vurdering av hvor godt kommunene er integrerte i
hverandre og dermed hvor godt det ligger til rette for en sammenslutning, kan inndelingen
rundt de tre største kommunene virke funksjonell. Spørsmålet her er om noen flere kommu-
ner burde inngå i disse. For de øvrige seks kommuneforslagene er det et fellestrekk at det
ikke er utstrakt arbeidspendling innenfor de ulike inndelingene. Manglende felles lokalt
arbeidsmarked vil trolig bli en utfordring hvis noen av disse ønsker å vurdere sammenslun-
ting.

9.4.2 Avstander mellom kommunesentra

Et viktig spørsmål i diskusjonen om nye kommunegrenser er hvor lange avstander det vil bli
internt i de nye kommunene. Sentralt her er avstandene mellom innbyggerne og de kommu-
nale tjenestene og funksjoner som naturlig hører hjemme i kommunesenteret" . Vi har her tatt
utgangspunkt i at kommunesenteret tillegges de største kommunene —en tradisjonell innde-
ling. Det kan tenkes at nye kommuner vil finne nye måter å utføre de administrative tjeneste-
ne på —for eksempel distribuert administrasjon.

Ideelt sett burde vi sett på avstander fra bygdene som ligger i ytterdistriktene og inn til det
nye kommunesenteret, men slik statistikk har vi ikke hatt tilgang til. I tillegg er dette ikke
mulig så lenge det for flere av de mulige sammenslutningene er uklart hva som er det natur-
lige kommunesenteret. Dette bør derfor gjennomgås grundigere for de sammenslutningsal-
ternativene som går videre i prosessen.

I tabellen under har vi sett på avstander i kilometer mellom kommunesentrene i dagens 25
kommuner. Feltene med samme farge henviser til kommunene i "mellomalternativet". Med
hensyn til hva som kan regnes som "akseptable reiseavstander", se fotnote 9.

11 De brukernæretjenestene som hjemmetjenester,skole, barnehageretc. må være lokalisert der folk bor og blir

derfor i litengrad påvirketav at kommunegrenserflyttes.
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Tabell 15: Avstander i kilorneter mellom kommunesentrene i fylket. Kilde: PANDA
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Tabellen kan oppsummeres som følger:

I Sør Troms vil Harstad være det naturlige kommunesenteret. Reiseavstanden fra de
øvrige av dagens kommunesenter ligger innenfor rirnelighetens grenser. Bjarkøy lig-
ger 8 mil pluss ferge fra Harstad, og er derfor over grensen.

For kommunene i Indre Sør-Troms er avstanden mellom Ibestad og hhv. Årstein og
Tennevoll 8-9 mil, dvs, i overkant av hva som regnes som akseptabel reiseavstand.

I Midt-Troms blir det i dette alternative fire ulike kommuner, inklusiv Balsfjord og
Salangen. Ingen av reiseavstandene mellom sentrene er over 7 mil.

I Tromsøregionen gir dette alternativet en kommune mellom Lyngen, Karlsøy og
Tromsø. Avstandene fra Hansnes og Lyngseidet til Tromsø er hhv. ca. 6 mil og 6 mil
pluss ferge.

Mellom Hatteng og Olderdalen er det ca. 9 mil og dermed godt over akseptabel dag-
pendling for arbeids- og servicereiser.

I Nord-Troms er avstanden mellom Storslett til Skjervøy og Burfjord hhv. ca 5 og 7
mil og dermed innenfor akseptabel reiseavstand.

Sammenslutning eller status quo

Legges pendlingsmønsteret til grunn i vurdering av hvor godt kommunene er integrerte i
hverandre og dermed hvor godt det ligger til rette for en sammenslutning, kan inndelingen
rundt de tre største kommunene virke funksjonelle. Spørsmålet her er om noen fiere kommu-
ner burde inngå i disse. For de øvrige seks kommuneforslagene er det et fellestrekk at det
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ikke er utstrakt arbeidspendling innenfor de ulike inndelingene. Manglende felles lokalt
arbeidsmarked vil trolig bli en utfordring hvis noen av disse ønsker å vurdere sammenslun-
ting etter inndelingen i Mellomalternativet.

Med hensyn til avstander vil det bli langt, og lenger enn det vi har regnet som akseptabelt i
en felles kommune for Kåfiord/Storfjord og for Indre Troms.

9.5 Lokal identitet

Senter for Bygdeforskning har lansert begrepet interkommunal identitet som fundament for
vellykket eller mislykket kommunesammenslåing. Man har identifisert en rekke hammere og
byggere relatert til felles identitet i studier av kornmunesarnmenslåingsprosesser. En av
indikatorene er om kommunene dekkes av samme lokalavis, og avisens dekningsgrad i
området. Hvorvidt lokalavisens dekning er positiv til nærmere samarbeid / sammenslutning
mellom kommunene er også en av indikatorene (ikke sett på her).

I det følgende skal vi vise hvordan avisene i Troms er med på å bygge opp under lokal iden-
titet, men også synliggjøre hvilke kommuner som ikke hører sammen. Vi har valgt å holde
riksavisene, med unntak av Fiskeribladet, utenom denne sammenligningen. Lokalaviser som
indikatorer på tilhørighet, viser at mellomalternativet ikke godt nok sorterer i forhold til
dette. Blant annet bør følgende innlemmes:

Ibestad og Gratangen bør inn i Harstadregionen. Ibestad synliggjør en sterk samhørighet med
Harstad med en avisdekning på nær 80 % i Harstad Tidende. Gratangen deles mellom Har-
stad Tidende og Narvikbaserte Fremover.

Figur 13: Abonnement på regional og lokalaviser. Kilde: Aviskatalogen.no

Målselv og Bardu hører naturlig avismessig sammen, eventuelt også med Balsfjord som har
43 % lesere av Nye Troms og 65 % dekning av Nordlys. Salangen har overhode ingen dek-
ning på Nye Troms, Troms Folkeblad står meget sterkt, deretter Nordlys og Fremover.
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o Målselv

Bardu

Nye Troms NordlysFremo  erTroms
folkeblad

Figur 14: Abonnement på regional- og lokalaviser i Målselv og Bardu. Kilde: Aviskatalogen

I Midt-Troms er Troms Folkeblad det desiderte førstevalget, deretter følger Nordlys. Fiskeri-
bladet har god dekning i kystkommunene. Salangen og Lavangen har Fremover og Nordlys
som andre valget på lokalavis.

Figur 15: Abonnement på regional- og lokalaviser i Midt Troms. Kilde: Aviskatalogen

I Nord-Troms har avisen Nordlys hatt sterke tradisjoner, og den dekker ofte saker i regionen.
Framtid i nord kommer ut annenhver dag, og det er følgelig derfor Nordlys får en så vidt
sterk stilling i den nordligste delen av fylket. Også her står Fiskeribladet godt i kystkommu-
nene. Balsfjord har nok sterkere identitet mot sør enn mot nord basert på avisdekning.
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Figur 16: Abonnement på regional- og lokalaviser i Tromsøregionen og i Nord-Troms.

Kåfjord hører sammen med Nord-Troms, hvor Kåfjord er hjemkommunen til avisen Framtid
i nord, og har sterk tilknytning nordover mot Nordreisa og Kvænangen. Den samiske avisen
Åssu har bra fotfeste i Kåfjord som eneste kommune i Troms.

Figur 17: Abonnement på regional- og lokalaviser i Kåfjord og Storfjord. Kilde: Aviskatalogen

Kulturtilbud
Troms fylke har noen store kulturinstitusjoner og —arrangementer som samler folk fra hele
landsdelen for felles opplevelser. De største og mest omtalte er:

Festspillene i Nord-Norge i Harstad.
Divisjonsmusikken i Harstad.
Iliosfestivalen i Harstad.
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Nordlysfestivalen i Tromsø.
Riddu Riddu i Kåfjord.

Utover dette arrangerer de aller fleste kommuner kulturdager i løpet av sommeren. Disse
samler lokalbefolkning og utflyttere i stor grad.

Kulturhus flnnes i Skjervøy, Tromsø, Harstad og Finnsnes. I tillegg ferdigstilles kulturhus i
Målselv (Hegeli). Store idrettshaller har Lyngen, Lenvik, Tromsø, og Harstad (under oppfø-
ring). I tillegg finner vi badeland i Bardu og i Harstad. Skientusiaster har Bardufosstun hvor
det er tilrettelagt for aktiviteter på et høyt plan, og som er det nordnorske hovedsete for
idrett. Det er etablert et samarbeid kulturhusene og idrettshallene i mellom. På rnuseumssi-
den er det etablert regionvise institusjoner, og i Midt-Troms ble man i 2004 kåret til Norges
beste museum. Der samarbeider de syv kommunene; Balsfjord, Bardu, Målselv, Sørreisa,
Berg, Torsken og Tranøy.

Flere av arrangementene i fylket konkurrerer med hverandre om både tidspunkt og oppmerk-
somhet fra publikum. Det har derfor vært foreslått en større koordinering mellom de ulike
aktivitetene samt en bedre spredning over året. Arrangementene vil holdes uavhengig av
kommuneinndeling, og fortsatt bygge en felles identitet og plattform for det nordnorske ikke
en særegen Tromsidentitet. I Troms skiller man hovedsakelig mellom en kyst- og en inn-
landskultur. Innlandet er preget av østerdalsk bondekultur, mens kysten er preget av flsker-
bonden.

Religion har hatt mye å si i vårt fylke, og læstadianismen står sterkt spesielt i Nord-Troms.
Vi har i dag følgende fem prosti under Nord-Hålogaland Bispedømme:

Nord-Troms med Lyngen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Storfjord.
Tromsø Domprosti inkluderer Tromsø og Karlsøy.
Indre-Troms Prosti omfatter Målselv, Bardu, Balsfjord og Salangen.
Senja Prosti består av Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg og Torsken.
Trondames Prosti er Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Bjarkøy og Gratangen.

Domstolene har en tredeling av tingretten i fylket med Nord-Troms, Trondarnes og Senja.
Ofoten Tingrett i Narvik dekker Salangen, Lavangen og Gratangen. Disse tre kommunene
har altså sin domstol i et annet fylke.

De 25 kommunene i Troms har samtlige statlige etater som forliksråd, lensmannskontor og
trygdekontor. De siste årene har ligningskontor, konfliktråd, sivilforsvar og arbeidskontorene
blitt regionalisert og er følgelig ikke representert i den enkelte kommune. En gjennomgang
av hvordan denne regionaliseringen har foregått, viser at de aller fleste etatene har skapt sine
egne regiongrenser. Det er på ingen måte noen enhetlig regionstruktur i Troms. Innbyggerne
har flere ulike sentra de må henvende seg til for å få statlig råd og veiledning.

Kampen i Troms
De siste tretti årene har Tromsø blitt enormt utbygd med sykehus, fylkeskommunal administ-
rasjon, universitet og høgskole og andre statlige institusjoner. Tromsø har måtte tåle mye
pepper for dette fra samtlige kommuner i Troms —Tromsø har vokst på bekostning av andre
kommuner. Særlig har Harstad vært høylytt i denne typen argumentasjon.
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En kommuneinndeling som et mellornalternativ vil bestå en periode for deretter å settes
under betydelig press om ytterligere sammenslåinger. Kommuner med 3 500 innbyggere vil
ikke være robuste nok til å motvirke sentralisering og utflytting. Tap av ytterligere arbeids-
plasser og en forvitring av samfunnet vil være resultatet.

Motsetningene kommunene i mellom er godt synlig i fylket. Svært få av de mindre kommu-
nene ønsker kommunesammenslåing. De stoler på at interkommunale samarbeid og de større
kommunene skal være behjelpelig. Fylket sliter med et storebror/lillebror-kompleks. De små
kommunene ønsker ikke å bli slått sammen med de store, og de store trekker på skuldrene i
redsel for å irritere på seg ordføreren fra nabokommunen. Denne holdningen har Nordreisa,
Tromsø, Lenvik og Harstad. Samtidig vil det være grenser for hvor lenge disse kommunene
kan ta ansvar for sine lillebrødre. Gratispassasjerproblematikk oppstår samtidig med et stort
demokratisk underskudd.

9.6 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

9.6.1 Tjenesteproduksjon

Mellomalternativet vil gi større kommuner sammenlignet med dagens struktur. Det gir mu-
ligheten for å redusere smådriftsulempen som de minste kommunene har i dag. Det som
vanskeliggjør en inndeling etter Mellomalternativet er at mange av forslagene til inndeling
synes ut fra de kriterier vi har sett på, å være usannsynlige enheter. De har verken et integrert
arbeidsmarked eller et omfattende interkommunalt samarbeid, og de samles heller ikke rundt
en felles lokalavis. Det er heller slik at inndelingen i mellomalternativet bryter opp det etab-
lerte samarbeidsmønsteret.

Vider er det betenkelig at åtte av dagens småkommuner inngår i tre nye småkommuner med
under 5000 innbyggere. Men høye eldreandeler i befolkningen vil disse kommunene fortsatt
kunne få problemer med ivareta alle oppgavene som tilligger en generalistkomrnune.

9.6.2 Samfunnsutvikler

Vi tror at de minste kommunene i dette alternativet fortsatt vil slite med økonomien. Og
drahjelp fra inntektssystemet er lite trolig. Dette gir svært lite økonomisk handlefrihet og
derved få ressurser til å ivareta rollen som samfunnsutvikler. Det er åpenbart slik at de mins-
te kommunene, er de som har størst behov for å ha kommunale tjenester og veiledning/hjelp.
Samtidig er dette de kommunene som har minst mulighet til å bistå. Tjenestene og kunnska-
pen blir personavbengig og fagmiljøene blir for små.

Vekstkraften vil ligge i de store kommunene med høye innbyggertall og et oppegående og
sterkt næringsliv. Vi ser en nedbygging av den lokale fiskerinæringen på bekostning av
større enheter. Dette innebærer at arbeidsplassene forsvinner langs kysten. Like store kutt har
vi også sett innenfor landbruket. Vi har ikke den fleksible og sesongvarierte arbeidsressursen
på landsbygda som vi tidligere hadde.

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 574



Side 67

9.6.3 Forvalter

Fylkesmannen i Troms har påpekt problemer knyttet til forvalterrollen i de minste kommu-
nene i Troms. Rettssikkerhet, fagkompetanse og habilitet er trukket fram. I mellomalternati-
vet vil vi få større enheter slik at habilitet ikke vil være så stort et problem. Samtidig antar vi
at ressursene kommunene under 5000 innbyggere besitter ikke vil endres nevneverdig. Dette
vil fortsatt gi problemer med fagkompetanse i en rekke saker samt en fare for rettssikkerhe-
ten.

9.6.4 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en og
to sammensluttede kommuner. Det presiseres at scorene ikke er objektive, men er ment å gi
et bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 16: Skåringer av kriterier og roller

•

Roller KrIterier

Skjervøy, .
Kvænangen
Nordrelsa

.
Kåfjord,
Storfjord

Tromsø,--
Lyngen,-
Karlsøy--

.
Balsfjord-
Målselv

Bardu,,'
Salangen

'.
Lenvik,.
Sørrelsa
Dyrøy

Tranøy,,
Torsken'
Berg

lbestad,.
Gratangen.
Lavangen

Bjarkøy,
Kvæfjord,
Harstad,
Skånland

Tjeneste-
produsent

Kommune-
størrelse

+




++ + 0 +




++




Befolknings-
srunnlag

0




++




+ 0




-- 0




Avstand 0 0




+ + 0





Forvalter
Kommunal
utviklinq

+ -- ++ + 0 +




++

Samfunns-
utvikler

Nærings-
utvikling

+




++ + 0 +




+




Identitet ++




+ 0 0 + +




+




Pendlinq +




+






0




Sentralise-
rinq

+




++ +




+ --




++




Kampen i
Troms

+ -- ++ 0




++




+

Demokrati
Politiske
saker

0




+ 0 - + ++ 0 +

Mellomalternativet viser en inndeling mellom kommuner som ikke gir en optimal løsning for
alle enhetene. Det er en utfordring at det fortsatt er flere kommuner som trolig blir for små
for fremtidige krav. Samtidig blir ikke avstandsproblemet til kommunesenteret nødvendigvis
løst bedre her enn i alternativet med økonomiske regioner. Eksempel på urealistiske innde-
linger er Kåfjord/Storfjord, hvor Kåfjord naturlig hører sammen med Nord-Troms og hvor
Storfjord er mer naturlig sammen med kommunene i Tromsøregionen.
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10 ØKONOMISKE REGIONER

Rådmannsutvalget har vurdert et alternativ som tar utgangspunkt i økonomiske regioner.
Dette er en inndeling som gir fem storkommuner i fylket, og må derfor betraktes som mer
drastisk i forhold til "Mellomalternativet" som ble presentert i kapittel 9. Alternativet har tre
ulike forslag til inndeling i Midt-Troms, Indre Sør-Troms og Sør-Troms.

Også for dette alternativet forutsetter rådmannsutvalget at ingen oppgaver skal overføres fra
kommunenivået til regionnivået, men nye oppgaver kan legges til kommunene.

10.1 Kommunestørrelse og befolkningsgrunnlag

Tabell 17: Befolkningsprognoser og kommunestørrelse i alternativet økonomisk regioner.




Kommuner inndelt etter økonomiske regioner Areal

Befolkning

2005

Bef.prognoser

2020

Forventet

endring

1 Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy, Skånland, lbestad 1695 km2 31 528 31 557 0,1 %

2 Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv 7090km2 15 286 15 545 1,7 %

3 Lenvik, Torsken, Berd, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy 2601 km2 19 585 19 518 -0,3 %

4 Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord 7434 km2 75 420 82 449 9,3 %

5 Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 7013 km2 11 504 11 453 -0,4 %








Ved et slikt inndelingsalternativ vil ikke Troms ha noen små kommuner. Den minste
vil ligge i Nord-Troms med ca. 11500 innbyggere, noe som i dagens målestokk vil
være en relativt stor kommune.

I tillegg til storkommunene hvor Tromsø og Harstad inngår, vil også kommunen hvor
Finnsnes inngår kunne regnes som storkommune etter SSBs definisjon.

Alle kommunene vil være store i areal. Størst vil kommunen rundt Troms bli med
7434 km 2, minst blir kommunen rundt Harstad med 1695 km 2.

Både sammenlignet med dagens struktur og strukturen i "mellomalternativet" blir den
geografisk ujevne veksten som prognosene viser, bedre utjevnet mellom kommunene i
dette alternativet. Kun kommunene i Tromsøregionen kan forvente markert vekst, de fire
andre vil holde seg omtrent på det folketallet som er i dag. Selv om andelen eldre vil
vokse og andelen yngre reduseres, kan en slik inndeling være formålstjenelig med hen-
syn til robuste kommuner med god kompetanse i tjenesteproduksjonen.

To store utfordringer vil være knyttet til en slik struktur: Lange avstander internt i hver
kommune kan gi et dårligere tilbud av kommunale administrative tjenester (jf "kontortje-
nester" i kap. 6.4) i form av tilgjengelighet. En endring i kommunestrukturen fra dagens
25 kommuner til fem storkommuner innebærer dessuten en stor overgang for innbygger-
ne.
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10.2 Kommunene som samfunnsutviklere

I et alternativ hvor den minste kommunen vil ha 11 500 innbyggere, og hvor det er fem
kommuner i Troms, er det åpenbart at kommunerollen som samfunnsutvikler vil styrkes.
Kommuner av denne størrelsen vil ha et betydelig bedre økonomisk og faglig fundament enn
dagens småkommuner:

Kompetansen i kommuneadministrasjonen styrkes betraktelig og rekrutteringen av
fagpersonell vil være betydelig enklere. Fagmiljøene i kommunene vil være mindre
sårbare og personavhengige.

Kommunen blir mer attraktive som arbeidsplass, særlig kombinert med reformer i
kommunenes arbeidsgiverpolitikk.

Andelen deltidsarbeid vil bli betydelig redusert, et mål som KS arbeider mot.

Større prosjekt og mer langsiktighet og forutsigbarhet er også en av mulighetene
knyttet til større kommunale enheter. Gjennom bredere og tyngre fagkompetanse vil
kommunene kunne påta seg større prosjekt. De vil ha muligheter til å etablere og vi-
dereutvikle disse i en betydelig større skala. Planleggingshorisonten blir lengre, ad-
ministrasjon blir mer forutsigbar og langsiktig.

Nye og viktige relasjoner og nettverk mot sentrale aktører kan utvikles til beste for
kommunal utvikling. Eksempler i Troms på dette er mange:

Troms fylkeskommune og oppgaver tilknyttet regional utvikling.

Innovasjon Norge og virkerniddelbruk.

Utdanningsinstitusjoner som universitet og høgskole.

Interessante bedrifter og organisasjoner.

Nasjonale og internasjonale kontakter.

t) Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Hålogalandssykehuset.

Kommuner i andre fylker med sterke fellestrekk.

Mange kommuner har vanskelig for å prioritere områder, spesielt i næringspolitikken. I
dag skal alle ha etablering på alle områder; reiseliv, olje og gass, havbruk og fiskebruk,
storslakteri med mer. Kommunene tør ikke prioritere enkelte områder og tillate seg å si at
her skal vi bli gode. Større kommunale enheter må tørre å gjøre strategiske overordnede
prioriteringer og satse på naturlige fortrinn tilknyttet næringsklynger.

Rettssikkerhet og habilitet vil bli betydelig mindre problemer med større kommunale
enheter slik de er skissert i denne modellen.

Gratispassasjerproblematikken forsvinner gjennom at alle er med på å betale for de
kommunale tjenester som tilbys. Dette er særlig et problem mellom små og stor nabo-
kommuner.
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Mye interkommunalt samarbeid gir et demokratisk underskudd og manglende offentlig
kontroll. Å organisere tjenester gjennom interkommunale foretak eller samarbeid gir
borgerne redusert innflytelse over offentlige tilbud.

Samtidig har vi også tidligere pekt på en rekke problemer knyttet til større enheter som vil bli
aktualisert i et alternativ med fem storkommuner:

Avstand til beslutningstager og distanse til politiske problemstillinger. I Troms, med
få unntak, er vi vant til å kunne kontakte kommunale myndigheter ved behov. Vi
kjenner de som er ansatt i kommunen, og både politikk og administrasjon er behjel-
pelig med enkeltsaker. Å hjelpe kommunens innbyggere og derved føle reell politisk
makt, er manges beveggrunn for å delta i politikk. Avstanden mellom beslutning og
de om påvirkes av disse er ikke lang i dagens struktur.

Mange vil nok finne kommunepolitikk og —administrasjon i en ny storkommune som
meningsløs. Politikk handler i stor grad om å finne gode løsninger på enkeltsaker. Få
politikere har så langt vært interessert i å bygge politiske beslutninger langs store
strategiske linjer. Så økt administrativ fagkompetanse og vekt på det overordnede vil
ikke nødvendigvis finne klangbunn i det politiske miljøet.

Disse store kommunale enhetene vil resultere i store uenigheter tilknyttet lokalise-
ring. Arbeidsplasser, sikring av eksisterende og tilgang til nye er viktig for ethvert
nordnorsk lokalsamfunn. Store enheter kan medføre forvitring og ytterligere fraflyt-
ting i ytterdistriktene, og press i sentrumsområdene grunnet mangel på attraktive ar-
beidsplasser. Kvænangen kommune uttalte nylig til avisen Nordlys at de opplever at
arbeidsplasser i det interkommunale samarbeidet hovedsakelig lokaliseres til Nord-
reisa.

"Big is beautiful" har vært den tunge trenden innenfor organisering de siste tiårene.
Samtidig har få forskningsresultater ensidig konkludert med det samme. Det er
mange fordeler knyttet til å være små. Man er mer fieksibel og mindre byråkratisk.
Man snur seg lettere, samhandlingen med omgivelsene er enklere og man har lettere
for å legge om kursen. Å fierne det politiske nivået i småkommunene og rasjonalisere
bort en del av det administrative nivået er ikke nødvendigvis effektivt. Det skal fore-
gå kommunal tjenesteproduksjon i alle av dagens kommuner i form av barnehage og
skole, helse- og sosialtjenester med mer.

Produksjonsenheter krever også administrativ kompetanse og nærhet. Fiskeri- og
havbruksbedrifter langs kysten har behov for en rekke offentlige tjenester, som ved
dette alternativet blir lokalisert langt borte. Å skape arbeidsplass for to har vært en
stor utfordring for kommunene, ved store enheter vil denne muligheten forsvinne.
Dette kan resultere i rekrutteringsproblemer ved produksjonsenheter langs kysten.

Virkemiddelsonen

Nord-Troms med kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen
og Skjervøy er i dag en del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Tiltakssonen har
både bedrifts- og personrettede virkemidler som skal øke tilgang på kompetent personell og

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 578



Side 71

få til flere bedriftsetableringer. Sonen har gitt gode resultat og var i 2004 oppe til evaluering i
Stortinget. Her konkluderte man med at tiltakssonens virkemidler skulle styrkes.

Tiltakssonen er problematisk å håndtere i kommunestruktursammenheng når økonomiske
regioner legges til grunn. Karlsøy, Storfjord og Lyngen tilhører tiltakssonen, mens Tromsø
og Balsfjord ikke gjør det. Hvordan dette skal håndteres i praksis er det vanskelig å si noe
om. Det kan bli vanskelig å opprettholde dagens grenser —at sonen krysser tre øyer i en og
samme kommune synes vanskelig realiserbart og svært urettferdig. Dette er et område som
må klargjøres før beslutning om endringer i strukturer tas.

10.3 Kommunestruktur vurdert mot det interkommunale sam-

arbeidet

Som vi skrev i avsnitt 9.3 er sammenhengen mellom identitet og grunnlaget for sammenslut-
ning et krevende tema å analysere. Det er ikke hensikten i dette prosjektet å gjøre det fullt ut.
Vi skal derfor nøye oss med å se på noen faktorer som kan fortelle noe om samhandlingen
mellom kommunene per i dag —interkommunalt samarbeid (i dette avsnittet), pendlings-
mønster i avsnitt 10.4, og om de sammensluttede kommunene tilhører samme lokalavis
(avsnitt 10.5).

Sor-Troms; (Bjarkoy, Harstad, Kvæfjord, Ibestad og Skånland)

Sør-Troms er den regionen med flest samarbeid av regionene i fylket. Det er registrert 34
interkommunale samarbeid som inkluderer kommuner i Sør-Troms. Det interkommunale
samarbeidet i Sør-Troms gjelder for et bredt spekter av områder. De er jevnt fordelt på de
ulike tjenesteområdene, og det samarbeides relativt mye om brukerretta tjenester (skole,
sosialtjenester og helse). Det er et relativt stort antall interkommunalt samarbeid der alle
disse fem kommunene deltar. De fem kommunene deltar sammen i 12 interkommunale
samarbeid.12 Det viser at kommunene i denne regionen orienterer seg mot hverandre for
samarbeid, og i mindre grad ut av regionen mot andre kommuner i fylket. Det er også relativt
mange samarbeid mellom to eller flere kommuner i regionen. Dette viser at det er en tradi-
sjon og en kultur for samarbeid i regionen.

Vår vurdering er at det interkommunale samarbeidet bidrar positivt til potensialet for en
felles identitet om den økonomiske regionen Sør-Troms. Kulturen og tradisjonen for samar-
beid gir et godt grunnlag for en felles identitet. Det er en stor grad av interaksjon mellom
kommunene i regionen (samarbeid og pendling), og det er delvis etablert en følelse av sarn-
hørighet i regionen (en interkommunal identitet). I tillegg er denne felles identiteten institu-
sjonalisert gjennom omfattende interkommunalt samarbeid med ulike konstellasjoner av
kommuner i regionen.

12 Disseer fordelt på; to interkommunalesamarbeidbarefor de fem kommunenei Sør-Troms,fem som inkludereralle
kommuneneog Gratangen,og fem meddeltakerefra alle kommuneneog andrekommuneri fylket.
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Indre Sor - Troms og Indre Midt - Troms (Salangen, Lavangen, Gratangen, Bardu og Målsel)

Det interkommunale samarbeidet i denne økonomiske regionen er beskjedent både i omfang
og bredde. Det er ikke registrert noen interkommunale samarbeid der alle disse kommunene
deltar. Alle de tre kommunene i Indre-Troms har etablert et samarbeid om skog som også
inkluderer Dyrøy. Salangen og Gratangen samarbeider om brann og feiing, mens Gratangen
og Lavangen samarbeider om oppmåling og IT. Det er vanskelig å se en kultur eller tradisjon
for samarbeid i dette området som gjør dette til noen naturlig enhet. Bardu og Målselv tilhø-
rer Midt-Troms (eller seg selv), og orienterer seg mot de andre kommunene i Midt-Troms for
samarbeid. De er deltakere i seks samarbeid, hvorav fem av disse inkluderer alle kommunene
i Midt-Troms.

Det interkommunalt samarbeidet i denne økonomiske regionen gir lite grunnlag for en felles
identitet om enheten. Det er liten grad av interaksjon mellom kommunene i form av institu-
sjonalisert samarbeid, noe som gir et svakt grunnlag for en felles kommune i den økonomis-
ke regionen.

Senja&kysten (Berg, Torsken, Lenvik, Tranoy, Dyroy, Sorreisa)

I kapittel 8.7 har vi beskrevet det interkommunale samarbeidet for denne økonomiske regio-
nen som omfattende både i omfang og bredde. Kommunene i regionen orienterer seg hoved-
sakelig mot hverandre for samarbeid, og det er en sterk tradisjon og kultur for samarbeid.

Det interkommunale samarbeidet bidrar positivt til potensialet for en felles identitet om
denne økonomiske regionen. Det er et godt grunnlag for en felles identitet. Det er høy grad
av interaksjon mellom kommunene i regionen, og denne er institusjonalisert gjennom omfat-
tende interkommunalt samarbeid mellom ulike konstellasjoner av kommuner i regionen. Det
bidrar til at det delvis er etablert en følelse av samhørighet, en interkommunal identitet, i
regionen.

Utvidet Tromsoregion (Tromso, Karlsoy, Balsflord, Lyngen og Storfjord)

Det interkommunale samarbeidet mellom kommuner i en utvidet Tromsøregion er beskje-
dent både i omfang og bredde. Det er ikke registrert noen interkommunale samarbeid der alle
disse kommunene deltar. Av dette kan det se ut som at det ikke er et samarbeidsmønster som
samsvarer med grensene for en utvidet Tromsøregion. I Tromsøregionen er det registrert åtte
interkommunale samarbeid, men ingen av disse innbefatter alle kommunene i den økono-
miske regionen. Storfjord og Lyngen har til nå orientert seg mot Nord-Troms i det inter-
kommunale samarbeidet. Samtidig har Lyngen signalisert et ønske om et nærere samarbeid
med Tromsø. Hvis dette blir realiteter, kan dette inndelingsalternativet være mer realistisk.
Spørsmålet er i hvilken retning Storfjord velger å samarbeide i en slik situasjon (jf per i dag
deltar Lyngen og Storfjord i 13 samarbeid sammen med de øvrige kommunene i Nord-
Troms).
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Nord-Troms (Skjervoy, Nordreisa, Kåflord, Kvcenangen)

Regionen Nord-Troms (da inkludert med Storfjord og Lyngen) er preget av meget høyt
omfang og stor bredde i det interkommunale samarbeidet. Det er registrert 31 interkommuna-
le samarbeid i regionen, og i hele 13 av disse deltar alle kommunene i Nord-Troms. De er
jevnt fordelt på de ulike tjenesteområdene, og det samarbeides relativt mye om brukerretta
tjenester (skole, sosialtjenester og helse).

1 alternativet økonomiske regioner er fire av de seks kommunene i Nord-Troms med. Disse
fire kommunene har alene samarbeid på fire områder. 1 tillegg deltar de sammen i 13 inter-
kommunale samarbeid på regionnivå. Det betyr at de fire kommunene sammen deltar i hele
17 interkommunale samarbeid. Det illustrerer at disse kommunene orienterer seg mot hver-
andre når de ønsker å samarbeide, De fire kommunene er vant til å samarbeide med hverand-
re. De har en solid tradisjon og kultur for samarbeid om å løse kommunale oppgaver. Dette
gir grunnlag for en felles forståelse og samhørighet mellom disse fire kommunene, som
igjen, isolert sett, er et godt utgangspunkt for en felles kommune.

Oppsummert er samarbeidet mellom kommunene mest omfattende i Sør-Troms Sen-
ja&kysten og i Nord-Troms. Hvis omfanget av slikt samarbeid legges til grunn for identitets-
bygging som igjen legges til grunn for en vellykket sammenslunting, kan det ligge best til
rette for det i disse to områdene.

10.4 Tilgjengelighet - pendling og avstand

10.4.1 Pendlingsmønster

Som i "Mellomalternativet" i kap 9, skal vi se på pendlingsmønsteret, men her med en innde-
ling etter økonomiske regioner. Pendling mellom kommunene kan fortelle oss noe om grad
av samhandling og fellesskapsinteresser mellom disse —et nødvendig viktig grunnlag for en
felles kommune. Neste kart viser pendlingen mellom nabokommuner innen samme økono-
miske region. Oversikt over det totale pendlingsbildet er presentert i avsnitt 9.4.
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Figur 18: Pendlingsmønster til nærmeste kommunenabo.

Et felles trekk mellom kommune rundt Harstad, Lenvik og Tromsø er at det vil være netto
innpendling fra alle de omkringliggende kommunene. Det er lite pendling mellom omlands-
kommunene. Dette mønsteret understreker at i en storkommune vil det felles arbeidsmarke-
det ligge i "kommunehovedstaden", men utover det har de ikke noe felles arbeidsmarked.

I det vi kan kalle innlandet er mønsteret mer uklart. Ingen av kommunene markeres seg som
den store innpendlingskommunen. For eksempel er det flere fra Gratangen som pendler til
Harstad og Tromsø enn til Sætermoen og Moen (jf tabell i avsnitt 9.4).

I Nord-Troms er det Nordreisa som har størst innpendling fra de andre kommunene i den
økonomiske regionen, men innpendlingen er ikke markant. Også Skjervøy har innpendling,
mest fra Nordreisa. Men utpendlingen til Tromsø er langt større fra alle fire kommunene enn
til noen av kommunene i regionen.

10.4.2 Avstander mellom kommunesentra

Et viktig spørsmål i diskusjonen om nye kommunegrenser er hvor lange avstander det vil bli
internt i de nye kommunene. Tabellen under viser avstander i kilometer mellom kommune-
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alternativet økonomiske regioner. Om hva som kan regnes som akseptabel avstand, se fotno-
te 9 i avsnitt 8.1.4.

Tabell 18: Avstander i kilometer mellom kommunesentrene i fylket. Kilde: Panda.
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Harstad vil være det naturlige kommunesenteret i Sør-Troms. Reiseavstanden fra de
øvrige av dagens kommunesenter ligger innenfor rimelighetens grenser, selv om
Bjarkøy ligger 80 km13pluss ferge fra Harstad. Avstanden mellom de øvrige kom-
munesentrene Bjarkøy og Ibestad er vel 14 mil, pluss ferge.

Tar vi utgangspunkt i at Moen/Bardufoss vil være kommunesenter for kommunen i
Indre Sør-Troms, samt Bardu og Målselv, ligger de "gamle" kommunesentrene mel-
lom 36-92 km unna. Lengst er det fra Årstein i Gratangen.

På Senja vil Finnsnes være et naturlig kommunesenter. Avstanden til de øvrige korn-
munesentrene er mellom 17 -65 km. Avstanden mellom de øvrige kommunesentra
vil i noen tilfeller være større. Lengst vil det være mellom Dyrøy og Torsken.

1Tromsøregionen vil avstanden til Tromsø være lengst fra Lyngseidet med vel 7 mil
og en 20 minutters fergetur. Fra ytre Lyngen er det hurtigbåt til Tromsø og Skjervøy.
Kortest er avstanden fra Hansnes med 6 mil. Det vil være 10 mil fra Hatteng til
Tromsø sentrum. Ytterkanten av Vannøy får en avstand på ca 8-9 mil pluss ferge.

I Nord-Troms er det Storslett som peker seg ut som senter i en stor kommune. Med
utgangspunkt i Storslett i Nordreisa, ligger de øvrige kommunesentrene under 75 km
unna.

Oppsummert vil avstanden til "kommunehovedstaden" fra de andre kommunesentrene stort
sett ligger innenfor det vi har tatt utgangspunkt i som akseptabel reiseavstand, jf. fotnote 9.

13 MenBjarkøyharvedtattsammenslutningmed Harstadunderbetingelseav Bjarkøyforbindelsen.
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Hva som vil være "kommunehovedstad" i Indre-Troms og i Nord-Troms er imidlertid usik-
kert.

Våre data viser hvor langt det er mellom dagens kommunesenter i kommunene som inngår i
samme økonomiske region. For enkelte bygder som ligger i utkanten av dagens kommune-
senter vil avstanden til et nytt kommunesenter i dette alternativet være mye lenger.

10.5 Lokal identitet

En inndeling i økonomiske regioner synes svært rasjonelt som utgangspunkt for en ny kom-
muneinndeling og grenseoppgang. Samtidig er det slik at mennesker ikke tar rene rasjonelle
beslutninger, men baserer beslutninger like mye på følelser og identitet. Hver av storkom-
munene har innebygd en intern motsetning mellom næringsvirksomhet, ulike identiteter og
kulturell tilhørighet:

Nord-Troms er en region basert på trestammers møte med kvener, samer og nord-
menn. Motsetningene mellom de ulike identitetene og religionene ser vi fortsatt
mange eksempler på i våre dager. I Kåfjord fjernes samiske skilt, og mange benekter
sin tilhørighet til etniske minoriteter basert på fordommer og ulikebehandling. Mot-
setningene påvirker naturlig nok den måten den kommunale tjenesteproduksjonen
skal foregå på. Samtidig er det store lokale forskjeller på næringslivet, som igjen på-
virker mentalitet.

Skoletilbudet på videregående nivå i Nord-Troms er lokalisert både i Nordreisa og på
Skjervøy. Kortbaneflyplass ligger i Sørkjosen, hurtigruten har daglig avganger nord
og sør fra Skjervøy. Skjervøy har også hurtigbåttilbud til Tromsø.

Tromsø-regionen er en smeltedigel hvor man vil ha noen av de mest avanserte miljø-
ene i verden på enkeltområder, hånd i hånd med bitte små bygder. Samtidig har
Tromsø over lang tid hatt et stort omland å forholde seg til, og således vunnet erfa-
ring i å ivareta ulike behov. Eksempelvis har man egen næringskonsulent for distrik-
tene, og man har et distribuert servicetorg. Forvaltningsmessig så deler man i dag:

Malangen med Balsfj ord

Reinøya, Rebbenesøya og Ringvassøys med Karlsøy

Lyngsalpene med Lyngen og Balsfjord

Tromsø og Karlsøy samarbeider om grunnskoletilbudet. Videregående skoletilbud
finnes i Tromsø og i Balsfjord. Mange av de fra indre Lyngen velger å gå i Balsfjord
på grunn av muligheter for pendling.

3. Indre Sør-Troms Regionråd signaliserte gjennom ordfører i Salangen i februar 2005
at Regionrådet nok ville komme til å søke samarbeid eller sammenslåing —tre kom-
muner var for lite grunnlag å drive regionalt samarbeid på. Han påpekte også at man
da ville se mot Harstad og Sør-Troms Regionråd fordi man der ville føle tilhørighet
samtidig som regionen har flere tilbud enn Midt-Troms ansees å ha.

Innenfor betegnelsen økonomiske regioner er de tre kommunene i Indre Sør-Troms
koblet til Bardu og Målselv. Næringsmessig og kulturelt kan man anta at disse vil
føle nærmere tilhørighet til Harstadregionen. Kystkulturen er fremherskende i disse
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kommunene, og mye av næringsaktiviteten befinner seg i skjæringspunktet mellom
fiskeri/havbruk og industri.

Bardu og Målselv er store på landbruk og forsvar og har en sterk innlandskultur med
røtter fra Østerdalen. På tross av en rekke felles trekk, blant annet over ti mils korn-
munegrense, vegrer Bardu seg for å slå seg sammen med Målselv. Bardu og Målselv
har næringsmessig mye til felles med Balsfjord, kanskje særlig gjennom landbruk og
tilhørende industri.

Flere har tatt til ordet for at Sørreisa har nærmere tilknytning til Indre Troms enn til
kysten. Til tross for at de har en rekke arbeidsplasser og nærhet til Bardufoss, er det
få andre indikatorer på at dette er tilfelle. For flere år siden iverksatte man et BMS-
samarbeid, som blant annet har munnet ut i en felles rnuseumsstruktur hvor man har
innlemmet andre kommuner.

Bardufoss har et bredt videregående skoletilbud som ungdom fra hele distriktet bru-
ker. I tillegg har man både sivil og militær pilotutdanning i Målselv. Det er også egen
flyplass som server hele Midt-Troms.

Harstadregionen

Bjarkøy har vedtatt at de kan slås sammen med Harstad forutsatt at Bjarkøyforbindel-
sen realiseres. Dette innebærer bygging av to tunneler/broer og fortsatt bruk av ferge
over det siste strekket. Regionen framstår som ganske homogen hvor næringsstruktur
og kultur er relativt lik. Alternativet ville være å ta med Gratangen i storkommunen
Harstad.

Vi tror at Sør-Troms vil komme styrket ut gjennom denne komrnuneinndelingen. Fol-
ketallet vil gradvis øke, og man blir en storkommune i norsk målestokk. Harstad er et
senter, både handel og service, for nabokommunene.

Harstad har videregående skoletilbud for regionen, og Kvæfjord har landbruksutdan-
ning. Harstad har egen høgskole med et bredt studietilbud. Flyplassen ligger på Eve-
nes og deles med nordre Nordland. Hurtigruten har daglige avganger nord- og søro-
ver. Det går hurtigbåt mellom Tromsø og Harstad med stopp på en rekke steder.

Midt-Tromsregionen

Verken Dyrøy, Sørreisa, Berg, Torsken eller Tranøy ønsker på politisk nivå en kommu-
nesammenslåing. De ønsker heller en styrking av det interkommunale samarbeidet. Len-
vik har fra politisk hold signalisert interesse for å drøfte muligheter for endring av kom-
munestruktur. For øvrig vises det til kapittel 8 ang Midt-Troms for analyser og vurde-
ringer.
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10.6 Vurdering av konsekvenser for kommunens roller

10.6.1 Tjenesteprodusent

Den geografisk ujevne befolkningsveksten som prognosene viser for dagens kommuner,
blir godt utjevnet i inndeling etter økonomiske regioner. Selv om andelen eldre øker og
andelen unge går ned, kan dette gi robuste kommuner med hensyn til god kompetanse i
tjenesteproduksjonen. Førstelinjen vil ha et ledd med fagkompetanse å hvile seg på, eks.
pedagogisk kompetanse for barnehagene, utviklingskompetanse for skolene og en sterk
medisinsk kompetanse for omsorgsenheter. Stordriftsfordeler og flere brukere vil være
positive effekter for tjenesteproduksjon —dette tror vi lettere lar seg realisere sammenlig-
net med interkommunalt samarbeid.

Utfordringene knyttet til denne strukturen vil være lange avstander internt i hver kom-
mune, som kan gi dårlig tilbud i form av tilgjengelighet. Men her skal vi huske at de bru-
kernære tjenesten stort sett må lokaliseres som i dag —der innbyggerne bor, mens "kon-
tortjenester" nok vil måtte sarnordnes til færre enheter sammenlignet med i dagens struk-
tur.

10.6.2 Samfunnsutvikler

1 et alternativ hvor den minste kommunen vil ha 11 500 innbyggere, og hvor det er fem
kommuner i Troms, er det åpenbart at kommunerollen som samfunnsutvikler vil styrkes.
Kommuner av denne størrelsen vil ha betydelig bedre økonomisk og faglig fundament
enn dagens småkommuner. Vekstkraft, klynger og bedre innovasjonssysterner, klare pri-
oriteringer, engasjement i større prosjekt, bedre gjennornslagskraft og lydhørhet fra andre
er positive effekter av kommunesammenslåing til økonomiske regioner. Større hand-
lingsrom fra kommunal administrasjon og politikere gir muligheter. Utad vil fem stor-
kommuner bli vesentlig mer synlige både regionalt og nasjonalt enn dagens 25 kommu-
ner

Problemer vil være distanse, mentalt og fysisk, en fare for at de store får hjelp men ikke
de små, uenigheter om lokalisering, usynlighet, manglende offentlige innkjøp hos lokale,
kommunikasjonsproblemer, byråkrati og hierarki, vanskeligheter med å fmne den rette
med mer.

10.6.3 Forvalter

En inndeling etter økonomiske regioner vil med stor sannsynlighet gi bedre rettssikker-
het, fordi kommunene vil ha ressurser til å tilsette juridisk kompetanse og bedre fagper-
sonell på ulike områder. Vi mener da at det vil redusere omfanget av dispensasjonssaker,
klagesaker, manglende overordnede planer. Videre vil det legge til rette for økt likebe-
handling, mindre habilitetsproblemer, samt mindre bruk av skjønn.
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10.6.4 Demokrati

Små kommuner har tradisjonelt sett hatt betydelig høyere valgdeltagelse enn større kom-
muner. Dette er ofte antatt å skulle gi mer demokrati og medbesternmelse. Samtidig viser
det seg at mindre kommuner lettere kan bli utsatt for kupp fra eksempelvis bygdelister.
Kommunestyrer og formannskap er små og svært personavhengig. Med en inndeling på
fem kommuner i fylket vil politikerrollen bli både kompleks og krevende, og dermed
også av mange oppleves som mer spennende.

Samtidig handler politikk i stor grad om engasjement i enkeltsaker. I Nord-Norge finnes
det mange eksempler på dette gjennom Finnmarkslista, Finnmarksopprøret og Kystparti-
ets inntreden i norsk politikk.

Vi tror det er både fordeler og ulemper knyttet til demokratisk mangfold og kommu-
nestørrelse. En inndeling i storkommuner kan i verste fall redusere både det lokale enga-
sjementet og valgdeltagelsen. Samtidig ser vi at mange engasjerer seg politisk og ønsker
å stå på politiske lister i de større kommunene. Mange framhever en profesjonalisering
av politikerrollen, mens andre frykter denne formen for yrkesdeltakelse.

10.6.5 Skåring av kriterier og roller

I tabellen under har vi forsøkt å vurdere hvordan kriteriene i analysen over vil slå ut i en og
to sammensluttede kommuner. Det presiseres at skårene ikke er objektive, men er ment å gi
et bilde av forhold som taler for og i mot en sammenslutning eller samarbeid.

Tabell 19: Skåring av kriterier og roller i inndelingsalternativet Økonomiske regioner.

Roller Kriterie Nord-Troms TroMss Indre Midt-Troms Senja' Ser-Troms
Tjenesteprodusent Befolkningsgrunnlag -f—f- -H- -H- ++ ++




Areal __ __ __ + +

Samfunnsutvikler Utvikler + + + + +




Identnet + _ + + -H-

Forvalter Rettssikkerhet -H- ++ -H- ++ ++

Demokratirolle Poltisk handlingsrom ++ ++ ++ ++ -H-




Nærhet 0 - -- 0 +

Asplan Viak AS, Barlindhaug Norfico AS

27. februar 2005

Side 587



Side 80

11 OPPSUMMERING OG KOMMENTARER

11.1 Hva har vi gjort

Vi har i denne utredningen søkt å synliggjøre fordeler og ulemper ved dagens kommune-
struktur sett i lys av nasjonale utviklingstrekk. Vi har videre analysert framtidige muligheter
og konsekvenser for den enkelte kommune knyttet til rollen som samfunnsutvikler, forvalter,
tjenesteprodusent og dernokratiarena. Gjennom en lang rekke kriterier har vi belyst hvordan
det kommunale tjenestespekteret påvirkes av nasjonal politikk, statlige rammeoverføringer,
befolkningsutvikling, interkommunalt samarbeid med mer.

Denne utredningen har ikke som ambisjon å sette to streker under svaret for en framtidig
komrnunestruktur i Troms. Vi har forsøkt å stille en del spørsmål og analysere disse knyttet
opp mot idealer som generalistkommuner og vår fremste demokratiarena. Vi har flyttet
mange kommunegrenser, og vet at noen av alternativene er urealistiske. Samtidig tror vi det
er viktig å analysere kommunestruktur med nye øyne.

Vi er fullstendig klar over at kartene som illustrerer ulike muligheter vil komme til å skape
debatt. Kanskje mer debatt enn den faktiske muligheten til å løse kommunale oppgaver i
kommune-Troms. Slik vil det åpenbart være, og dette gir media en mulighet for å stille
aktørene opp mot hverandre. Andre utredninger av dette slaget har valgt ikke å ta stilling til
hvordan kartet skal se ut, nettopp for å unngå at debatten styres av kart heller enn funksjoner,
innhold og identitet.

11.2 Hva bør gjøres videre

Denne utredningen har kommunepolitikerne som sin primære målgruppe. Følgelig bør utred-
ningen brukes som grunnlag for en debatt i kommunestyrene om den enkelte kommunes
oppgaver og roller. Vi håper jo at utredningen brukes slik at man ser på egen og naboens
kommune med nye øyne, at man stiller spørsmålstegn ved vedtatte sannheter.

I realiteten har hver enkelt kommune tre valg:

Å bestå som kommunal enhet

Å tilnærme seg naboene i øst, vest, sør eller nord gjennom et videre arbeid
fundert på denne utredningen, eller elementer av den

Å utvide det interkommunale arbeidet

Så langt ser det ikke ut for at noen av de politiske partiene som vil støtte et forslag om
tvangssammenslutning av kommunene, så alternativ 1 og 3 er fullt realiserbart.

Samtlige fylker, med unntak av Sogn og Fjordane, har gjort denne typen utredning og pro-
sjektarbeid i regi av KS. Dette er delprosjekt av et stort KS-prosjekt sentralt som gjøres i
samarbeid med KRD. De fylkesvise prosjektene skal munne ut i en stortingsbehandling i
2006 som skal ta for seg framtidig kommunestruktur og en mulig oppgavefordeling. Det er
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derfor viktig at kommunestrukturprosjektet gis en grundig behandling i det enkelte kommu-
nestyre slik at stortinget har et godt grunnlag for å ta sine beslutninger på.

11.3 "Røyksignaler"

I arbeidet med denne utredningen har vi støtt på mange paradokser, som det kan være på sin
plass å avslutte utredningen med. Vi har valgt å oppsummere disse paradoksene punktvis
som følger:

Den kommunale lysten:
Det er et rart at blant de 25 kommunene i Troms ikke er noen som offensivt ønsker å
slå seg sammen med andre kommuner, Særlig tatt i betraktning det nasjonale fokuset
på kommunestørrelse. Noen unntak finnes:

I Lyngen har ordføreren stilt spørsmål om Nord-Troms regionen er den rikti-
ge samarbeidspartneren for kommunen, og at en tilnærming til Tromsø kan
være aktuell. De ønsker primært samarbeid med Tromsø om kommunale
oppgaver.
I Bjarkøy kommune stemte 90 % av befolkningen ja til kommunesammen-
slutning med Harstad, under forutsetning av at Bjarkøyforbindelsen (fast vei-
forbindelse) blir realisert.
Skånland vil også slå seg sammen med naboene, men de har nettopp hatt en
folkeavstemning hvor Tjeldsund sa nei, og Evenes trakk seg ut av prosessen
før det kom så langt.

Lenvik vil gjerne være som de er, men hvis noen av naboene tar initiativet til
en sammenslutning vil nok Lenvik stille seg positiv til dette. Men de fleste
naboene sier nei. Tilsvarende problemstilling finner vi i Nordreisa og Nord-
Troms. De store kommunene vil ikke ta stilling til sammenslutning, men har
åpne armer i forhold til samarbeid. Redselen for å bli oppfattet som for domi-
nerende ovenfor nabokommuner er svært framtredende. Dette er den uttrykte
holdningen til Nordreisa, Tromsø, Finnsnes og Harstad.

Tvang skal ikke brukes i sammenslutningssaker, alt skal baseres på frivillighet. Betyr
dette en 100 % frivillighet fra samtlige kommuner?

Hvis frivillighet fortsatt skal være hovedmålet og insitamentene til sammenslutning
fraværende, vil dagens kommunestruktur bestå.

Driverne for sammenslutning har ikke grobunn blant de politiske partiene i Troms.
Selv om mange erkjenner at vi må gjøre noe, så skal det ikke gå ut over "vår" kom-
mune.

I stedet for å bruke tvang så opplever kommunenes at de seigpines gjennom økono-
miske insitamenter. Gjelden er høy i samtlige kommuner og avhengigheten av statli-
ge rammetilskudd er store. En endring i rentenivået vil feie fundamentet under beina
på de aller fleste kommunene. Det samme vil en endring i inntektsoverføringene.

Til tross for økonomiske gulrøtter fra KRD, har ingen av kommunene i Troms latt
seg friste av statsråden til å slå seg sammen innen 1. juni 2005.
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Kommunale oppgaver:
Kommuner pålegges stadig nye oppgaver, det følger ikke friske midler med til å løse
disse oppgavene, så kritiseres kommunene av innbyggere og staten for manglende
innhold samtidig som forventningene skapes av staten til kommunalt tjenesteinnhold.

Forskyving av problemer vil oppstå. De minste kommunene vil ha det samme beho-
vet for kommunale tjenester, de unge vil flytte og de gamle blir igjen. Men hvem skal
passe på de gamle og hvor skal de være? Skal de gamle også flyttes til sentra fordi
det i distriktene ikke finnes arbeidskraft til å pleie de eldre, eller vil endring i korn-
munegrensene endre dette?

Er det bare kommunene som skal besørge utvikling i distriktene? De statlige etatene
har trukket seg ut av de minste kommunene og derved sørget for tap av verdifulle ar-
beidsplasser.

Er kommunesammenslutning det eneste svaret man står ovenfor med hensyn til ut-
fordringene i kommunene?

Demokratiet:
Er de små kommunene så mye mer demokratisk enn de store? Mulighetene for å
kuppe er så absolutt til stede. Er det spennende å være politiker i de minste kommu-
nene hvor kutt er dagsorden kontinuerlig og hvor utviklingspotensial er i ferd med å
forsvinne?

Er den gradvis manglende kompetansen i kommunene knyttet til en rekke oppgaver i
ferd med å gi oss et demokratisk underskudd?

Interkommunalt samarbeid:
Vi har utstrakt grad av interkommunalt samarbeid. Dette samarbeidet praktiseres
gjennom et indirekte demokrati, hvor valgte representanter velger delegerte. Ofte er
det ordføreren som representerer eierskapet i interkommunale samarbeid. Saksarbei-
dene har ofte preg av manglende offentlig innsyn.

Gratispassasjerproblernatikken er til stede. Det er grenser for hvor mange oppgaver
en kommune kan påta seg for naboene, uten at det følger midler med. Eksempler på
dette er kulturtilbud, som kino, teater, galleri og konserter. Nabokommuner benytter
tilbudet, men betaler ikke sin andel. Det interkommunale samarbeidet drives i stor
grad av de største kommunene, og dette koster penger. Eksempelvis føler Indre Sør-
Troms seg for liten til å få i gang reelle interkommunale samarbeid med tre små
kommuner.

Interkommunale samarbeid gir ofte arbeidsplasser til den kommunen som i utgangs-
punktet er sterkest, og har det tyngste fagmiljøet. Dette medvirker til å utarme allere-
de tynt befolkede kommuner med få arbeidsplasser.
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12 VEDLEGG

Oversikter over samarbeidet mellom kommunene. Kilde: regionrådene:

Sør-Troms

Kommuner: Kvæfjord, Harstad, Skånland, Ibestad, Bjarkoy

Samarbeid Samarbeidspartnere Merknader

Regionalt samarbeid




Politisk samarbeid Sør-Troms alle Sør-Troms regionråd m/felles sekretariatstjeneste. Nye

vedtekter av 1994

Politisk samarbeid Kommuner i Ofoten, Vesterå-

len, Lofoten og Sør-Troms

Tilslutning til vedtekter for Hålogalandsrådet i 1993.

Enklere samarbeidsform vurderes nå

Administrasjon




Juridisk bistand Kvæfjord,Bjarkøy,Evenes,

Ibestad.Lodingen. Skånland,

Tjeldsund

Juridisk bistand, konsultativt og ved rettssaker. Avtale

av 1979 med nåv adv.fa Nilsen og Fagerholt.

Revisjon 18 kommuner, fylkeskommu-

nen

Revisjonstjenesteretterkommunelovogforskrift.

Avtale om deltakelse i interkomm selskap 2004-2006

Revisjon Ibestad.Skånland,Gratangen,

Salangen,Lavangen,Dyroy,

Bardu

Sør-Troms kommunerevisjon IKS. Revisjonstjenester

etter kommunelov og forskrift.





Skole:




Grunnskole Harstad, Bjarkøy Bjarkøy kjøper elevplasser av Harstad —elever Gryøya

Grunnskole Sør-Troms alle + Gratangen Regionsamarbeid med fylkesmannens utdanningsavd

som pt delfinansierer en regionkontakt

Grunnskole Sør-Troms alle + Gratangen Avtale av 1995 om interkommunal PP-tjeneste

Førskole Kvæfjord, Harstad Tilsyn barnehager

Førskole Sør-Troms alle + Gratangen Kompetanseutvikling via kontaktutvalg

Sosialtjenester:




Flyktningbosetting Kvæfjord, Harstad Introduksjonsprogram

Arbeid/aktivisering

funksjonshemmede

Kvæfjord, Harstad Arbeidsplasstilbud ved Trastad Produkter fra 1991

Krisesenter Kvæfjord, Bjarkoy, Harstad Tilskudd Harstad krisesenter. Ikke avtalefestet

Barnevern Kvæfjord, Harstad Bruk av familieråd

Barnevern Harstad, Bjarkey Barneverntjenester

Sosiale tjenester Harstad. Bjarkøy Sosialtjenester





Kultur:




Bygdebok Skånland, Ibestad, Gratangen Astafjord bygdebok

Museum Kvæfjord,Bjarkøy,Harstad,

Skånland

Driftstilskudd til Trondarnes Distriktsmuseum





Næring:




Tilrettelegging/ bistand Bjarkøy, Harstad, Skånland Destination Harstad yter bistand innen markedsføring
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næringsliv




og turistinfo. Ny avtale fra 2004 er stilt i bero

Skogforvaltning Kvæfjord.Bjarkøy,Harstad,

Skånland

Felles stilling som skogbrukssjef fra 1994. Kvæfjord

kommune har arbeidsgiveransvar

Landbr.forvaltning Harstad, Bjarkøy Hele landbruksfunksjonen

Veterinærtjeneste Kvæfjord. Sortland Driftstilskudd veterinære tjenester. Avtale av 1998 er

utgått, foreløpig videreført til ut 2005

Tekniske tjenester:




Beredskapmotfor-

urensning mv

Sør-Tromsalle+Dyrøy,

Gratangen, Lavangen. Salang-

en,

Felles beredskapstjeneste mot akutt forurensing av

land, vann og sjø. Samarbeidsavtale med myndighet

overfort til interkornm beredskapsstyre

Sluttbehandlingav

forbruksavfall

11 kommuner i regionen Behandling av forbruksavfall for alle v/HRS. innsam-

ling etter ulike ordninger i kommunene

Brannutrykning Kvæfjord, Sortland Samarbeid ved unykninglassistanse i Gullesfjord

Brannvarsling Sor Troms alle +18 kommuner

i regionen

Kjøp av brannvarslingstjenester fra Narvik, tilknyttet

politidistriktet. Erstatter fra 2004 GIV

Brann Harstad, Skånland Brannsjef forebyEr.oing





Helse:




Legevakt Kvæfjord, Bjarkøy, Lødingen Interkomm vaktordning ved Harstad sykehus fra 2002

Legetjenester Harstad, Bjarkoy Tjenestekjøp fra Harstad ved fravær av Bjaroylegen

Matproduksjon Harstad og Fylkeskommunen Felleskjøkken produksjon/distribusjon institusjonsmat

Helsetjenester Kvæfjord. Lødingen HelsetjenesteriIndreGullesfjord.Avtalenvedr

legetjenester fra 2003 tilsidesatt av fastlegeordningen

Helsetjenester storregionen Vaksinasjon og veiledningstjenester for ungdom

Miljørettet helsevern Kvæfjord, Harstad





Annet:




Konfliktråd 23 kommuner i regionen Megling i konfliktråd fra 1993, følger grensene for

politidistriktet

Redningstjenesterog

RVR

Sør-Troms alle Ad hoe

Midt-Troms

Kommuner: Berg, Torsken, Lenvik, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa, Bardu og Målselv

Samarbeid Samarbeidsparter




PPT/skole




PPT Midt-Troms Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa
PPT Bardu-Målselv Bardu og Målselv
Pedagogisk senter Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa
Helse




SenjaLab Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa
Legevakt Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa og Dyrøy
Legevakt Bardu, Salangen, Lavangen
Jordmortjeneste Midt-Troms alle
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Krisesenter Midt-Troms alle
Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms alle
Kultur




Biblioteksarnarbeid Midt-Troms alle
Midt-Troms musenurn Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Målselv, Bardu og Balsfjord
Kirkeverge Sørreisa, Dyrøy
Tekniske tjenester




Brannvesen Lenvik, Berg
Brannvesen Sørreisa, Dyrøy
Feiertjenester Sørreisa, Dyrøy
Felles teknisk planlegging Sørreisa, Dyrøy




Senja Avfallselskap Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og Målselv
Næring




Forsvarsomstilling Bardu, Målselv, Sørreisa
Landbrukskontor Berg, Lenvik
Skogbrukssjef Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa
Regionalt samarbeid




Regionrådet Midt-Troms alle
Administrativt råd




Politisk samarbeid




Felles formannskapsmøter Dyrøy og Sørreisa
Annet




Nettverk;IKT/teknisk,perso-
nal




Indre Sør-Troms

Kommuner: Salangen, Lavangen, Gratangen

Samarbeid Samarbeidsparter Merknader





Tekniske tjenester




Brann Salangen, Gratangen Eget selskap.
Feiing Salanaen Gratan,t,,baen Eget selskap.
PPD Gratangen + Sør Troms alle Eget selskap.
Oppmåling Gratangen, Lavangen Gratanaen kommune.
IT Gratangen, Lavangen Lavangen kommune.
Næring:




Skog Indre Sør Troms alle + Dyrøy Salangen kommune.
Kultur




Bygdeboka Ibestad, Skånland, Gratangen Gratangen kommune.
Regionrådssamarbeid
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Indre - Sør Troms region-
råd

Indre Sør-Troms alle Gratangen kommune er
vertskornmune for regionrå-
det. Ordfører i Salangen
kommune Ivar B. Prestbak-
mo er leder for regionrådet.

Tromsøregionen

Kommuner: Karlsøy, Tromsø, Balsfjord

Samarbeid Samarbeidsparter Merknader





Næring




Ammegeitprosjekt Balsfjord - Karsøy Regionrådet





Skole




Skole Tromsø, Karlsøy Skolen på Rebbenesøy og Reinøy
Helse




Helsetjenester Tromsø, Karlsøy Felles helsetjenester på Reinøy
Tekniske tjenester




Brannvem Tromsø, Karlsøy Tromsø kommune selger brannvern-
tjenester til Karlsøy

Kyst-Gis Karlsøy og Balsfjord Balsfjord, Karlsøy og Tromsøregion-
råd





Regionrådsamarbeid:




Regionalsamarbeids-
plattform

Tromsregionene alle Samarbeid med Troms fylkeskorn-
mune

PICYBU —InterregIII Regionrådene i
Troms




Næringspolitisk samarbeid Karlsøy, Balsfjord Regionrådet
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Nord- Troms

Kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Kåljord, Storf,jord, Lyngen, Skjervoy

OVERSIKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID




Samarbeid Samarbeidspartnere
Helse




Jormortj/rehabilitering/afesi Nord.Kvæ.KåLSkj
Distriktsmessig senter (DMS) Kåfj, Kvæ, Nord, Skj
Legevakt- og legevaktsentral Lyngen, Storfjord
Legevaktsamarbeid Utredes
Kultur




Nord-Troms Museum Nord-Troms alle
Sendemasta Nord-Troms Skjervøy, Nordreisa
Næring




Kommuneveterinærtjenesten Kvæ,Kåf, Nord, Skj,
Kommuneveterinærtjenesten (distrikt og vaktordning) Lyngen, Storfjord
Næringsmiddeltilsyn (Mattilsyn) Alle seks
Nord-Troms Reiseliv AS Nord,Kvæ, Kåf, Stor,
Landbruk Nord, Skj,
Skogbruk: Felles skogbrukssjef Nord, Skj, Lyn, Storfj, Kåf
Vett og uvett (regi av regionrådet) Nord-Troms alle
Ungdomsprosjekt UN1T(regi av regionrådet) Nord-Troms alle
Studiesenteret (SINT) Nord-Troms alle
Skole/PPT




PPT Kvæ,Kåf, Nord.
PPT Lyngen, Storfjord og Balstjord
Kommunenes opplæringskontor Nord-Troms alle
Regionskontoret i Nord-Troms (pedagogisk samarbeid bh, gr, vg) Nord-Troms alle
Tekniske tjenester




Feietjenesten Nord-Troms alle
Avfallsservice Nord, Kåfjord, Sto, Lyng, Skj
Samarbeid planlegging/landbruk/kart (GIS) Kvæ. Kåf, Nord,
Interkorn. brannvarslingsord. Hele Troms
Annet




Interkom. Trekkkontrolør Nord-Troms alle
Interkom.revisjonssamarbeid N,Ka.Kv,Ly.St,
Interkommunalt beredskapsråd




IVA akutt forurensning 16 Tromskommuner
LUIK (lederutvikling i kommunene Nord-Troms alle
Nettverksamarbeid:




Adm. Ledergruppa Skj, Nord.
rådmannsforum Nord-Troms alle
økonomisjefer Nord-Troms alle
Barnevern




Barnevernet Nord., Kvænangen
Samarbeid i regionale råd:




Nord-Troms regionråd Nord-Troms alle
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4 Kommunereform

I Sundvolden-erklæringenstår det at «Det gjen-
nomføres en kommunereform, hvor det sørges
for at nødvendigevedtak blirfattet i perioden. [...]
Regjeringen vil foreta en gjennomgang av opp-
gavene til fylkeskommunene,fylkesmennene og
staten med sikte på å gi mer makt og myndighet
til mer robuste kommuner.»

4.1 Innledning

Regjeringenvil spre makt, begrense statlig detal-
jstyring og bygge samfunnet nedenfra gjennomå
gi mer handlingsrom til enkeltmennesker, fami-
lier, lokalsamfunn og bedrifter. Regjeringen
ønsker å gi mer makt og myndighet til mer
robuste kommuner.

Kommunene har, innenfor rammen av nasjo-
nale mål, et bredt spekter av funksjoner knyttet
til tjenesteproduksjon, demokrati, myndighetsut-
øving og samfunnsutvikling. Regjeringen vil
satse videre på kommunene og styrke velferds-
tjenestene der folk bor. Nærhetsprinsippet, som
innebærer å legge oppgaver og beslutninger så
nær dem det gjelder som mulig og en tro på det
lokale folkestyret, er grunnlaget for at regjerin-
gen ønsker å gjennomføre en kommunereform
der det også tas sikte på å gi kommunene flere
oppgaver.

Det lokaleselvstyretstår sterkt i Norge.Regje-
ringen vil forsterke og utvikle det lokale selv-
styret. Kommunereformener en reform for styr-
ket lokaldemokrati,bedret tjenestetilbud og mer
rettsriktig og effektiv forvaltning. En hensikts-
messig kommuneinndeling er avgjørende for å
sikre og videreutvikleframtidigevelferdstjenester
og en god og helhetliglokalsamfunnsutvikling.Et
sentralt utgangspunktfor kommunereformener å
forenkle, fornye og forbedre styringen av og i
kommunene.

Etter regjeringens syn er det viktigat kommu-
nestrukturen gjøres robust også for framtidige
oppgaveendringer og reformer. En kommunere-
form bør innrettes slikat kommuneneer robuste i
flere tiår framover.

Regjeringenvil i arbeidet med reformen legge
stor vekt på god lokalforankring, og inviterer til
bredt politisksamarbeidomreformen.

Departementet presenterer i denne meldings-
delen behovetfor en kommunereform,målenefor
reformen og en plan for gjennomføringav refor-
men. Ekspertutvalget for kommunereform avga
31. mars 2014 sin delrapport «Kriterier for god
kommunestruktur». Departementet gjør en vur-
dering av kriteriene og anbefalingeni rapporten,
og hvordan dette skalfølgesopp.

Departementet presenterer videre fremdrifts-
planen for reformen med viktigemilepælerog et
sluttpunkt for reformen. I tillegg presenteres en
plan for organisering av prosess både lokalt og
regionalt som skal sikre forutsigbarhet, fremdrift
og dialog.

Videre omtales økonomiske virkemidler i
reformen. Til slutt gis det en kort beskrivelse av
arbeidet med nye oppgaver til større og mer
robuste kommuner.

4.2 Dagens kommuner

De norske kommunene er generalistkommuner.
Dette innebærer at alle kommuner skal imøte-
komme de samme kravene når det gjelder tjenes-
ter til innbyggerne, planleggings-og utviklings-
oppgaver i lokalsamfunnet,oppgavene som myn-
dighetsutøver og ivaretakelse av demokratiske
funksjoner uavhengig av innbyggertall, boset-
tingsstruktur eller andre kjennetegn.

Per 1.1.2014er det 428 kommuner i Norge.
Kommunenevarierer betydeligi både befolkning
og størrelse. Over halvpartenav kommunenehar
under 5 000 innbyggere. De 100 største kommu-
nene utgjør omtrent 75 pst. av befolkningen. I
snitt har norske kommuner i underkant av 12000
innbyggere. 335av landets kommuner har lavere
innbyggertall enn dette. Rangert etter antall inn-
byggere har mediankommunen4 661innbyggere.
Utsira kommune er den minste kommunen med
211innbyggerne. Oslo er størst med 634463inn-
byggere.
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Norge har i en europeisk målestokk ikke spe-
sielt små kommuner,verken når det gjelder areal
eller innbyggere. Men de nordiske kommunene
har ansvar for en betydelig større oppgaveporte-
følje enn mellom-og søreuropeiske kommuner.I
mellom-og søreuropeiske land har ikke alle kom-
muner et slikt ansvarfor innbyggernesvelferd,og
ofte er oppgaveportefizrljenbestemt ut fra stør-
relse. Etter departementets vurdering gir det der-
for liten mening å sammenlignenorske velferds-
kommuner og mellom-og søreuropeiske kommu-
ner. Sammenlignet med kommunene i våre nor-
diske naboland som også har et betydeligansvar
for innbyggernes velferd, er norske kommuner
relativt små. Hvilke oppgaver kommunene har
ansvar for og hvilken frihet de har i oppgaveløs-
ningen, er viktigere for det lokale selvstyret og
lokaldemokratiet,enn antallkommuner.

4.3 Reformbehov

De siste femti årene har kommunene fått stadig
flere oppgaverog økt ansvar.Kommuneneer i dag
helt sentrale aktører for å løseviktigesamfunnsut-
fordringer, og dette stiller store krav til kommu-
nen. I tillegg må kommunene være i stand til å
håndtere nye velferdsreformer i framtiden.
Nedenfor pekes det på viktige utfordringer på
kort og lang sikt for kommunene.

Fremstillingeni kapittel4.3byggerblant annet
på ekspertutvalgets rapport «Kriterier for god
kommunestruktur». Rapporten er nærmere
beskrevet i kapittel4.5.

4.3.1 Befolkningsutviklingen

Siden 1970har folketalleti Norge økt med vel 1,2
mill.innbyggere eller 32 pst. Siden 1985har vek-
sten vært på 22 pst. Det har imidlertidvært bety-
delige forskjeller i hvor folketilvekstenhar kom-
met. Det har vært en klar tendens til betydelig
økning i folketalleti de store kommunene og en
betydelignedgang i kommuner som nå har under
4 000 innbyggere. I de 94 kommunene som ved
utgangen av 2012hadde under 2 000 innbyggere
har det i gjennomsnittvært en nedgang på 19pst.
i folketallet fra 1985 til 2013. I kommuner med
mellom 2 000 og 4 000 innbygger har det i gjen-
nomsnitt vært en nedgang på 9 pst. i folketalleti
denne perioden,jf.Figur 4.1

Alderssammensetningenav befolkningenvari-
erer også mye mellom kommunene. I 1985
utgjorde andelen innbyggere over 67 år om lag
16,5pst. av befolkningenbåde i kommuner som


nå har under 4 000 innbyggere og i Bergen og
Oslo. I 2013hadde andelen eldre økt i alle kom-
munegrupper bortsett fra i de fem største kom-
munene. For Bergen og Oslovar andelenover 67
år redusert til vel 11 pst. i 2013,mens gjennom-
snittet for kommuner med under 4 000 innbyg-
gere var økt tilvel 18pst.

De siste femten årene har kommunene vært
gjennom en periode der antall eldre har vært
relativt stabilt. Fram mot 2040 vil antall eldre
over 67 år fordobles. Denne utviklingenvil inne-
bære en betydelig økning i andelen eldre i alle
grupper av kommuner i tiårene framover. Det
medfører igjen økte utgifter til blant annet pen-
sjoner, helse og omsorg, og vil være en utfor-
dring for offentlige budsjetter. En relativt høy
innvandring bidrar til å senke andelen eldre for
alle grupper av kommuner, mens innenlandsk
flyttingbidrar til å øke andelen eldre i små kom-
muner og redusere andelen i de større kommu-
nene. Det økte behovet for tjenester som følger
av økningen i antall eldre vil dermed være en
utfordring for alle kommuner, men særlig for de
minste.

SSBsframskrivinger(middelalternativet)anty-
der at veksten i de fire største byregioneneviløke
med 27 pst. fram mot 2030 og 36 pst. fram mot
2040.For de 16 mellomstore byregionene er til-
svarende tall 21 pst. og 29 pst. Dette vil gi store
utfordringermed hensyn til nye boliger,forbedret
transportinfrastruktur og utvidet omfang av tje-
nester (barnehager,skolermv.).

4.3.2 Sentralisering

Siden kommunestrukturen gjennomgikk en stor
endring på 1960-tallethar det funnet sted omfat-
tende endringer i det norske samfunnet.Vi har
blant annet opplevden betydeligsentraliseringav
befolkningen.

Befolkningsveksten,særlig i sentrale byområ-
der, er ventet å holde seg høy. Her vil også den
regionaleintegreringen i form av økt pendlingog
utvidelse av tettstedsområder fortsette. Utviklin-
gen i retning av sentralisering,som vi har sett de
siste 30 årene, vil trolig også fortsette. Innvand-
ringen kan i mange distriktskommunervære med
på å opprettholdebefolkningsnivået,men progno-
sene er usikre.

Utviklingenav kunnskapssamfunneter en av
drivkreftene bak sentraliseringen. Utdanningsni-
vået i Norge har steget markant siden 1970 og
fortsetter å øke. Andelenav befolkningeni alders-
gruppen fra 20til 66år med universitets-ellerhøy-
skoleutdanningutgjorde30pst. i 2012mot 7,4pst.
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Figur 4.1 Prosentvis endring i befolkningen etter kommunestørrelse fra 1985 til 2013

Kilder:SSBog Finansdepartementet

i 1970.1 Utdanningsnivået i Norge forventes å
stige framover, blant annet som følge av at stadig
fiere unge kvinner fulifører høyere utdanning.

På landsbasis studerer noe over halvparten av
førstegangsstudentene utenfor hjemfylket.2 Før-
stegangsstudenter er mer mobile enn eldre stu-
denter som oftere tar etter- og videreutdanning og
er mer knyttet til bostedet. Søkere utenfor univer-
sitetsfylkene er mest mobile. Ungdommer i uni-
versitetsbyer og spesielt Oslo er minst mobile.
Dette gir en tilstrømningseffekt til universitetsby-
ene.3 Nyutdannede kandidater tar primært arbeid
i samme region som utdanningsstedet eller tilsva-
rende regioner i landet, men det er forskjeller på
høyskole- og universitetskandidatene. Høyskole-
kandidater tar i større grad arbeid utenfor utdan-
ningsregionen eller i tilsvarende regioner, og er
dermed viktigere for sysselsettingen i distriktene
enn de som er utdannet fra universitetet.4

SSB,utdanningsstatistikk
2 Næss, T og Støren, L. (2006)Hvem er de nye studentene?

Bakgrunn ogstudievalg. Arbeidsnotat3/2006,NIFUSTEP.
3 Opheim,V. (2003)Borte bra, hjemme best? Om geografisk

sakermobilitet, valg av utdanning og lærested blant sokere til
høyere utdanning i år 2000. NIFUskriftserienr.2/2003.

Andelen kommunalt sysselsatte avtar med
økende innbyggertall. I kommuner med under
3 000 innbyggere arbeider 27,6 pst. av de syssel-
satte i kommuneforvaltningen, mens andelen i
kommuner med over 50 000 innbyggere er 14,6
pst.5

Utbygging av digital infrastruktur og bruk av
digital kommunikasjon vil føre til betydelige
endringer i arbeidsmåter og samhandling i og
med kommunal sektor. 99,9 pst. av alle hushold
har tilgang til bredbånd. Dermed er grunnlaget
for at innbyggerne skal kunne kommunisere digi-
talt med egen kommune tilstede i hele landet. IKT
gir også mulighet for å jobbe desentralt og skape
større fagmiljøer uten samlokalisering. Det gjør
det lettere å administrere enheter med spredt
lokalisering, da det legger til rette for kommunika-
sjon, bruk av felles informasjon, koordinering av
aktiviteter og samhandling.

4 NOU 2000:14 Frihet med ansvar Vedlegg 9 Hagskolenes
regionale betydning, NIBR

5 RapportfraDet tekniskeberegningsutvalgetforkommunal
og fylkeskommunaløkonomi,november2013
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Paralleltmed sentraliseringenhar det vært en
omfattendeutbyggingav transportinfrastrukturen
over hele landet med nye veisambandog høyere
standard. Dette har gitt folkog foretak større rek-
kevidde. I 1990jobbet 28 pst. i en annen kom-
mune enn bostedskommunen. I 2012var det til-
svarende tallet 34 pst.6 Halvparten av den økte
pendlingen over kommunegrensene skyldes økt
pendling til en kommune med færre arbeidsplas-
ser enn bostedskommunen.7 Det er altså mer
pendling på kryss og tvers, og ikke bare mer
pendling inn til de sentrale tettstedene. Det er
imidlertid stor forskjell mellom kommuner når
det gjelder egendekning av arbeidsplasser.Særlig
rundt de større byene har kommunene lav dek-
ningsgrad.

Den økte pendlingen har først og fremst gitt
sterkere integrasjonmellomkommuner i allerede
eksisterende bo-og arbeidsmarkedsregioner.

Sentraliseringen har samtidig medført færre
innbyggerei de mest spredtbygdeområdenei lan-
det. Her har det også skjedd en regional sentrali-
sering med vekst i tettstedene. En slikvekst i tett-
stedene vil gi innbyggerne et større og bredere
servicetilbud og dermed bidra til at hovedtrek-
kene i bosettingsmønsteretkan opprettholdes.

4.3.3 Manglende samsvar mellom
administrative og funksjonelle
inndelinger

Kommunene er i stadig større grad involvert i
oppgaveløsningenav nasjonale og globale sam-
funnsutfordringer.Bærekraftigsamfunnsutvikling
handler om å møte klima-og miljøutfordringene,
sikre gode levekår og sosial inkludering samt
bidra til et konkurransedyktig næringsliv.På alle
disse områdene har kommunene i dag viktige
oppgaver.

Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen
har endret de funksjonelle samfunnsutviklings-
områdene. Kommunestrukturen er i liten grad
endret i tråd med denne utviklingen.De fleste
funksjonellesamfunnsutviklingsområderdekker i
dag flere kommuner. Særlig i byområdene er
mulighetene store fremoverfor å sikre en helhet-
lig og bærekraftig utviklingi areal-,transport- og
boligplanleggingmed større og mer robuste kom-
muner.

6 Utregninger av Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentetbasert på tallfraPanda.

7 Engebretsen, Ø. og Vågane,L. (2008).Sentralisering og
regionfoystorring.Endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetil-
budetsgeograft. TØIrapport 981/2008.

Mange bykommuner har begrenset areal og
er avhengig av boligbygging i omkringliggende
kommuner for å håndtere stor befolkningsvekst.
Høye boligpriser og lav boligbyggingkan virke
hemmende på rekruttering av arbeidskraft til
næringslivog kommunalvirksomhet.Store inves-
teringer knyttet til høy befolkningsveksthar vært
en avgrunnene til at enkelte kommunerønsker å
begrense boligbyggingenpå tross av stort behov
for boliger i regionen. Både økonomiskeog miljø-
messige kostnader gjør at den enkelte kommune
noen ganger ikke ønsker å få viktigenæringsmes-
sige etableringeri egen kommune.

I andre sammenhenger vil kommunene
kjempe om å få størst mulig andel av den regio-
nale veksten. Dette kan skape et unødvendig
spredt lokaliseringsmønster som i liten grad
begrenser bilbruken og transportbehovet.Plasse-
ring av boliger eller næringsetableringersom kjø-
pesentre tett på en kommunegrense, er andre
klare eksempler på at kommunegrensenei byom-
råder oftegir etableringer somkan være uheldige
for arealbruks- og transportutviklingeni byområ-
det som helhet.

Det pågår et utstrakt samarbeid i mange
byområder.Men ekspertutvalgetsrapport viser at
fordeling av kostnader og gevinster ved befolk-
nings- og næringsutvikling skaper konkurranse
og uenighet mellom kommunene. Dette fører til
lange prosesser med forsinkede og dårligere løs-
ninger. Dette gjelder både i selve planleggingsfa-
sen, men også i implementeringenav eventuelle
regionale eller interkommunaleplansamarbeid.I
plansamarbeid skal hvert kommunestyre treffe
endelig planvedtakfor sitt område og vedtakene
kan implementeres på ulikt vis. Dette vanskelig-
gjør en helhetlig og samordnet samfunnsutvik-
ling.

Lite funksjonelt avgrensede kommuner gir
utfordringer også for ivaretakelsenav kommune-
nes andre roller. Innbyggerne gis ikke anledning
til å påvirkeutviklingeni de områdenede leverog
ferdes i til dagliggjennom de tradisjonelledemo-
kratiske kanalene. Behovetøker for interkommu-
nale og andre formelle og uformelle nettverks-
samarbeid, med de demokratiske utfordringene
disse gir.Særligi tettsteder som deles avkommu-
negrenser er det fare for lite rasjonellog effektiv
lokaliseringavtjenester,når disse ikke er tilpasset
bosettings- og kommunikasjonsmønsteret.Aktø-
rer som opererer i flerkommunalebyområderhar
mindre oversiktlige og forutsigbare rammebe-
tingelser ved ulik praktisering av planprosesser-
og bestemmelser og byggesaksbehandlingi ulike
kommuner.
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Veksteni byområdenehar økt presset på dyr-
ket mark fordi alle kommunene planlegger og
bygger innenfor sine administrative grenser.
Bedre muligheter til å se areal-og samfunnsplan-
leggingen i sammenheng i pressområdene vil
bidra til å lette presset på dyrket mark.

4.3.4 Mange og viktige oppgaver stiller økte
krav til kommunene

Det er 50 år siden siste store endring i kommune-
strukturen i Norge. Denne reformen var begrun-
net i innføringav niårig skole for alle.De siste 50
årene har kommunenes oppgaverblitt utvidet på
en rekke områder. Utvidelserav barnehagetilbu-
det, tidligere skolestart, universell videregående
utdanning og utvidelser av helse- og omsorgstil-
budet er eksempler på reformer som har bidratt
til vekst. I helsesektoren har kommunene fått
ansvar for sykehjem og psykisk utviklingshem-
mede (HVPU-reformen),og det er gjennomført
handlingsplanerfor pleie-og omsorgstjenester og
opptrappingsplan for psykisk helse. Samhand-
lingsreformenfra 2012forutsetter oppbyggingav
nye tilbud i kommunene, og gjennom folkehelse-
loven har kommunene fått større og klarere
ansvar for forebyggende arbeid. I utdanningssek-
toren er PP-tjenestenutvidet, skolestart for seks-
åringer ble innført i 1997,og barnehagereformen
med utbygging til full dekning er nylig avsluttet.
Kunnskapsløftetstillerkrav til skoleeierrollen,og
fokuserer på kvalitetsvurderingssystemer.Barne-
vernstjenesten er vesentligutvidetde siste årene.

Vekstenmå også ses i sammenheng med den
sterke befolkningsvekstensom har gitt store sys-
selsettings- og investeringsbehov for kommune-
sektoren. I 2012 sto kommunene og fylkeskom-
munene for vel halvparten av den offentlige tje-
nesteproduksjonenog sysselsatte om lag en fem-
del av alle yrkesaktivei landet.Aktiviteteni kom-
munesektoren målt ved endringer i sysselsettin-
gen, produktinnsats og realinvesteringer har økt
betydeligsiden 1990.

Kravenetil kommuneplanlegginghar blittmer
ornfattendede siste årene og handler i dag ikke
bare om arealplanlegging.Plan-og bygningsloven
skalfremme bærekraftigutviklingtil beste for den
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal
bidra til å samordne statlige,regionaleog kommu-
nale oppgaver.Videre skal planleggingog vedtak
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkningfor
alle berørte interesser og myndigheter. Det skal
legges vekt på langsiktige løsninger og konse-
kvenser for miljø og samfunn skal beskrives. I


lovensformålsparagrafinngår også prinsippetom
universellutforming, hensynet til barn og unges
oppvekstvilkårog estetisk utforming av omgivel-
sene. Videre nevner lovens § 3-1 sikring av jor-
dressursene, kvaliteter i landskapet og kulturmil-
jøer, sikringav naturgrunnlaget for samiskkultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv,tilrettelegging
for verdiskapingog næringsutvikling,god formgi-
vingavbygde omgivelser,gode bomiljøerog gode
oppvekst- og levekår, fremme av befolkningens
helse, forebygging av kriminalitet,klimahensyn,
fremme av samfunnssikkerhet og forebyggingav
risiko som sentrale oppgaverog hensyn i planleg-
ging. Dette stiller krav til at fagmiljøenehar bred
og ulikeartet kompetanse.

Økende krav til kommunenes myndighetsutø-
velse har kommet i form avflere lovpålagterettig-
heter og plikter, flere og mer komplekse enkelt-
vedtak som skal fattes, flere kommunale plikter,
samt tiltakende rapporteringskrav. Innbyggerne
og næringslivethar en berettiget forventning om
rettsriktige avgjørelser,likebehandling,upartiske
avgjørelser, overholdelse av taushetsplikt, samt
effektivsaksbehandling.Dette krever relevantog
tilstrekkeligkompetanse i kommunene.

4.3.5 Økte krav til kapasitet og kompetanse

Økt oppgaveomfangog flere spesialiserte opp-
gaver sammen med økte krav til kvaliteti tjenes-
tene og økteforventningerfra innbyggerne,stiller
store krav tilkommuneneom kapasitetog kompe-
tanse for å gi innbyggerne et godt og likeverdig
tilbud uavhengig av hvor de bor i landet. I tillegg
har den statligesektorstyringen,og spesieltregel-
styringen,blittmer detaljert.

Størrelsen og sammensetningen av fagmiljø-
ene i en kommunevil ha betydningfor kvaliteten
på de tjenestene somtilbysinnbyggerne.Kommu-
ner med små fagmiljøer sårbare med hensyn til
uforutsette hendelser som sykdom og turnover,
og har færre ressurser til videreutviklingav tje-
nesten. For stor ulikhet i hvor gode og store fag-
miljøeneer i de ulike kommunenegjør at det blir
stor variasjonnår det gjelder kvalitetenpå de tje-
nestene innbyggerne i dag mottar. I mange små
kommuner vil tilfeldigesvingningeri innbygger-
nes etterspørsel, samt ustabilitet eller tilfeldige
variasjoner i fagmiljøeneskompetanse kunne gi
store konsekvenser for innbyggerne og kommu-
nene. Denne uforutsigbarheten kan også gjøre
det krevende å planleggeog utvikletilbudet.

I grunnskolen er det behov for kommuner
som kan legge til rette for utviklingav skoleeier-
rollen og bedre bruk av kvalitetsvurderings-
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systemer. I pleie og omsorg må kommunene
kunne bidra til raskere implementering av ny vel-
ferdsteknologi som vil være nødvendig for å hånd-
tere den framtidige veksten i antall eldre.

Når det gjelder lokal politisk styring, er det
behov for kommuner med større administrativ
kapasitet og større mulighet til å ha en reell sty-
ring og kontroll på lovpålagte oppgaver. En kom-
munal administrasjon med kompetanse og kapasi-
tet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de
folkevalgte kan også gjøre den politiske styringen
bedre og øke mulighetene for å utnytte det lokal-
politiske handlingsrommet.

4.3.6 Utfordringer for lokaldemokratiet

Lokaldemokratiet er knyttet både til kommunens
makt og myndighet og omfanget av reelle beslut-
ninger i kommunen, men også til mulighet for inn-
byggerne til å påvirke beslutninger som er viktige
for hverdagen deres.

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid har vært kommune-
nes egen strategi for å gjøre dem rustet til å iva-
reta lovpålagte tjenester med tilstrekkelig kompe-
tanse og kapasitet. En stadig større andel av den
kommunale aktiviteten ivaretas i ulike kommune-
samarbeid.

Både store og små kommuner har til dels
omfattende samarbeid.8 Totalt er det flest samar-
beid innen teknisk sektor, og om oppgaver som
renovasjon, vann, avløp, energi og brann. Deretter
kommer samarbeid innen kultur, natur og næring,
herunder samferdsel, før samarbeid innen admi-
nistrative oppgaver som kontrollutvalgssekretaria-
ter, revisjon og IKT.

Også innen flere tjenesteområder har inter-
kommunalt samarbeid blitt løsningen på de kapa-
sitets- og kompetanseutfordringer som ligger i
dagens kommunestruktur. Ett eksempel er barne-
vernstjenester, hvor små kommuner oppfordres
til å inngå interkommunalt samarbeid. Interkom-
munalt samarbeid står også sentralt i samhand-
lingsreformen. Også her er kommunene oppfor-
dret til å inngå interkommunalt samarbeid, og
Helse- og omsorgsdepartementet har dessuten
mulighet til å pålegge slikt samarbeid. Undervis-
ningssektoren har færrest samarbeid, men samar-
beid i PP-tjenesten er svært vanlig for små kom-
muner.

8 Meld.St. 12(2011-2012)Stat ogkommune —styring og sam-
spel

Statlige myndigheter har også tilrettelagt for
interkommunalt samarbeid ved at det nå er flere
mulige modeller til rådighet. Kommunene kan i
dag inngå samarbeid med andre kommuner om
alle typer oppgaver, både forretningsmessig drift/
næringsvirksomhet og lovpålagte kjerneoppgaver.
Det var først ved innføring av vertskommunemo-
dellen i 2007 at lovverket fikk generell åpning for
at kommunene kunne samarbeide om lovpålagte
oppgaver og myndighetsuterving.9 Fra 2012 ble
mulighetene utvidet ved lovfestingen av samkom-
munemodellen.

Økt statlig detaljstyring

De siste tiårene har styringen fra staten økt Den
detaljerte styringen reduserer kommunenes mulig-
heter til å tilpasse tjenestene til lokale forhold i
kommunen. Detaljeringsgraden i regelverket og i
statlige retningslinjer og veiledere ser til dels ut til å
komme av at sektordepartementene strammer til
styringen for å sikre innbyggerne et mer likeverdig
tilbud både i små og store kommuner.

Difi-rapporten om statlig styring av kommu-
nene, som kom i 2010, peker på at det er en utfor-
dring fremover at kravene om større likhet i tje-
nestetilbudet samt økt kunnskap om resultater,
både gjennom nasjonale tilsyn og andre undersø-
kelser, vil øke statens styringsbehov ytterligere.10

Samtidig er det ikke staten alene som er pådri-
ver for økt statlig styring. I mange tilfeller etter-
spør også de mindre kommunene statlige føringer
og veiledning. Evalueringen av Kunnskapsløftet
viste for eksempel at store skoleeiere (kommu-
ner) var gjennomgående positive til større lokalt
ansvar og handlingsrom. Mindre skoleeiere etter-
lyste i større grad en sterkere statlig styring og
mer støtte og veiledning. Også på andre områder
har mindre kommuner behov for veiledning og
støtte fra statlige myndigheter og fylkeskommu-
nen, gjerne i kombinasjon med interkommunalt
samarbeid.

Det er også et press på kommunens myndig-
het, for eksempel på arealområdet. Ekspertutval-
get la til grunn at jo flere kommuner og instanser
som må samordne sin arealutvikling mot felles
mål, jo vanskeligere er det. I tillegg kan samord-
ning bety en svekking av kommunenes myndig-
het over egne areal, og slik en svekking av lokal-
demokratiet.

9 Meld.St. 12(2011-2012)Stat ogkommune —styring ogsam-
spel

10 Direktoratfor forvaltningog IKT(Difi)2010.Statlig styring
av kommunene. Rapport2010:4
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4.4 Mål for reformen

Kommunereformen skal legge til rette for at flere
kommuner slår seg sammen til større og mer
robuste kommuner. Færre og større kommuner
skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvi-
kle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å
uvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt
ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkom-
muneprinsippet er et utgangspunkt for reformen.
Som et generelt prinsipp skal reformen legge et
grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lov-
pålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal
legge til rette for en enhetlig og oversiktelig for-
valtning.
Regjeringen har følgende mål for reformen:

Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommu-
ner
Styrket lokaldemokrati

4.4.1 Gode og likeverdig tjenester til
innbyggerne

Større kommuner med bedre kapasitet og kompe-
tanse vil legge til rette for gode og likeverdige tje-
nester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer
stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en
bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesiali-
serte tjenester. Større fagmiljø vil også legge til
rette for en bedre kvalitetsutvikling i de store tje-
nestene.

Kommunene har i dag ansvar for et omfat-
tende og til dels spesialisert tjenestetilbud og
kompliserte forvaltningsoppgaver. Det kreves
betydelig kompetanse og kapasitet for å kunne
planlegge og utvikle store kjerneoppgaver som
skole, barnehage og eldreomsorg, i tillegg til å
ivareta spesialiserte oppgaver som psykiske hel-
setjenester og barnevern, herunder også ivareta
rettsikkerheten til den enkelte.

Det er et viktig prinsipp at beslutningene fattes
så nær dem det gjelder som mulig. Kommunene
bør derfor også ha forutsetninger for å kunne ta
på seg flere oppgaver enn de har i dag. Målet med
å desentralisere flere oppaver er å gi kommunene
mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammen-
hengende tjenestetilbud til brukerne, noe som
særlig vil kunne bedre hverdagen til brukere med
størst behov.

Reformen vil gi muligheter for en mer profe-
sjonell administrasjon og ledelse og kan gi bedre
forutsetninger for å være innovative både i forny-
else av tjenester og i arbeidsformer.

4.4.2 Helhetlig og samordnet
samfunnsutvikling

En endret kommunestruktur skal gi større og
mer funksjonelt avgrensede kommuner som
evner å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling
lokalt og regionalt, og en kommunesektor som vil
være i stand til å løse nasjonale utfordringer.

Reformen skal styrke forutsetningene for en
helhetlig samfunnsutvikling i alle deler av landet
både når det gjelder arealbruk, samfunnssikker-
het og beredskap, transport, næring, miljø og
klima, og den helsemessige og sosiale utviklingen
i kommunen.

Kommunene bør generelt ha en avgrensning
og størrelse som gir mulighet for funksjonelle
planleggingsområder og demokratisk styring av
samfunnsutviklingen. Det er derfor ønskelig at
kommunegrensene i større grad tilpasses natur-
lige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

I sin overordnede planlegging skal kommune-
styret sette mål for den fysiske, miljømessige,
økonomiske, helsemessige, sosiale og kulturelle
utviklingen i kommunen. Større kommuner vil gi
bedre forutsetninger for å nå målene for samfunns-
planleggingen.

4.4.3 Bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner

Økonomisk solide kommuner som har god kon-
troll på økonomien og kompetanse på økono-
mistyring er en viktig forutsetning for at kommu-
nene skal kunne tilby sine innbyggere gode vel-
ferdstjenester. Større kommuner vil ha større
budsjett og kan også ha en mer variert befolk-
nings- og næringssammensetning. Det gjør kom-
munene mer robuste overfor uforutsette hendel-
ser, i tillegg til at kommunene blir bedre i stand til
å håndtere endringer i befolkningssammensetnin-
gen. Bærekraftige og økonomisk robuste kommu-
ner vil også kunne legge til rette for en mer effek-
tiv ressursbruk innenfor de økonomiske ram-
mene, samt ha større evne til å kunne påta seg og
løse frivillige oppgaver. En mer effektiv adminis-
trasjon og ledelse vil kunne frigjøre ressurser til å
styrke kommunenes kjerneoppgaver.

4.4.4 Styrket lokaldemokrati

Kommunereformen skal styrke lokaldemokratiet.
En endret kommunestruktur med større kom-



muner vil legge grunnlaget for å kunne overføre
flere oppgaver fra fylkeskommunene, fylkesman-



nen og staten for øvrig, og slik styrke kommunene
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som viktige lokaldemokratiske organer for sine
innbyggere.Dette vilgi økt makt og myndighettil
kommunene og dermed økt lokalt selvstyre. På
flere tjeneste- og politikkområderkan det bli en
større nærhet mellominnbyggere og beslutnings-
takere. Dette vil bidra til å skape større interesse
for lokalpolitikkenogvitaliseredet lokalefolkesty-
ret.

Større kommuner, med et bredt ansvarsom-
råde, vil gi grunnlag for større styringskapasitet
og gjennomføringskraft.Ikke minst vilvi få kom-
muner som vil kunne løse sine oppgaverselv,og
som bedre kan foreta helhetlige prioriteringer.En
kommunal administrasjon med kompetanse og
kapasitettil å utarbeidegode beslutningsgrunnlag
for de folkevalgtevilgjøre den politiskestyringen
bedre og øke mulighetene for å utnytte det lokal-
politiske handlingsrommet. Dette vil også gjøre
lokalpolitikkenmer attraktiv og meningsfullfor
politikerne. Behovet for interkommunale løsnin-
ger vil reduseres og forvaltningengjøres enklere
både for innbyggere og politikere.

Færre og større kommuner, med gjennomgå-
ende god kapasitetog kompetanse,vilkunne gjen-
nomføreen velferdspolitikki henhold til nasjonale
mål og behovet for statlig detaljstyringvil reduse-
res. Kommunenevil slikfå større frihet til å priori-
tere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes
behov.

4.5 Ekspertutvalgets rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
satte 3. januar 2014ned et ekspertutvalg som på
fritt faglig grunnlag skulle foreslå kriterier som
har betydning for oppgaveløsningen i kommu-
nene. Utvalgeter satt sammen av erfarne forskere
og praktikere,deriblantrådmenn, som tilsammen
representerer en allsidig og god kompetanse på
hele kommunesektoren.Ekspertutvalget ledes av
professorSignyVabo.

I mandatet fremkommer det at kriteriene i
sum skal ivareta kommunenes fire roller som tje-
nesteyter,myndighetsutøver,samfunnsutviklerog
demokratisk arena, og kunne benyttes på lokalt,
regionalt og sentralt nivå som et grunnlag for å
vurdere kommunesammenslåingog en ny kom-
munestruktur.

Det ble også oppnevnt en referansegruppe
bestående av ordførere fra alle partier represen-
tert fra alle deler av landet, i tillegg til represen-
tanter fra arbeidstakerorganisasjoner, departe-
menter, samt lederen for arbeidsutvalget for fyl-
kesmennene. En viktig oppgave for referanse-




gruppa har vært å formidle synspunkter på om
forslagene til kriterier opplevessom relevante og
anvendbare for kommuner i arbeidet med å vur-
dere sammenslåingmed nabokommuner.

4.5.1 Utvalgets kriterier

Kommunereformen er en nasjonal reform som
skal ivareta mange og ulike hensyn. Utvalgethar
gått gjennom viktige samfunnsmessige hensyn
som gir grunnlag for å anbefalekriterier somikke
bare ivaretar lokale,men også regionaleog nasjo-
nale hensyn.Viktigesamfunnsmessigehensyn er
at det skal være god kvalitet i de kommunaletje-
nestene, og at ressursbruken i sektoren er effek-
tiv.Kvalitetenpå tjenestene skal være likeverdig
over hele landet.Rettssikkerhet er et sentralthen-
syn i kommunenesmyndighetsutøvelse.Videreer
det et viktig hensyn at ivaretakelsen av areal og
transportinteresser er helhetligog tilpassetklima-
og miljøhensyn,og at det legges til rette for en
positiv utvikling både i lokalsamfunnetog stor-
samfunnet.At kommunene har ansvar for betyd-
ningsfulleoppgaverog at staten legger til rette for
rammestyring er sentralt for et godt lokaldemo-
krati og forat kommuneneskalkunne ivaretasine
oppgaverpå en mest muligeffektivmåte.Kommu-
nene må ha mulighetertil å prioritere ressursbru-
ken lokalt, utvikle lokalsamfunnet,ha et levende
lokalt folkestyre og være en aktiv lokalpolitisk
arena.

Med utgangspunkt i disse samfunnsmessige
hensynene har utvalget valgt å legge vekt på et
sett av kriterier knyttet til hver av de fire rollene
som kommuneneforutsettes å ivareta:rollen som
tjenesteyter, myndighetsutøver,samfunnsutvikler
og demokratisk arena. Tabell 4.1 viser sammen-
hengen mellom de samfunnsmessige hensyn
utvalgethar trukket fram og de kriteriene som er
valgtknyttet tilkommunenesulikeroller.

Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet
mot kommunene,og to kriterier somer rettet mot
staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en
kommune på en god måte skal kunne ivaretasine
fire roller og oppgaveløsningenknyttet til disse.
Kriteriene ivaretar samfunnsmessigehensyn som
strekker seg ut over den enkelte kommune-
grense, og anbefalessom grunnlag for å vurdere
kommunenes oppgaveløsningi dag og for å vur-
dere en framtidigkommunestruktur.
Kriterier rettet mot kommunene:

Tilstrekkeligkapasitet
Relevantkompetanse
Tilstrekkeligdistanse
Effektivtjenesteproduksjon
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Tabell 4.1 Samfunnsmessige hensyn og foreslåtte kriterier

Samfunnsmessige hensyn Kriterier

TJENESTEYTING

Kvalitet i tjenestene
Effektiv bruk av samfunnets ressurser
Likeverdighet

Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Effektiv tjenesteproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Statlig rammestyring

MYNDIGHETSUTØVELSE

Rettssikkerhet Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Tilstrekkelig distanse

SAMFUNNSUTVIKLING

Helhetlig ivaretakelse av areal- og transport- Funksjon elle samfunnsutviklingsområder
interesser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilstrekkelig kapasitet
Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsam- Relevant kompetanse
funnet og storsamfunnet

DEM0 KRATISKARENA

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

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

Økonomisk soliditet 2.
Valgfrihet
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Høy politisk deltakelse
Lokal politisk styring
Lokal identitet

Kriterier rettet mot staten:
Bred oppgaveportefølje
Statlig rammestyring

Nærmere om kriteriene

1. Tilstrekkelig kapasitet
Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet
både faglig og administrativt for å kunne løse
oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrek-
kelig kapasitet henger nært sammen med til-
gang til relevant kompetanse. Å få én stilling
med god fagkompetanse vil ikke gi grunnlaget 3.
for et godt fagmiljø. Til det trenger man også
kapasitet til å behandle en viss mengde saker,
ha god kontroll og oversikt, og til å utvikle fag-
områdene.

Relevant kompetanse
I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også rele-
vant kompetanse avgjørende for å sikre sterke
fagmiljøer og en god administrasjon. Dette
innebærer også at det må være en bredde i
kompetansen. Manglende kapasitet og kompe-
tanse er også fremhevet som utfordringer for at
kommunen skal ivareta sine roller som sam-
funnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor
kommunens rolle som demokratisk arena kan
en kommunal administrasjon med kompetanse
og kapasitet til å utarbeide gode beslutnings-
grunnlag for de folkevalgte bedre den politiske
styringen og utnytte det lokalpolitiske hand-
lingsrommet. Av hensyn til lokaldemokratisk
styring er det avgjørende at kommunen selv
kan sikre tilstrekkelig kapasitet og kompe-
tanse og ikke er avhengig av samarbeid eller
hjelp fra andre.
Tilstrekkelig distanse
Kommunene må ha en slik størrelse at det er
tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler
og innbyggerne. Dette for å sikre likebehand-
ling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i
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myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne
sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg
skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommu-
nene og beskytte den enkelte saksbehandler
mot utidig press.
Effektiv tjenesteproduksjon
Større kommuner vil legge bedre til rette for
økt rammestyring fra statens side og dermed
økt mulighet for å tilpasse tjenestetilbudet til
lokale forhold. Større kommuner kan gi bedre
utnyttelse av potensielle stordriftsfordeler.
Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet
til innbyggernes ønske om nærhet til tjenes-
tene kan gjøre det vanskelig å hente ut
stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen.
Men det vil trolig være effektiviseringsgevin-
ster på enkelte områder —slik som i den over-
ordnede styringen og planleggingen i sekto-
ren.
Økonomisk soliditet
En viktig forutsetning for at kommunene skal
kunne tilby sine innbyggere gode velferds-
tjenester er at kommunene har god kontroll på
økonomien og kan håndtere uforutsette hen-
delser. Kommuner med sunn økonomi, som
sørger for å ha et økonomisk handlingsrom,
kan i større grad håndtere uforutsette hendel-
ser uten at det får direkte konsekvenser for tje-
nestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner
er mer sårbare enn større kommuner i slike
situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å
omdisponere innenfor.
Valgfrihet
Innbyggerne vil i større grad kreve fiere valgal-
ternativer innenfor tjenestene. Større kommu-
ner kan tilby en større bredde i tilbudet til sine
innbyggere, som vil være vanskelig å tilby i
små kommuner.
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Kommunene må ha en inndeling som er mest
mulig funksjonell for de områder det er nød-
vendig å se i sammenheng for å sikre helhet-
lige løsninger, særlig på areal- og transportom-
rådet. De siste tiårene har det vært en vedva-
rende regional integrasjon gjennom pendling
og tettstedsutvikling, slik at kommunene i sta-
dig mindre grad utgjør en funksjonell enhet.
Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i byom-
råder gjør behovet for mer funksjonelle sam-
funnsutviklingsområder at kommunene bør
vurdere sammenslåing. Erfaring tilsier at kom-
munene hver for seg har sterke insentiver for å
ivareta egne behov og at de felles løsningene
ikke blir optimale, verken i planleggingen eller
i implementeringen av planene. I mindre sen-

trale strøk vilkriterier som kapasitet og kompe-
tanse om samfunnsutvikling være viktigere når
kommunesammenslåing skal vurderes.
Høy politisk deltakelse
Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med
valgmuligheter både i forbindelse med stemme-
givningen og at innbyggerne har mulighet til å
få sin stemme hørt mellom valgene. Større kom-
muner legger i dag i større grad tilrette for del-
takelse mellom valgene, og de har oftere ulike
former for medvirkningsorgan. På noen indika-
torer scorer de minste kommunene høyest —
valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de min-
ste kommunene og flere innbyggere i små kom-
muner har vært i kontakt med ordfører enn i
større kommuner. Men analyser viser at for
noen av disse indikatorene har resultatet mer å
gjøre med kjennetegn ved innbyggerne enn at
kommunen er liten.
Lokal politisk styring
Det er avgjørende for lokal politisk styring at
den kommunale administrasjonen har nødven-
dig kompetanse og kapasitet til å utarbeide
gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte.
Kommunene bør ha mulighet for en hensikts-
messig lokal organisering og prioritering, og
ikke være nødt til å organisere sin tjenestepro-
duksjon i interkommunale ordninger for å
levere lovpålagte velferdstjenester.
Lokal identitet
Det er etter utvalgts vurdering to dimensjoner
som spiller inn på dette området, og som kom-
munene bør vurdere i spørsmålet om sammen-
slåing: opplevd tilknytning til et område og fel-
les identitet med andre områder. Antakelsen
om at noe av dagens nærhet vil forsvinne ved
større kommuner, enten det gjelder til kom-
munehuset, lokalpolitikerne eller tjenester, vil
med stor sannsynlighet bli opplevd som proble-
matisk og utfordrende av de berørte innbyg-
gerne. En slik opplevelse vil kunne bli forster-
ket dersom dagens politiske og administrative
system ikke tilpasses nye forutsetninger.
Resultatet vil kunne bli et svekket lokalt demo-
krati. Utvalget tar også som utgangspunkt at
det vil være lettere å gjennomføre sammenslå-
inger med kommuner som i stor grad opplever
å ha interkommunal identitet, enn mellom
kommuner som ikke har det.
Bred oppgaveportefølje
Utvalget mener at det er sentralt at kommu-
nene fortsatt har ansvar for en bred oppga-
veportefølje. Utvalget tar til følge signalene fra
regjeringen om at nye robuste kommuner skal
tilføres fiere oppgaver, og mener i utgangs-
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punktet at flere oppgaver under lokalpolitisk
kontroll vil kunne styrke lokaldemokratiet.
Etter utvalgets oppfatning er imidlertid det sen-
trale for kommunens ivaretakelse av sin rolle
som demokratisk arena at kommunene alle-
rede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver.

12. Statlig rammestyring
Etter utvalgets vurdering er det viktig at den
statlige styringen blir avpasset slik at det lokale
demokratiske handlingsrommet tillater at
lokale preferanser i størst mulig grad blir
bestemmende for hvordan tildelte oppgaver
ivaretas, og for fordelingen av ressurser mel-
lom ulike oppgaver. En kommunestruktur med
større og mer robuste kommuner vil etter
utvalgets vurdering redusere dagens behov for
detaljert statlig styring.

4.5.2 Utvalgets anbefalinger

På bakgrunn av gjennomgangen gir utvalget føl-
gende anbefalinger for en god kommunestruktur.

1.Kommunene bør ha minst 15 000-20 000

innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning

Gjennomgangen viser at fagmiljøene i de minste
kommunene må styrkes for å oppnå tilstrekkelig
kvalitet i oppgaveløsningen. For stor ulikhet i hvor
gode fagmiljøene er i de ulike kommunene gjør at
det blir stor variasjon når det gjelder kvaliteten på
de tjenestene innbyggerne i dag mottar. Større
kommuner vil redusere konsekvensene av tilfel-
dige svingninger i innbyggernes etterspørsel,
samt ustabilitet eller tilfeldige variasjoner i fagmil-
jøenes kompetanse. Slik vil forutsigbarheten for
kommunene bedres, og tilbudet til innbyggerne
kan planlegges og utvikles bedre.

Fagmiljøer med tilstrekkelig kapasitet og rele-
vant kompetanse er nødvendig for å ivareta opp-
gavene innen alle kommunenes fire roller.

Når det gjelder kommunens rolle som tjenes-
teyter er det flere omfattende oppgaver som kre-
ver større fagmiljøer. Grunnskolen har vært gjen-
nom en prosess med utvidet skolegang og økt
oppmerksomhet på kvalitet og læringsutbytte for
elevene. Kommunene forventes å opptre som
aktive skoleeiere som følger opp skolene med
fokus på kvalitetsutvikling og læring.

De siste femten årene har kommunene vært
gjennom en periode der antall eldre har vært rela-
tivt stabilt. Veksten i de kommunale omsorgsopp-
gavene har imidlertid i stor grad skjedd i de yngre
aldersgruppene. Dette stiller andre krav til tjenes-
tene enn tidligere.

Fram mot 2040 vil antall eldre over 67 år fordo-
bles. I det offentlige omsorgstilbudet vil presset
først og fremst komme på de kommunale tjenes-
tene, og kommunenes evne til å dekke et økende
personellbehov, ta i bruk ny velferdsteknologi og
utvikle nye innovative løsninger. Samhandlingsre-
formen stiller, og vil stille, kommunene overfor
oppgaver som krever tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet

Utvalgets gjennomgang av faglitteraturen om
kommunenes rolle som tjenesteyter gir ikke enty-
dige anbefalinger om størrelsen på kommunene. I
sin vurdering legger utvalget derfor hovedvekten
på etableringen av robuste fagmiljøer og de val-
gene kommunene selv har gjort når det gjelder
organiseringen av de spesialiserte tjenestene.
Særlig de spesialiserte oppgavene innenfor barne-
vern, PPT og helse trekker i retning av større
kommuner enn dagens. Innen barnevern og PPT
er erfaringen at kommunene bør ha en mini-
mumsstørrelse på 10 000 innbyggere for å kunne
gi et faglig forsvarlig tilbud av tjenester. For kom-
binerte legevakter og kommunale akutte døgnen-
heter, som imøtekommer kravet om øyeblikkelig
hjelp-funksjoner og lokalmedisinske tjenester bør
minimumsstørrelsen på opptaksområdene for å
kunne gi grunnlag for bemanning med tilstrekke-
lig kompetanse, trolig være mellom 15 000 og
30 000 innbyggere.

Ekspertutvalgets vurdering er at minste kom-
munestørrelse med dagens kommunale oppgaver
bør være på mellom 15 000 og 20 000 innbyggere.
Utvalget legger da vesentlig vekt på behovet for
kompetanse innen de spesialiserte helsetje-
nestene som er utviklet på kommunenivå. Deler
av legevaktsamarbeidet, primært vaktsentralen
som formidler tjenester, vil med en slik størrelse
på kommunene i mange tilfeller fortsatt være
organisert gjennom kommunale samarbeidsord-
ninger. Driften av større tjenester som grunn-
skole og pleie og omsorg kan være effektiv ved et
lavere innbyggertall. Utvalget er imidlertid av den
oppfatning at minstestørrelsen vil være fordelak-
tig for kvalitetsutviklingen i disse tjenestene. I
grunnskolen vil en minstestørrelse på 15 000-
20 000 innbyggere legge til rette for utvikling av
skoleeierrollen og bedre bruk av kvalitetsvurde-
ringssystemer. I pleie og omsorg kan minstestør-
relsen bidra til raskere implementering av ny vel-
ferdsteknologi som vil være nødvendig for å hånd-
tere den framtidige veksten i antall eldre. I tillegg
har utvalgets gjennomgang vist at oppgaver knyt-
tet til areal- og samfunnsplanlegging, næringsut-
vikling, miljø- og ressursforvaltning og folkehelse
tilsier en slik minstestørrelse.
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Utvalget legger også til grunn at kommunens
rolle som myndighetsutøver vil bli styrket med en
kommunestørrelse på minst 15 000-20 000 inn-
byggere. Undersøkelser viser at mange små kom-
muner mangler fagekspertise og tilgang på for-
valtningskompetanse og juridisk kompetanse.
Sterkere fagmiljøer vil bedre forutsetningene for
effektiv saksbehandling. Utfordringer med inhabi-
litet forekommer oftere i små enn i større kommu-
ner. Utvalgets vurdering er derfor at en slik kom-
munestørrelse også gir kommunene en størrelse
og en faglig og ledelsesmessig kapasitet som sik-
rer tilstrekkelig distanse mellom innbyggerne og
medarbeiderne i kommunen.

Utvalget har videre vist at kommuner av en
slik størrelsesorden vil legge til rette for ivareta-
kelse av rollen som samfunnsutvikler, ved at kom-
munens evne til å håndtere samfunnsmessige og
arealmessige utfordringer vil kunne bli betydelig
bedre.

Anbefalingen knyttet til kommunestørrelse
legger også grunnlaget for fagmiljøer som bedre
kan ivareta kommunenes rolle som demokratisk
arena. En kommunal administrasjon med kompe-
tanse og kapasitet til å utarbeide gode beslut-
ningsgrunnlag for de folkevalgte kan gjøre den
politiske styringen bedre og øke mulighetene for
å utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet.
Erfaringene tilsier at store kommuner i større
grad legger til rette for deltakelse mellom val-
gene, og oftere har ulike former for medvirknings-
organ enn mindre kommuner.

Samlet sett er det utvalgets oppfatning at en
kommunestruktur med en minstestørrelse på
15 000-20 000 innbyggere vil gi kommuner som
kan løse dagens oppgaver på en god måte for sine
innbyggere, lokalsamfunnet og næringslivet.
Anbefalingen tar utgangspunkt i dagens oppga-
veportefølje og de oppgavene det er kjent at kom-
munene vil få ansvaret for i samhandlings-
reformen. Utvalget har samtidig lagt vekt på at
anbefalingen skal være fremtidsrettet. Med
utgangspunkt i den utviklingen vi har sett de siste
femti årene skal kommunene kunne håndtere en
utvidelse og utvikling av oppgavene i tiår frem-
over. Ved eventuelle overføringer av oppgaver fra
staten og fylkeskommunene ser imidlertid utval-
get at det kan være behov for å justere den anbe-
falte minstestørrelsen for kommunene.

Utvalget legger vekt på at det skal være god
kvalitet i de kommunale tjenestene, og at res-
sursbruken i sektoren er effektiv innenfor opplæ-
ringsfeltet og annen tjenesteyting av betydning for
samiske språkbrukere. For både å ivareta beho-
vene til samiske språkbrukere, og effektiv res-




sursbruk i kommunene, anbefaler utvalget at det
også ses hen til samisk bosetting når det skal vur-
deres hva som vil være hensiktsmessige kom-
muneinndelinger.

2. Kommunestrukturen bør i størregrad nærmeseg
funksjonellesamfunnsutviklingsområder

Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen har
endret de funksjonelle samfunnsutviklingsområ-
dene. Kommunestrukturen er i liten grad endret i
tråd med denne utviklingen. De fleste funksjo-
nelle samfunnsutviklingsområder dekker i dag
flere kommuner. Utvalgets anbefaling om en min-
stestørrelse på 15 000-20 000 innbyggere vil i
mange områder kunne gi bedre samsvar mellom
kommunegrenser og funksjonelle samfunnsutvik-
lingsområder. Alle kommuner bør imidlertid, uav-
hengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering
av hvorvidt de utgjør et funksjonelt sarnfunns-
utvikfingsområde.

I byområder skaper kommunestrukturen sær-
skilte utfordringer som gir grunnlag for å anbefale
kommunesammenslåinger, selv med kommuner
som oppfyller en minstestørrelse på 15 000—
20 000 innbyggere. Byområdene favner om flere
kommuner, der innbyggere og næringsliv lever
sine daglige liv og opererer på tvers av kommune-
grenser. Dette gjør at kommunens administrative
grenser i liten grad sammenfaller med det funk-
sjonelle området det er nødvendig å se i sammen-
heng.

Det er ulike grader av administrativ oppsplit-
ting av flerkommunale byområder:

Oppsplittede tettsteder, hvor ett tettsted inngår
i flere kommuner (for eksempel Moss og tvil-
lingbyer som Skien/Porsgrunn)
Bo- og arbeidsmarkedsregioner med stor grad
av pendling mellom kommunene (for eksem-
pel Trondheimsregionen)
Byområder med sammenfall av begge disse
kjennetegnene (for eksempel hovedstadsområ-
det og Stavanger/Sandnes)

Flerkommunale byområder skaper utfordringer
for ivaretakelse av alle kommunens fire roller. I
rapporten er særlig utfordringer for ivaretakelse
av samfunnsutviklingsrollen gjennom helhetlige
areal- og transportløsninger fremhevet. Her pågår
det et utstrakt samarbeid i mange byområder,
men erfaringene viser at fordeling av kostnader
og gevinster ved befolknings- og næringsutvikling
skaper konkurranse og uenighet mellom kommu-
nene. Dette fører til lange prosesser med forsink-
ede og dårligere løsninger. Dette gjelder både i
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selve planleggingsfasen, men også i implemente-
ringen av eventuelle regionale eller interkommu-
nale plansamarbeid. I plansamarbeid skal hvert
kommunestyre treffe endelig planvedtak for sitt
område og vedtakene kan implementeres på ulikt
vis.

Mange bykommuner har begrenset areal og
er avhengig av boligbygging i omkringliggende
kommuner for å håndtere stor befolkningsvekst.
Høye boligpriser og lav boligbygging kan virke
hemmende på rekruttering av arbeidskraft til
næringsliv og kommunal virksomhet. Store inves-
teringer knyttet til høy befolkningsvekst har vært
en av grunnene til at enkelte kommuner ønsker å
begrense boligbyggingen på tross av stort behov
for boliger i regionen. Både økonomiske og miljø-
messig kostnader gjør at den enkelte kommunene
noen ganger ikke ønsker å få viktige næringsmes-
sige etableringer i egen kommune, slik som nytt
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Å se boligområder og arbeidsplasser i sam-
menheng er sentralt for å begrense transport-
veksten. Den interkommunale arealplanen
(IKAP) i Trondheimsregionen er et eksempel på
at det er vanskelig å gjennomføre en arealplan
som minimerer transportomfanget, fordi kommu-
nene kjemper om å få størst mulig andel av den
regionale veksten. Det betyr at kommunene vil
arbeide for et utbyggingsmønster som gagner
dem best enkeltvis.

Plassering av boliger eller næringsetablerin-
ger som kjøpesentre tett på en kommunegrense,
er klare eksempler på at kommunegrensene i
byornråder ofte gir etableringer som kan være
uheldige for arealbruks- og transportutviklingen i
byområdet som helhet.

Med dagens kommunestruktur vil en reell iva-
retakelse av helhetlige areal- og transportløsnin-
ger som tar hensyn til miljø og klima føre til et
press på kommunens myndighet på arealsiden. Jo
flere kommuner og instanser som må samordne
sin arealutvikling mot felles mål, jo vanskeligere
er det. I tillegg kan samordning bety en svekking
av kommunenes myndighet over egne areal, og
slik en svekking av lokaldemokratiet. Det er et
økende konfliktnivå mellom regional stat og kom-
munene på planområdet, samtidig som fylkes-
kommunen de senere årene har fått en tydeligere
rolle som regional samordner. Et kjernespørsmål
er i hvilken grad regionale og statlige aktører skal
kunne vedta juridisk bindende bestemmelser
overfor private og kommunene for å sikre helhet-
lige løsninger. Ved siste revisjon av plan- og byg-
ningsloven fikk fylkeskommunene en slik mulig-
het gjennom å kunne vedta regionale planbestem-




melser, mens statlige aktører kan overta myndig-
heten gjennom statlig plan.

Dersom kommunereformen skal styrke lokal-
demokratiet må den føre til en kommunestruktur
hvor kommunene fremdeles har råderett over
eget areal, og samtidig ivaretar helhetlige areal-
og transportløsninger. I og med at ulike samar-
beidsformer ikke gir gode helhetlige løsninger,
oppfatter utvalget at det er hensiktsmessig med
kommunesammenslåinger i flerkommunale
byområder. Dette vil si i de tilfellene der tettsteder
er splittet opp mellom flere kommuner (inkludert
tvillingbyer), der kommuner er sterkt integrerte
gjennom pendling i et felles bo- og arbeidsmar-
ked, og der det er kombinasjoner av disse forhol-
dene. Utvalget mener videre at det vil være hen-
siktsmessig med kommunesammenslåinger eller
grensejusteringer i områder der mindre tettsteder
deles opp av kommunegrenser. Utvalget tar som
utgangspunkt at fylkesgrensene ikke skal være et
hinder for kommunesammenslåinger.

Utvalget mener at størrelsen på kommunen
må balanseres med hensyn til tjenesteproduksjon
og lokaldemokrati. Dette tilsier at for eksempel
hovedstadsområdet fortsatt bør bestå av flere
kommuner. Men også for kommunene i hoved-
stadsområdet vil hensynet til mer funksjonelle
samfunnsutviklingsområder tilsi en betydelig
reduksjon i antall kommuner. Med færre kommu-
ner i hovedstadsområdet blir det færre aktører
som skal samarbeide, for eksempel ved at Oslo i
større grad kan samarbeide direkte med enkelt-
kommuner med mer likeverdig kapasitet og kom-
petanse om en felles plan for hovedstadsområdet.
Dette skaper også en mer oversiktlig og enhetlig
forvaltning for innbyggere, næringsliv, kommu-
nale, statlige og regionale aktører.

Alternativene til kommunesammenslåinger for
å løse utfordringene innenfor areal og transport,
som mer juridisk forpliktende interkommunale
samarbeid, økt myndighet til det regionale nivået
eller økt bruk av statlig plan, oppfatter utvalget
som dårligere alternativer.

Mer funksjonelt avgrensede kommuner i
byområder gir gevinster også for ivaretakelse av
kommunens andre roller. Kommuner som er mer
funksjonelle gjør at innbyggerne i byområder
gjennom de tradisjonelle demokratiske kanalene
gis anledning til å påvirke utviklingen i de områ-
dene de til daglig lever og ferdes i. Større kommu-
ner vil også redusere behovet for interkommunale
og andre formelle og uformelle nettverkssamar-
beid med de demokratiske utfordringene disse
gir. Særlig i oppsplittede tettsteder vil sammenslå-
inger gi grunnlag for en mer rasjonell og effektiv
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lokalisering av tjenestetilbud. Det er et potensial
for bedre og mer kostnadseffektive tjenester der-
som disse tilpasses bosettings- og kommunika-
sjonsmønsteret. For aktører som opererer i fler-
kommunale byområder vil større kommuner gi
mer oversiktlige og forutsigbare rammebe-
tingelser ved enhetlig praktisering av planproses-
ser- og bestemmelser og byggesaksbehandling,
noe som vil gi enklere saksbehandlings- og beslut-
ningsprosesser.

Den primære begrunnelsen for etablering av
storbykommuner i dagens flerkommunale byom-
råder er hensynet til helhetlig areal- og transport-
planlegging. Gevinstene knyttet til dette vil være
større dersom storbykommunene også får ansvar
for fylkeskommunale oppgaver innen samferdsel.
Vurderinger av disse spørsmålene ligger utenfor
utvalgets mandat for del 1 av arbeidet som er
basert på dagens kommunale oppgaver. Oppga-
veutvidelse for storbykommuner vil også ha
betydning for generalistkommuneprinsippet og
fylkeskommunenes rolle.

3.Staten bør reduseredetaljstyringen og ordninger for
politisk deltakelsebørvidereutvikles for å sikregode og
slagkraftige demokratiskearenaer

Utvalgets gjennomgang har vist at ulike indikato-
rer peker i litt ulik retning når det gjelder kommu-
nestørrelse og demokratiske verdier. Flere inn-
byggere i små kommuner er i kontakt med ordfø-
reren enn det som er tilfelle i større kommuner.
Innbyggerne i små kommuner har også mer tillit
til lokalpolitikere, større forståelse av lokalpolitik-
ken og en større vilje til å ta på seg politiske verv
enn innbyggerne i store kommuner. Andre demo-
kratiindikatorer trekker mer i retning av større
kommuner. Deltakelsen mellom valg ser ut til å
være størst blant innbyggerne i store kommuner.
Større kommuner legger i større grad til rette for
deltakelse mellom valgene, og har oftere ulike
medvirkningsordninger. I tillegg stiller flere par-
tier til valg i de største kommunene. Etter utval-
gets syn er et aktivt lokaldemokrati, med valgmu-
ligheter både i forbindelse med valg og mulighe-
ter for innbyggerne til å påvirke beslutninger mel-
lom valg, viktige indikatorer på et godt lokaldemo-
krati.

En betydelig fordel med større kommuner er
dessuten at behovet for interkommunalt samar-
beid om viktige kommunale oppgaver vil bli redu-
sert. Det ligger en demokratisk gevinst i at kom-
munestyret har oversikt og kontroll over sin opp-
gaveportefølje og at innbyggerne vet hvem som
tar ulike beslutninger. Større kommuner vil etter 


utvalgets syn også kunne styrke det lokalpolitiske
nivåets interesser overfor statlige, regionale og
private aktører gjennom at lokalpolitikerne får
større muligheter til å fatte avgjørelser der det
lokalpolitiske skjønnet er viktig.

Erfaringene fra Danmark viser at det vil være
viktig for både staten og kommunene å ha opp-
merksomhet rettet mot mulige negative konse-
kvenser en omfattende kommunereform vil
kunne ha for kommunene som lokaldemokratisk
arena. Det vil sannsynligvis bli færre folkevalgte,
og det vil bli vanskelig å opprettholde den samme
graden av nærhet som innbyggerne i små kom-
muner har hatt til sine folkevalgte. Det kan på den
ene siden være en fordel, fordi for stor nærhet kan
gi manglende distanse og habilitetsproblemer
også i politikken. Men i forhold til innbyggernes
tilengelighet til sine folkevalgte kan det være
negativt. Forskningsresultater fra Danmark viser
nettopp at kommunereformen har gjort at innbyg-
gerne har svakere forståelse av lokalpolitikken og
er mindre villige til å ta på seg verv. Forskningsre-
sultatene viser også at innbyggerne har noe lavere
tillit til lokalpolitikernes lydhørhet. Lokalpoliti-
kerne i større kommuner opplever at sakene er
mer kompliserte og at mer makt er flyttet til admi-
nistrasjonen.

Det er avgjørende at det legges til rette for å
styrke og videreutvikle lokalpolitikernes arbeids-
betingelser og folkevalgtrolle i en større kom-
mune. Store kommuner medfører i seg selv at
flere saker kan ses i sammenheng, og krevende
avveininger mellom ulike interesser vil i større
grad løftes inn i direkte folkevalgte organer. En
god folkevalgtopplæring med vekt på hvordan
politikerrollen kan utvikles, blant annet for å ta
vare på og utnytte det utvidete politiske handlings-
rommet, er viktig. Større kommuner vil medføre
at flere kan være heltidspolitikere og på den
måten legge til rette for at rollen profesjonalise-
res. Det administrative apparatet i en større kom-
mune vil også få økt kapasitet og en bredere kom-
petanse. Det vil kunne være positivt for kvaliteten
i saksforberedelsen til politiske organer, og for å
drive med demokratiutvikling i kommunene. Der-
som ikke lokalpolitikernes rolle reformeres, vil
kommunereformen kunne føre til en økning av
administrasjonens makt på bekostning av de
lokalt folkevalgte.

Det vil kunne være ulike oppfatninger av hva
som er akseptable reiseavstander til et kommune-
styre-, formannskaps- eller utvalgsmøte. Likevel
vil det være et problem dersom særskilte grupper,
som for eksempel småbarnsforeldre, funksjons-
hemmede eller eldre, opplever avstandene som et
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hinder for å delta i politisk arbeid. Dette spørsmå-
let bør være et eget tema i sammenslåingsdisku-
sjoner i områder med svært store avstander. For
de aller fleste kommuner kan det legges til rette
for lokal deltakelse ved å opprette lokalutvalg/
bydelsutvalg. Lokalutvalgene kan gis ulike grader
av kompetanse, fra å være en høringsinstans til å
kunne få delegert myndighet for konkrete opp-
gaver. Her vil det være opp til den politiske ledel-
sen i den nye kommunen å finne fram til løsninger
som kan ivareta interessene til de ulike delene av
kommunene.

Også erfaringer fra Norge har vist at sammen-
slåinger kan ha noen negative effekter for lokalde-
mokratiet. Erfaringer fra fire frivillige sammenslå-
inger på 2000-tallet viser at tilbøyeligheten til å ta
på seg politiske verv ble noe mindre blant innbyg-
gerne i de nye kommunene. Men samtidig ble det
pekt på at handlingsrommet i forhold til politiske
prioriteringer økte, slik at muligheten til å kunne
ta mer helhetlige grep i forhold til framtidige
utfordringer ble styrket.

Både kommunene og staten må være opp-
merksomme på endringene i innbyggernes vurde-
ring av lokaldernokratiet som kan komme som
følge av at kommunene blir større. Det er derfor
viktig at det gripes fatt i at nærheten ikke automa-
tisk opprettholdes ved endringer i kommune-
strukturen. Den lokale demokratipolitikken må
settes på dagsorden og det kan være behov for å
utvikle nye måter å sørge for kontakt og dialog
mellom lokalpolitikere og innbyggere på. Innbyg-
gerhøringer og medvirkningsordninger er eta-
blerte ordninger med muligheter for videreutvik-
ling, med sikte på å gi innbyggerne påvirkning s-
muligheter. Teknologiutviklingen har også gjort
det mulig for flere kommuner å overføre politiske
møter på nett og ha elektronisk dialog. Dette vil
kunne ha både en informasjons- og opplæringsef-
fekt med hensyn til hvilke saker som er på den
politiske dagsorden i den nye kommunen.

Utvalgets samlede vurdering er at økt kommu-
nestørrelse vil kunne styrke heller enn svekke
lokaldemokratiet, men at måten lokaldemokratiet
fungerer på vil måtte endres.

Den statlige styringen har tiltatt i takt med
kommunenes styrkede rolle som velferdsstatens
tjenesteleverandører de siste 10-20 årene. Omfan-
get av rettigheter gitt i lovs form har økt. Det er
etablert direktorater med store fagstaber på sen-
trale sektorområder som i stadig økende grad
søker å styre den faglige aktiviteten i kommu-
nene, både gjennom retningslinjer/veiledere og
på annen måte. Vi har sett at sektormyndighetene
i flere tilfeller har begrunnet det tiltakende sty-




ringsbehovet med manglende kapasitet og kom-
petanse i kommunene. Ved større enheter vil
kommunene få styrket sin kapasitet og kompe-
tanse, slik at det samme omfang og detaljering av
den statlige styringen ikke vil være nødvendig.
Prinsippet om juridisk og økonomisk ramme-
styring vil dermed kunne bedre ivaretas. Egen-
kontrollen i kommunene kan dessuten bli styrket
ved økt kommunestørrelse, og ha som konse-
kvens at det statlige tilsynet reduseres.

For at lokaldemokratiet skal bli mer slagkraf-
tig må den statlige styringen reduseres og base-
res på juridisk og økonomisk rammestyring.
Utvalget er av den oppfatning at staten bør gjen-
nomgå den statlige styringen med sikte på å fierne
detaljerte krav som for eksempel prosesskrav og
bemanningsnormer og sørge for at den statlige
styringen er mer rettet mot resultatene som opp-
nås i kommunesektoren. Forholdet mellom staten
og kommunene bør preges av gjensidig tillit. Mer
rammestyring har også betydning for graden av
prioriteringseffektivitet i kommunene. Med større
kommuner kan mange av dagens kompenserende
tiltak, som statlige myndigheter har iverksatt for å
sikre at også de små kommunene kan ivareta sine
lovpålagte oppgaver, utgå. Det vil bidra til en
enklere og mer oversiktlig forvaltning, og være en
gevinst for både stat, kommuner, innbyggere og
næringsliv.

4.5.3 Ekspertutvalgets vurderinger av

konsekvenser av utvalgets
anbefalinger

Utvalget har lagt til grunn for sine vurderinger at
innbyggerne skal få gode og likeverdige kommu-
nale tjenester. Utvalgets anbefalinger om kommu-
nestørrelse og mer funksjonelle samfunnsutvik-
lingsområder spesielt rundt byområdene, inne-
bærer at antall kommuner vil kunne komme ned
mot 100. Dette representerer en meget stor
reduksjon i antallet norske kommuner.

En vanlig innvending mot større kommuner i
folketall er de store avstandene dette kan medføre
innad i kommunen. En annen innvending mot
større kommuner generelt er at nærheten mellom
innbyggere, tjenester og folkevalgte svekkes.

Christiansenutvalget fant det i sin utredning i
1992 rimelig at en altoverveiende del av kommu-
nens innbyggere burde bo innenfor en akseptabel
avstand til kommunesenteret og de viktigste
offentlige tjenestetilbudene. Utvalget kom fram til
en veiledende norm på 60 min, som en akseptabel
tilgjengelighet. Dette på bakgrunn av hva som var
vanlig i mange distriktskommuner, samt at beho-
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Figur 4.2 Avstand til nærmeste nabokommune-

senter

Kilde: Norut NIBR Finnmark

vet for å oppsøke kommunehuset og kommune-
senteret hadde blitt mindre med årene.

Kartet i Figur 4.2 viser dagens reiseavstander
til nærmeste nabokommunesenter. Størst avstand
fra et kommunesenter i en kommune til nærmeste
kommunesenter i en annen kommune, er på 200
min. Historisk sett har lange reiseavstander og
dårlige kommunikasjoner vært viktig begrunnel-
ser for å videreføre dagens kommunestruktur.
Siden Christiansenutvalget la fram sitt forslag har
det skjedd betydelige endringer i infrastrukturen,
både knyttet til vei, jernbane og bredbånd. Ensi-
dig fokus på reisetid er i dag derfor ikke like rele-
vant, og kan ikke være styrende for en kommune-
reform som skal gi større enheter som samsvarer
bedre med funksjonelle regioner.

Den utviklingen vi har sett i de senere årene
med interkommunale samarbeid om sentrale
kommunale tjenester gir også utfordringer knyt-
tet til reiseavstander. Eksempelvis vil etablering
av vertskommuneløsninger ofte medføre sam-




lokalisering i ett felles bygg for å kunne hente ut
kvalitetsgevinster eller stordriftsfordeler.

Arealmessig er Finnmark det største fylket i
landet Flere av dagens 19 kommuner i fylket har i
dag en reisetid på mellom 60 og 200 min, til nær-
meste nabokommunesenter. Bare fem av kommu-
nene har et areal på under 1 000 kvadratkilometer.
Store deler av fylket preges av punktbosetting og
lang reisetid mellom hovedbosettingene, som ofte
er kommunesentre. Andelen som bor i kommune-
senteret er ofte 90-95 pst. av samtlige innbyggere i
kommunen. Selv med lange avstander er det i dag
et utstrakt interkommunalt samarbeid i Finnmark.

Utvalget legger til grunn at mange kommu-
nale tjenester uansett må leveres der folk bor.
Utviklingen innenfor IKT gjør imidlertid at forut-
setningene for å etablere store kommuner også i
spredtbygde områder er annerledes enn tidligere.
Internett ble for eksempel først allment tilgjenge-
lig tidlig på 1990-tallet. Innføring av teknologi-
baserte tjenester gjør det i stadig mindre grad
nødvendig med personlig oppmøte på kommune-
huset. Bruk av videokonferanser og et godt
utbygd bredbåndsnett gjør det videre mulig for
kommunen å administrere de ulike virksomhe-
tene uten å møtes fysisk. Teknologien gjør det
mulig å opprettholde en desentralisert offentlig
forvaltning samtidig som det etableres faglige
nettverk og nye organisasjonsformer, som frem-
står som mer attraktive for potensielle arbeidsta-
kere.11 Slike fagmiljø er betydelig enklere å eta-
blere innenfor samme organisasjon, enn i inter-
kommunale samarbeid.

Utvalget ser at det for kommuner med svært
store avstander vil kunne bli en utfordring for poli-
tisk representativitet i kommunale organ og for
politisk deltakelse generelt. Dette vil etter utval-
gets oppfatning først og fremst kunne gjelde deler
av Finnmark. Utvalget mener at også disse kom-
munene må foreta en gjennomgang av de enkelte
kriteriene. En god oppgaveløsning må ses opp
mot ulempene avstander vil gi for demokratiet. I
en avveining må svakere politisk deltakelse og
representativitet vurderes opp mot demokratiske
ulemper knyttet til omfattende interkommunalt
samarbeid. Dersom konklusjonen blir at kommu-
nesammenslåing ikke er løsningen i disse tilfeller,
er det utvalgets oppfatning at forpliktende samar-
beid må inngås for å imøtekomme de kravene til
oppgaveløsning som er nedfelt i kriteriene.

11 Lie, H. W og B. Volden (2010). Gevinster av Izoykapasitets
bredbåndsnett i distrikts-Norge.Oslo, Nexia.
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Sentraliseringseffekter

Befolkningsutviklingen er i stor grad preget av en
sentralisering i den forstand at en stadig større
andel av befolkningen lever i eller nær større
bysentra. Selv om majoriteten av innvandrerne
flytter til sentrale strøk, medfører stor innvand-
ring at færre kommuner får synkende folketall.
Gjennomgangen viser imidlertid at sentraliserin-
gen har foregått over lang tid, selv med en finmas-
ket kommunestruktur og tiltak rettet mot dis-
triktsutvikling. Halvparten av befolkningsveksten
I2013 var i de 14 kommunene som har over 50 000
innbyggere, og over 90 prosent av veksten kom i
de 114 kommunene som ligger over 10 000 inn-
byggere.

Det hevdes at en endring i kommunestruktu-
ren med større kommuner vil medføre at boset-
ting og tjenester sentraliseres internt i kommu-
nen, gjerne rundt det nye kommunesenteret. Når
det gjelder sentralisering av innbyggerne som
følge av de kommunesammenslåingene vi har
erfaring med i Norge, er funnene mindre enty-
dige. En konsekvens av en sammenslåing er ofte
at de administrative funksjonene sentraliseres.
Bruk av IKT i tjenester og i dialog med innbyg-
gerne blir viktigere framover, og en økning i bru-
ken vil gjøre det lettere å håndtere avstander
innad i kommunen.

Utvalget oppfatter imidlertid at det er nærhet
til de store tjenestene som skole, barnehage og
pleie- og omsorgstjenestene som er viktigst for
innbyggerne. Dette er tjenester som ytes desen-
tralisert og ofte er organisert i tilknytning til det
enkelte tettsted. Hvordan disse tjenestene skal
organiseres og lokaliseres er opp til kommunene
å bestemme. Dette kan tas opp som tema i selve
sammenslåingsprosessene og eventuelt inngå i
avtaler mellom kommunene før sammenslåing
skjer. Ved de siste frivillige sammenslåingene var
dette et tema, og alle kommunene har i noen grad
valgt desentralisert lokalisering av en del tjenes-
ter. Innbyggerne mener at tilgjengeligheten til tje-
nestene ikke har blitt svekket etter sammenslåin-
gene.12

Sammenslåingen av Bodø og Skjerstad kan
også trekkes fram som et eksempel på at et desen-
tralisert tjenestetilbud opprettholdes og utvikles
etter en sammenslåing, som følge av økt investe-
ringskraft i den nye kommunen. Her var det satt i
gang en prosess for å slå sammen skolene i Skjer-

12 Brandtzæg, B. A. (2009):Frivillige kommunesammenslut-
ninger 2005-2008 Erfaringer og effekter fra Bodo, Aure,
Vindaj5ordog Kristiansund. TF-rapportnr.258

stad og Misvær for å spare penger, og det var
sendt ut varsel om oppsigelse til flere ansatte i
kommunen. Som følge av sammenslåingen ble
skolestrukturen bevart, det er etablert en ny
skole i Misvær og sykehjemmet her ble sikret
bemanning.13

Erfaringene fra sammenslåingene som har
vært gjennomført viser at kommunene har fått
bedre forutsetninger, muligheter og handlings-
rom når det gjelder lokalt og regionalt utviklings-
arbeid. De nye kommunene vil kunne innta en
mer aktiv rolle fordi de får økte ressurser og
muligheter til å satse på helhetlige utviklingstil-
tak. Utredninger viser også at større funksjonelle
enheter vil ha et bedre utgangspunkt for overord-
net planlegging og styring av utbyggingsmønste-
ret, sammenliknet med de gamle kommunene.
Det skyldes at kommunen har blitt et større og
mer geografisk funksjonelt planområde, samt at
planleggingen kan skje med utgangspunkt i ett
prioriterende organ i stedet for to eller flere.14

4.6 Departementets vurderinger

Nærhet og tilhørighet er viktig for lokaldemokra-
tiet. Mange uttrykker uro for at større kommuner
vil redusere tilhørigheten til lokalsamfunnet i
kommunene. Departementet går nedenfor nær-
mere inn i denne problemstillingen ved å se på
Difis Innbyggerundersøkelse fra 2013, som blir
hyppig referert til i debatten om kommunereform.

Meningene er også delte om hvilke konse-
kvenser interkommunale samarbeid har for lokal-
demokratiet. Departementet vil derfor også
omtale dette temaet særskilt.

4.6.1 Om store og små kommuner og
innbyggernes tilfredshet og tilhørighet

Det har blitt trukket frem at innbyggerne i små
kommuner er mer fornøyd med tilgangen til tje-
nester som barnehage, hjemmesykepleie og syke-
hjemsplasser enn innbyggerne i større kommu-
ner. I følge Innbyggerundersøkelsen 2013 utført
av Direktoratet for IKF og forvaltning (Difi) har
innbyggerne i små kommuner også jevnt over et
bedre inntrykk av de kommunale tjenestene enn
innbyggerne i store kommuner.

13 Brandtzæg, B. A. (2009):Frivillige kommunesammenslut-
ninger 2005-2008 Erfaringer og effekter fra Bodo, Aure,
Vindafford og Kristiansund. TF-rapportnr. 258

14 Vinsand, G. mfl (2005).Re-effekter Etterundersokelse av
sammenslutningen mellom Ramnes og Våle.AgendaUtred-
ningog UtviklingAS.Rapportnr.:R5171
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Figur 4.3 Innbyggernes tilfredshet med egen kommune etter kommunestørrelse

Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2013 utført av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi)

Ekspertutvalget viser i sin rapport at innbyg-
gernes tilfredshet med tjenestetilbudet ikke hen-
ger sammen med kommunestørrelse, men at den
er knyttet til andre forhold som innbyggernes
alder og utdanningsnivå,i tilleggtil kommunenes
inntekter. Små kommuner har høyere inntekter
per innbygger enn store kommuner, dels som
følge av eiendomsskatt og konsesjonskraftinntek-
ter (kraftkommuner),og dels somfølgeav statlige
overføringer gjennom inntektssystemet (små-
kommunetilskudd,tilskudd til distriktskommuner
og Nord-Norge-tilskudd).At små kommuner har
høyere inntekter enn store kommuner, legger til
rette for at små kommuner kan ha en høyere dek-
ning av blant annet sykehjemsplasser.

Innbyggerundersøkelsen viser også forhold
somtrekker mot økt tilfredsheti store kommuner.
Spesieltkollektivtransporti kommunen og brann-
vesenetfår hayere skår i større enn i mindre kom-
muner.Mulighettil å få arbeid i kommunen,og til
å etablere egen næringsvirksomhet i kommunen
øker med kommunestørrelse. Også utdannings-
mulighetenevurderes å være bedre i store enn i
småkommuner.

Innbyggerundersøkelsen fra 2013viser at når
innbyggerne skal uttale seg om helhetlig tilfreds-
het med egen kommune,så er den like stor i små,
mellomstoreog store kommuner,jf.Figur 4.3

Undersøkelsen viser også at tilhørigheten er
likesterk i store og små kommuner,jf. Figur 4.4 .

Oppsummert viser Innbyggerundersøkelsen
2013at det er forhold i både store og små kommu-
ner som innbyggerne er fornøyde eller mindre
fornøyde med. Den generelle tilfredsheten er
jevnt overhøy.

4.6.2 Nærmere om interkommunalt
samarbeid

De siste femti årene har kommunenefått mange
nye oppgaver.Samtidig har ansvaret for mange
oppgaver blitt flyttet fra folkevalgte organer til
interkommunale samarbeid. Et omfattende inter-
kommunaltsamarbeid svekker etter departemen-
tets syn lokaldemokratiet.Når viktige beslutnin-
ger flyttestra folkevalgteorganer til interkommu-
nale samarbeider,kan det som konsekvens gi en
mer kompleksforvaltningog det svekker den fol-
kevalgte styringen og kontrollenmed virksomhe-
ten. Et omfattende interkommunalt samarbeid
kan bidra til å redusere mulighetene de folke-
valgtehar til å se flere oppgaveområderi sammen-
heng. Det vil også kunne svekke innbyggernes
muligheter til å følge med på hvilkebeslutninger
somtreffes hvor.

Det viktigstemotivetfra kommunenessidefor
å inngå i interkommunalesamarbeid er å utnytte
det regionalekompetanse-og arbeidsmarkedetog
utnytte eksisterende fagkompetanse i kommu-
nene på en bedre måte. Først i annen rekke vekt-
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legges rimeligere og mer varierte tjenester.15
Behovet for samarbeid varierer også mellom store
og små kommuner. Små kommuner deltar i flere
samarbeid innen helse- og omsorgssektoren enn
større kommuner. De største kommunene deltar
gjennomsnittlig i flere interkommunale samarbeid
innen teknisk sektor enn mindre kommuner. På
planområdet samarbeider for eksempel distrikts-
kommuner først og fremst for å styrke kapasitet
og kompetanse til planarbeid, mens kommuner
sentrale strøk i større grad samarbeider for å
håndtere funksjonelle planutfordringer på tvers av
kommunegrenser, som felles arbeids-, bolig- og
servicemarked.

Ulike kartlegginger av omianget av interkom-
munalt samarbeid har hatt ulikt utgangspunkt, og
ulik definisjon av hva som telles som interkommu-
nalt samarbeid. Dermed foreligger det ikke sam-
menlignbare tall på tvers av kartleggingene. Dette
gjør at tallene ikke gir et detaljert bilde av utviklin-
gen over tid. Det er imidlertid bred enighet om at
omfanget av interkommunalt samarbeid er stort,
og har vært økende de seneste tiårene.16 Ekspert-
utvalget viser i sin rapport til en undersøkelse fra

15 Jacobsen, D. I.(In press). Interkommunalt samarbeid i
Norge.Former,frnksjonerogeffekter.Bergen:Fagbokforla-
get.

16 Delrapportfra ekspertutvalg (2014)Kriterierfor god kom-
munestruktur

1991som identifiserte over 2000 samarbeid i 1991
basert på svar fra om lag halvparten av kommu-
nene. 17Econ identifisertei 2006om lag 1500sam-
arbeid basert på svar fra om lag 1/3 av kommu-
nene.

Leknes m.fl. gjennomførte i 2013 et prosjekt
for å kar tlegge formelle interkommunale samar-
beidsordninger.18 Datagrunnlaget var en rekke
registre, og detaljerte undersøkelser i 73 kommu-
ner. I registrene fant de 750 interkommunale sam-
arbeid, men basert på undersøkelser i utvalgs-
kommunene anslo forskerne at det er 850 for-
melle interkommunale samarbeidsordninger i
Norge. I tillegg anslås det at det er om lag halvpar-
ten så mange avtalebaserte interkommunale sam-
arbeid uten noen av de formelle samarbeidsmo-
dellene som overbygging.19

NIVI Analyse AS har kartlagt interkommunalt
samarbeid i fire fylker, Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Kart-
leggingene gir også et grunnlag for å si noe om
utviklingen i de ulike fylkene. Kartleggingen fra

17 Weigård,J. (1991):Interkommunaltsamarbeid—et alterna-
tiv til kommunesammenslaing?NIBR-rapport1991:22

18 Dette omfattetsamarbeidetter kommuneloven§ 27, §28b
og § 28c,samt ASmed to eller flere kommunersom eiere
ogIKS.

19 Leknes,E. mfi. (2013):Interkommunaltsamarbeid—Konse-
kvenser,muligheterog utfordringer.Rapport IRIS—2013/
008
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Sør-Trøndelag viser at antall formelle samarbeids-
ordninger har økt fra 143 til 212 på under fire år.2°
Kartleggingene fra Nord-Trøndelag viser en
økning i antall interkommunale samarbeidsord-
ninger fra 147 til 218, og samtidig en utvidelse i
omfanget av samarbeid på andre oppgavefelt som
stiller krav til forvaltningskompetanse. De finner
også at økningen i stor grad dreier seg om lovpå-
lagte kjerneoppgaver, særlig innenfor helse- og
omsorgstjenester.21 I Nordland ble det i 2010 kart-
lagt 270 formelle samarbeidsordninger, mens
dette har økt til 300 i 2014. Den seneste kartleg-
gingen fra Møre og Romsdal finner 255 formelle
interkommunale samarbeidsordninger. 22 Samlet
sett finner NIVI at omfanget målt i antall ordnin-
ger i kommunene varierer fra rundt 20 til over 50.

Erfaringer fra ulike kartlegginger kan tyde på
at kommunene har mangelfull oversikt over sine
interkommunale samarbeider, og at det er stor
mulighet for systematisk frafall i kommunenes
egne rapporteringer. Ekspertutvalget mener der-
for at det er grunn til å tro at omfanget av inter-
kommunalt samarbeid er betydelig høyere enn
anslaget i Leknes m.fi., som anslo i alt 1250 for-
melle og uformelle samarbeid i hele landet.

Interkommunalt samarbeid kan ha positive
effekter. Leknes m.fl. (2012) viser at mindre kom-
muner kan høste de største gevinstene når det
gjelder kvalitet i tjenestene og når det gjelder øko-
nomi. Denne undersøkelsen sier også at for
mange av de mindre kommunene er interkommu-
nalt samarbeid helt avgjørende for å kunne levere
tjenester til innbyggerne. Undersøkelsen viser
også at de minste kommunene har de største
utfordringene når det gjelder styring og kontroll
av samarbeidet. Forskerne bak rapporten mener
det er en utfordring at de minste kommunene,
som har det største behovet for interkommunalt
samarbeid, også har minst kapasitet og kompe-
tanse til å etablere, styre og håndtere formelle
samarbeid.

IRIS-rapporten viser videre at interkommunalt
samarbeid er vel så utbredt i store som i små kom-
muner. En rimelig forklaring på dette kan være at
den største kommunen i regionen har regionsen-

20 Vinsand, G. og M. Langset (2013): Samarbeidstrenderog
utfordringsbildei Sor-Trondelag.NIVI Rapport 2013:2

21 Vinsand, G. og M. Langset (2012): Revidertstatusfor inter-
kommunalt samarbeid i Nord-Trandelag.NWI Rapport
2012:2

22 Vinsand, G. (2010): Statusfor interkommunaltsamarbeidi
Nordland.NIVI Rapport 2010:2 og Vinsand, G. og Langset,
M.(In press): Statusfor interkommunaltsamarbeidi Nord-
land 2014. Fylkesmannen i Nordland, KS Nordland og
NIVIAnalyse

terfunksjoner og inngår samarbeid med sine
omlandskommuner i lys av denne rollen.

IMS-rapporten viser at innen kultur, natur og
næring øker det interkommunale samarbeidet
med kommunestørrelsen. De største kommunene
deltar også i gjennomsnitt i flere samarbeid innen
teknisk sektor. En forklaring på dette kan være at
de største kommunene har et ønske om å samar-
beide med omlandskommunene, blant annet for å
få et bredere og mer helhetlig tilbud innen
turisme og friluftsliv.Innen teknisk sektor vet vi at
det er økonomiske gevinster innen blant annet
avfall,og da er det vesentlig for de større kommu-
nene å ha med seg så mange av omlandskommu-
nene som mulig for å øke gevinsten.

En gjennomgang som ble gjort om miljørettet
helsevern i kommuner i 2009 (Helsedirektoratet,
IS-1633) viser at miljørettet helsevern fungerer
generelt dårlig i kommuner med lavt innbygger-
tall. Det som særlig trekkes fram er manglende
kompetanse. Evalueringen viser videre at inter-
kommunale enheter synes å ha en bedre styrke i å
kunne ivareta flere fagområder og tverrfaglige
områder, men mangler ofte kompetanse på lokale
planprosesser-/arbeid. Videre ble det oppgitt at
interkommunale enheter mangler organisatorisk
tilhørighet og deltakelse i den enkelte kommunes
samfunnsutvikling. Arbeidet utføres i stor grad
reaktivt i stedet for å forebygge at uheldige miljø-
forhold oppstår. Konsekvensen blir at det foretas
inspeksjoner og krav om retting av forhold i etter-
tid.

Ekspertutvalget peker på at interkommunalt
samarbeid kan gjøre samarbeid på tvers av tjenes-
tene innad i en kommune vanskeligere. For
eksempel er det for barnevernets del avgjørende
med et godt samarbeid med helsetjenesten, bar-
nehager og skole. Dette kan bli mer krevende når
barnevernet for eksempel er lagt til en vertskom-
mune. Når kommunens ressurser blir bundet opp
i mange interkommunale samarbeid, vanskelig-
gjøres prioriteringene i den enkelte kommune.
Selv om det enkelte interkommunale samarbeidet
er kostnadseffektivt og gir kvalitetsgevinster, hvil-
ket ofte er tilfellet, kan det stilles spørsmål ved om
prioriteringseffektiviteten blir betydelig redusert.
Jo flere interkommunale samarbeid, desto større
er muligheten for at man ikke ser kommunens tje-
nester i sammenheng.

Hvis det er behov for økonomiske innsparin-
ger i en kommune i løpet av budsjettåret kan dette
bli vanskelig. Konsekvensen kan bli at kommunen
må kutte i de tjenestene en ikke samarbeider om,
og at samarbeidsområdene blir skjermet fra kutt.
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Det er viktige utfordringer ved interkommu-
nalt samarbeid. Samtidig er det i mange tilfeller
nødvendig for å øke kvaliteten i tjenestene at kom-
munene har mulighet til å samarbeide og slik
sikre gode fagmiljø. Hensynet til gode tjenester til
innbyggerne må være det viktigste. For andre tje-
nester som ikke er velferdstjenester, vil interkom-
munale samarbeid kunne være økonomisk rasjo-
nelle.

Departementet vil derfor ikke legge begren-
singer på bruken av interkommunalt samarbeid.
Hvis kommuner ser at samarbeid med andre kom-
muner gir gevinster for økonomi og/eller tjeneste-
kvalitet, og samtidig har et godt grep om styrin-
gen og kontrollen med samarbeidet, må det være
opp til den enkelte kommune å vurdere om den vil
inngå slike samarbeider. Det er imidlertid viktig at
når en kommune inngår et interkommunalt sam-
arbeid, må den også ha kompetanse og kapasitet
til å kontrollere og håndtere samarbeidet. Større
kommuner har i større grad utarbeidet eiermel-
dinger og de klarer i større grad å følge med på og
kontrollere hva som skjer i de interkommunale
samarbeidene.23

Regjeringen er opptatt av at kommunerefor-
men legger til rette for en kommunestruktur som
ikke gjør det absolutt nødvendig for kommunene
å inngå interkommunalt samarbeid for å kunne
løse sine lovpålagte oppgaver. Allerede med
dagens oppgaveportefølje er interkommunalt
samarbeid for en del kommuner en nødvendighet.
Gjennomføringen av samhandlingsreformen vil
øke behovet for interkommunalt samarbeid ytter-
ligere. Det er ikke ønskelig at det skal utvikles et
eget interkommunalt styringsnivå med en politisk
og administrativ elite som er avskjermet fra de
kommunale politiske organene.

I lys av den forestående kommunereformen,
ønsker departementet å starte opp et arbeid med
sikte på å avvikle den muligheten til interkommu-
nalt samarbeid som ligger i samkommunemodel-
len. Samkommunen utgjør et nytt forvaltningsor-
gan (selvstendig juridisk person) som gir mulig-
het til sektorovergripende samarbeid. Deltaker-
kommunene overfører ikke bare oppgaver til sam-
kommunen, men også ansvaret for å utføre disse.
Om en kommune trenger å samarbeide på så
mange tjenesteområder som samkommunen gir
anledning til, mener regjeringen at kommunesam-
menslåing er en bedre løsning. Samkommunen er
en modell som ytterst få kommuner har tatt i

23 Leknes, E. mfl. (2013): Interkommunalt samarbeid —Konse-
kvenser muligheter og utfordringer. Rapport IRIS —2013/
008

bruk, noe som viser at denne modellen oppleves
som mindre relevant for kommunene. Modellen
er hjemlet i kommuneloven.

4.6.3 Departementets vurderinger av
ekspertutvalgets kriterier og
anbefalinger

Departementet mener at ekspertutvalgets første
rapport gir et solid faglig grunnlag for det videre
arbeidet med kommunereformen. Dette gjelder
både for kommunene i deres arbeid lokalt, og
senere for staten når den skal vurdere hva som er
en god nasjonal kommunestruktur. Utvalgets ana-
lyse tar for seg utfordringene både for kommuner
med en liten befolkning og for de største kommu-
nene der størsteparten av innbyggerne i landet
bor.

Kriterienefor kommunene

Med utgangspunkt i samfunnsmessige hensyn
har ekspertutvalget foreslått et sett av kriterier
knyttet til hver av rollene som kommunene forut-
settes å ivareta: rollen som tjenesteyter, myndig-
hetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk
arena. Ti av kriteriene er rettet mot kommunene
og angir hva som skal til for at en kommune på en
god måte skal kunne ivareta sine fire roller og
oppgaveløsningen knyttet til disse.

Ekspertutvalget foreslår kriterier for kommu-
nene som blant annet skal gi robuste fagmiljøer
innenfor kommunenes ulike roller. Et annet krite-
rium er funksjonelle samfunnsutviklingsområder.
Helt sentrale er også kriteriene som sier noe om
hva som gir et godt lokalt demokrati.

Departementet mener at utvalgets kriterier er
et godt utgangspunkt både i de lokale prosessene
og senere når staten skal vurdere hva som er en
god nasjonal kommunestruktur. Departementet
vil sørge for at det utvikles et faktagrunnlag for de
lokale diskusjonene, og kriteriene vil være en del
av dette, jf. nærmere omtale i 4.7.

Anbefalingene

En styrking av fagmiljøene som kan gi bedre opp-
gaveløsning, er også bakgrunnen for at utvalget
anbefaler en minstestørrelse på kommunene på
15 000-20 000 innbyggere.

Større kommuner med bedre kapasitet og
kompetanse vil legge til rette for gode og likever-
dige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil
gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen
og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og
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spesialiserte tjenester. Større fagmiljø vil også
legge til rette for en bedre kvalitetsutviklingi de
store tjenestene.

Regjeringenmener det ikke er naturlig å stille
et absolutt krav til innbyggertall. Samtidig er
ekspertutvalget tydelig på hvilke forutsetninger
kommunerbør ha for å sikre gode tjenester innen
for eksempel barnevern, PPT og legevakt.Disse
forutsetningene vil også styrke kommunenes
mulighet til å ivareta samfunnsutviklerrollenog
myndighetsrollen.

Utvalgetser at avstanderkan være tilhinderfor
kommunesammenslåingopp til den størrelsesor-
den utvalgetanbefaler,først og fremst i Finnmark.
Utvalgetmener imidlertidat utfordringenikkegjel-
der tjenestene,som uansett må leveresder innbyg-
gerne har behov for dem. Utfordringengjelder
demokratiskrepresentasjon,og der lange reiseav-
stander kan hindre flere grupper å delta i politisk
arbeid.For å sikrekvaliteteni tjenestetilbudet,fore-
slår ekspertutvalgetpålagt interkommunaltsamar-
beid som en løsning i de tilfellerhvor avstandsu-
lempeneer så store at kommuneneikkefinnerdet
tilrådeligmed kommunesammenslåing.

Departementet legger til grunn at avstandsu-
lemper kan gjelde flere steder enn i Finnmark.
Kommunereformen må ta hensyn til Norges
mangfoldigegeografi.De kommunene som anser
dette som en særlig stor utfordring, må vurdere
dette særskilt i de lokaleprosessene.

Departementet vil utrede en generell hjemmel
i kommunelovensom gir anledningfor å pålegge
interkommunaltsamarbeidfor å få større fagmiljø
i de tilfeller kommunene på grunn av avstander
vurderer at det ikke kan slå seg sammen, jf.
omtaleavprosessene i 4.7.

Ekspertutvalgets andre anbefaling gjelder i
første rekke å sikre bedre samsvar mellomkom-
munestrukturen og funksjonelle samfunnsutvik-
fingsområder.

Departementet vil vise til at det er et mål med
kommunereformenat den skal styrke forutsetnin-
gene for en helhetlig samfunnsutvikfingi alle
deler av landet både når det gjelder arealbruk,
samfunnssikkerhet og beredskap, transport,
næring, miljø og klima, og den helsemessige og
sosialeutviklingeni kommunen.

En endret kommunestruktur vil gi større og
mer funksjonelt avgrensede kommuner som
evner å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling
lokaltog regionalt,og en kommunesektor somvil
være i stand til å løse nasjonaleutfordringer.

Regjeringenviloppfordre samtligekommuner
til å ta stillingtil utvalgetsanbefalingeri de lokale
prosessene.

Styrketlokaldemokrati og redusert statlig styring

Kriterienetil staten om en bred oppgaveportefølje
og rammestyringer noe regjeringenvilfølgeoppi
det videre arbeidet med kommunereformen.
Disse kriteriene fanges også opp i den tredje av
utvalgetsanbefalinger,hvor utvalgetforutsetter at
staten reduserer detaljstyringen.Samtidigunder-
streker også ekspertutvalgetat for å sikre gode og
slagkraftigedemokratiske arenaer, må ordninger
for politiskdeltakelsevidereutvikles.Regjeringen
deler denne oppfatningenog vilredusere den stat-
lige styringenavkommunene.

Regjeringenmener at interkommunaltsamar-
beid ikke er et fullgodtalternativtil større og mer
robuste kommuner.Somvist fører dette til en mer
kompleks forvaltning, og svekker demokrati,
transparens og kontroll ettersom viktige beslut-
ninger flyttesfra folkevalgteorganer til interkom-
munalesamarbeid.Et omfattendesamarbeidinne-
bærer at fiere oppgaver løses utenfor direkte fol-
kevalgt kontroll. Krav om konsensus i samar-
beidsorganer kan dessuten gjøre det vanskeligå
fatte beslutninger i kontroversiellespørsmål,som
for eksempel i utbyggingssaker.Det er en utfor-
dring at de minste kommunene,som har det stør-
ste behovet for interkommunalt samarbeid, også
har minst kapasitet og kompetanse til å etablere,
styre og håndtere formellesamarbeid.

Departementet mener det er en betydeligfor-
del med større kommuner at behovet for inter-
kommunalt samarbeid om viktige kommunale
oppgavervil bli redusert. Det ligger en demokra-
tisk gevinst i at kommunestyret har oversikt og
kontroll over alle sine oppgaverog at innbyggere
og næringslivvet hvemsomtar de ulikebeslutnin-
gene og kan ansvarliggjøredisse. Klare ansvars-
linjer og god rolleavklaringvil kunne styrke det
lokalpolitiskeengasjementet.

Større kommuner, med et bredt ansvarsom-
råde, vil gi grunnlag for større styringskapasitet
og gjennomføringskraft. Dette vil også kunne
gjøre lokalpolitikkenmer attraktivog meningsfull
for politikerne. Større kommuner vil som regel
være mer økonomisk robuste og vil dermed ha
større evnetil å finansieretiltakutoverde sentrale
velferdstjenestene,som kommunene selv ønsker
å prioritere. De vil også ha større fagmiljøerog
større ressurser til å utviklelokalsamfunneti den
retning de ønsker.

Ekspertutvalgets samlede vurdering når det
gjelder demokratiske konsekvenser av en økt
kommunestørrelse er at det vil kunne styrke hel-
ler enn svekke lokaldemokratiet,men at det vil
endre måten lokaldemokratietfungerer på.
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Ekspertutvalget viser til erfaringene med den
danske kommunereformen hvor det ikke var til-
strekkelig oppmerksomhet rundt dernokratiutfor-
dringene, verken hos staten eller hos de nye kom-
munene. Større kommuner vil trolig føre til færre
folkevalgte, og det vil bli vanskelig for innbyg-
gerne å opprettholde samme nærhet til folke-
valgte som i små kommuner. Det kan på den ene
siden også være en fordel fordi det i små forhold
kan bli for nært og gi manglende distanse og habi-
litetsutfordringer også i politikken. For innbyg-
gernes tilgjengelighet til de folkevalgte kan det
likevel være negativt.

Utvalget understreker at det ikke er grunn til å
tro at demokratiutfordringer som følge av sam-
menslåinger vil løse seg av seg selv. Etter en sam-
menslåing vil det derfor være behov for dernokra-
titiltak innad i den nye kommunen.

Departementet er enig i dette og mener at det
er viktig, gjerne i samarbeid med KS, å vurdere
hensiktsmessige tiltak. Ekspertutvalget peker på
folkevalgtopplæringen som et tiltak som kan bru-
kes for å utvikle politikerrollen, blant annet for å ta
vare på og utnytte et utvidet politisk handlingsrom.

Departementet er enig i at det må være opp-
merksomhet om at innbygger nes vurdering av
lokaldemokratiet kan endre seg som følge av at
kommunene blir større. Et nærliggende tiltak for
de nye kommunene vil være å vurdere oppretting
av lokalutvalg/bydelsutvalg for å legge bedre til
rette for lokal deltakelse. Oppretting av lokalut-
valg kan være en god strategi for å involvere
befolkningen i saker som angår dem og gjøre
avstanden mellom innbyggere og politikere i den
nye kommunen mindre. Lokalutvalgene gir også
gode muligheter til å samarbeide med aktører i
sivilsamfunnet og mobilisere ressurser og innsats.
Lokalutvalgene/kommunedelsutvalgene er i dag
hjemlet i kommuneloven og disse kan gis kompe-
tanse fra å være en høringsinstans til å kunne få
delegert myndighet for konkrete oppgaver. Det er
gode erfaringer fra tidligere sammenslåinger med
slike lokalutvalg, blant annet i Bodø og Vinda-
fjord. Det er viktig at den politiske ledelsen i de
nye kommunene tidlig vurderer og finner fram til
løsninger som kan ivareta interessene til de ulike
delene av kommunen.

Analysen til ekspertutvalget viser at lokalpoli-
tikken i små og store kommuner kan fungere
ulikt. I små kommuner legger nærheten mer til
rette for å ta kontakt med ordføreren, og ha større
forståelse for lokalpolitikken. Innbyggere i små
kommuner har også mer tillit til lokalpolitikere og
en større vilje til å ta på seg politiske verv enn inn-
byggerne i store kommuner.

Store kommuner derimot, legger i større grad
til rette for å delta i politisk aktivitet mellom val-
gene, og har oftere ulike medvirkningsordninger.
Det ligger et stort potensial for engasjement og
involvering av innbyggerne i en planmessig til-
nærming til dette spørsmålet. En viktig faktor for
å lykkes med god innbyggermedvirking er at
kommunen har en administrativ stab som kan for-
ankre arbeidet og håndtere innspill.

Det er også grunn til å understreke at større
kommuner, med et bredt ansvarsområde, vil gi
grunnlag for større styringskapasitet og gjennom-
føringskraft. Dette vil gjøre lokalpolitikken mer
attraktiv og meningsfull for politikerne.

Ekspertutvalget mener at når de minste kom-
munene blir større, og når kommunegrensene i
mindre grad er til hinder for god samfunnsutvik-
ling, så vil behovet for statlig detaljstyring reduse-
res. Dersom staten i større grad driver rammesty-
ring vil det lokale handlingsrommet øke, noe som
vil styrke lokaldemokratiet.

Det er et mål for kommunereformen at færre
og større kommuner, med gjennomgående god
kapasitet og kompetanse, vil kunne gjennomføre
en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål og
slik kunne redusere behovet for statlig detaljsty-
ring. Med redusert statlig detaljstyring vil kom-
munene få større frihet til å prioritere og tilpasse
velferdstilbudet til innbyggernes behov. En viktig
forutsetning for dette er at kommunene i hoved-
sak rammefinansieres. Når staten ser det nødven-
dig med øremerkede midler bør disse utformes
slik at de ikke fører til unødig merarbeid, kontroll
og rapportering. Det er derfor igangsatt et arbeid
for å forenkle prosedyrene for søknad og rappor-
tering på øremerkede tilskudd. Mange av tilskud-
dene er administrativt ressurskrevende, både for
tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker, og depar-
tementet har satt ut et oppdrag for ytterligere å
kartlegge søknads- og rapporteringsordninger til-
knyttet øremerkede tilskudd. Målet er å utarbeide
en veileder for enklere og mer effektive søknads-
og rapporteringsordninger for ulike typer øremer-
kede tilskudd.

Kommuner med robuste fagmiljøer vil ha gode
forutsetninger for å ha en god egenkontroll, noe
som på sikt kan føre til bedre etterlevelse av lov-
verket og dermed redusere behovet for statlig til-
syn. En statlig styring som bygger på at kommu-
nene har ansvar for å kontrollere egen virksom-
het, gir god effektivitet og et godt grunnlag for
lokalt tilpasset oppgaveløsning. Etter departemen-
tets syn kan det være store effektivitetsgevinster å
hente ut ved å se statlig tilsyn og kommunal egen-
kontroll i sammenheng. NIBR peker i rapporten
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Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som
tilsynsmetode (NIBR-rapport2011:28)på at det er
grunn til å tro at de statlige tilsynene og kommu-
nerevisjonenegjør unødig dobbeltarbeid,bl.a. på
grunn av at informasjon om resultat ikke blir
utveksletog fordi de ikke samordner seg.

Regjeringenvil fortsette arbeidet med å redu-
sere den statligedetaljstyringen,og statligstyring
vil være et viktig tema i meldingen om nye opp-
gaver til større og mer robuste kommuner.

4.7 Organisering av reformprosessen

I det følgende redegjøres det for fylkesmannens
rolle i kommunereformen, og hvordan departe-
mentet i reformperioden vil bidra med støtte til
fylkesviseprosjektorganisasjonersom også vil få
enkelte standardiserte verktøy stilt til disposisjon.
Med reformperioden mener vi perioden frem til
nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.
Departementet går også inn på hensyn som må
vurderes underveis i prosessen.

Regionale prosesser i kommunereformen

Høsten 2014vil alle landets kommuner inviteres
til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner.Fylkesmannenvil få ansvar for å
igangsette disse prosessene. Det er ønskeligat de
regionale prosessene gjennomføres i et samar-
beid mellom fylkesmannen og KS regionalt.
Regjeringenser på KSsom en sentral aktør i kom-
munereformen,og KSvilfå en egen invitasjonom
å delta i prosessene.

Utfordringenevil være ulike i ulike deler av
landet. I sentrale strøk har det vært en utvikling
med befolkningsvekstog økende regionalintegra-
sjon med utvidelseav tettsteder på tvers av kom-
munegrenser. Her vil de viktigste utfordringene
knytte seg til areal og transportløsninger, og et
viktig mål med reformen vil være å få til en mer
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. I
andre deler av landet vil utfordringene i større
grad være knyttet til for små og sårbare fagmil-
jøer. Der vil de fremste målene med reformen
være å styrke fagmiljøene,både for å levere gode
og likeverdigetjenester til innbyggerne,men også
for å styrke samfunnsutviklerrollenog myndig-
hetsutøverrollen.

Fylkesmannenvil ha god kunnskap om utfor-
dringene i det enkelte fylket og også om den
enkelte kommunes situasjon. Dette gjør at fyl-
kesmannen er godt egnet som tilrettelegger og


koordinator i de prosessene som skal gjennomfø-
res lokalt/regionalt. Departementet mener at det
er viktig å få på plass fundamentet for gode
lokaleprosesser på et tidligtidspunkt i reformpe-
rioden. Et utgangspunkt kan være at fylkesman-
nen legger til rette for innledende samtaler mel-
lom ulike kommunegrupper i fylket. Dette bør
skje etter en vurdering av lokale preferanser og i
samarbeid med KSregionalt. Fylkesmannenkan
invitere til seminarer eller fellesmøter. Fylkes-
mannen skal tidlig ta initiativ mot de regionale
KS-styrenefor å drøfte og avklare hvordan sam-
arbeidet skal være gjennom reformperioden, og
finne fram til en hensiktsmessig form på og inn-
hold i dette samarbeidet. Hvordan det praktiske
samarbeidet vil bli i det enkelte fylke, vil derfor
kunne variere.

Fylkesgrensene skal ikke være til hinder for å
slå sammenkommuner.Det vilderfor være avgjø-
rende for en god gjennomføringav prosessene at
det er kontakt og samarbeid mellom fylkesmen-
nene på tvers avnabofylkene.

Departementet vil i et eget oppdragsbrev til
fylkesmennenebeskriveoppdragetnærmere etter
at kommuneproposisjonener behandlet i Stortin-
get. Der vil også tilpassingen av allerede igang-
satte prosesser til de samledeprosessene blinær-
mere beskrevet. Som et utgangspunkt bør igang-
satte prosesser i stor grad fortsette sitt planlagte
løp,men det må samtidiglegges opptil at proses-
sene avsluttessamtidigmed resten avregionen.

Kompetansesenteret for distriktsutvikling
(KDU) vil kunne bistå prosessveilederne i de
enkelte fylkene (se nærmere omtale nedenfor)
både om erfaringer fra tidligere sammenslutnin-
ger og om råd når det gjelder organisering av de
lokale prosessene. ICDUvil imidlertid ikke ha
kapasitet til å bistå enkeltkommuner eller de
enkelte sammenslutningsalternativenei konkrete
utredningsarbeid.

Verktøy i prosessene

Fastsetting og endring av kommunegrenser regu-
leres av lovav 15.juni 2001nr. 70, inndelingslova.
Loveninneholder ikke vilkårsom virker styrende
på antalletkommuner.I arbeidet med inndelings-
lovable det lagtvekt på at den skullevære et verk-
tøyfor å forberede og gjennomføreinndelingsved-
tak, uansett tallet på saker og hvilkenkarakter og
omfangsaken har. Det ble også avklarthvemsom
har initiativretttil å fremmeforslagomuliketyper
inndelingssaker. Fylkesmannen er det sentrale
bindeleddet mellom staten og kommunene i alle
saker somfølgeravinndelingslova.I rundskriv H-
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01/07 framgår det blant annet hvilke oppgaver
som er delegert til fylkesmannen.

Innbyggere og næringslivet i en kommune har
rett til å foreslå grensejustering eller grensefast-
setting, men det er bare kommunestyret selv som
kan fremme forslag om sammenslåing eller
deling, jf. § 8. Stortinget og departementet kan
også ta initiativ til alle typer inndelingssaker.

Kongen i statsråd kan avgjøre saker om deling
eller sammenslåing av kommuner når kommu-
nene det gjelder er enige. Dersom kommunene
ikke er enige, må saken avgjøres av Stortinget. I
saker om sammenslåing på tvers av en fylkes-
grense kan Kongen i statsråd flytte en kommune
til et annet fylke. Saker der to eller flere kommu-
ner bytter fylke må avgjøres av Stortinget. Depar-
tementet har avgjørelsesmyndighet i alle saker
om justering av kommunegrenser. Dersom kom-
munene det gjelder er enige i løsningen, og det
anses for å være en mindre sak, kan grensejuste-
ringen avgjøres av fylkesmannen.

De lokale/regionale prosessene må ta
utgangspunkt i målene for reformen. Sammen
med ekspertutvalgets kriterier for en god kommu-
nestruktur og utvalgets anbefalinger bør dette gi
grunnlag for gode og grundige diskusjoner, vur-
deringer og vedtak lokalt.

Departementet vil gi økonomisk støtte til en
prosessveileder i det enkelte fylkesmannsembete
fra høsten 2014. Fylkesmannen vil ha arbeidsgive-
ransvar for stillingen. Fylkesmennene vil med
denne styrkingen kunne legge til rette for gode
prosesser og god fremdrift i hele landet.

Også KS kan, etter søknad, få midler til sitt
arbeid med kommunereformen. Disse midlene vil
kunne brukes til å styrke KS sitt grunnlag for å
kunne arbeide aktivt med de lokale/regionale pro-
sessene.

Tradisjonelt har spørsmål om sammenslåinger
medført store og tidkrevende utredninger og
folkeavstemninger. Departementet ønsker å legge
til rette for en mer standardisert organisering av
arbeidet ved å etablere et faktagrunnlag for lokale
diskusjoner, og et opplegg for å innhente syns-
punkter fra innbyggerne. Dette vil etter departe-
mentets vurdering være en mer hensiktsmessig
tids- og ressursbruk både lokalt og sentralt, og vil
kunne gi et godt beslutningsgrunnlag i de ulike
kommunene.

Siden starten av 2000-tallet har departementet
gitt støtte til om lag 50-60 lokale utredninger.
Erfaringene fra dette arbeidet gir et bilde av hva
som utredes i de ulike alternativene, og hvilket
datagrunnlag det er vanlig å benytte seg av. Det
foreligger mye tilgjengelig data i en rekke nasjo-




nale registre som enkelt kan bearbeides for å gi
relevant informasjon til hvert enkelt sammen-
slåingsalternativ og hver enkelt kommune. Depar-
tementet har de siste årene også jobbet med å
gjøre informasjon på kommunenivå lett tilgjenge-
lig på internett. Videre har planavdelingene i de
enkelte fylkeskommunene mye relevant, tilgjen-
gelig informasjon som vil kunne benyttes i de
lokale prosessene.

Departementet tar sikte på å utarbeide stan-
dardiserte faktaoppsett med utgangspunkt i krite-
riene som er utarbeidet av ekspertutvalget og
annen relevant tilgjengelig informasjon. En slik
sammenstilling av fakta vil kunne gi kommunene
god informasjon blant annet om utfordringer og
utviklingstrekk for hver enkelt kommune og for
regionen som helhet. Faktaoppsettet må utarbei-
des slik at det enkelt kan suppleres ut fra lokale
og regionale behov og utfordringer. Faktaopp-
settet vil også være et viktig verktøy for de regio-
nale prosessveilederne. Departementet mener
derfor det ikke lenger vil være behov for å videre-
føre dagens praksis med utredninger av enkeltstå-
ende sammenslåingsalternativer.

Inndelingslova § 10 sier at innbyggerne bør
høres før kommunestyrene gjør vedtak om en
eventuell sammenslåing. Slike høringer kan skje
ved folkeavstemning, opinionsundersøkelser,
møte eller lignende. Tradisjonelt har det i de fleste
kommuner vært gjennomført folkeavstemninger i
spørsmål om kommunesammenslåing. Departe-
mentet vil i forbindelse med kommunereformen
utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser
som kommunene vil få tilbud om å bruke i hørin-
gen av innbyggerne. Spørsmål som kan være
aktuelle i en slik spørreundersøkelse kan for
eksempel være knyttet til hvilke forventinger inn-
byggerne har til det framtidige tjenestetilbudet,
hvordan de ser på potensialet for utvikling og
vekst, og hvordan de forholder seg til ulike sam-
menslåingsalternativer. Dette vil etter departe-
mentets syn gi kommunestyrene et bredere og
bedre beslutningsgrunnlag enn hva som er mulig
i en rådgivende folkeavstemning.

Det vil fortsatt være opp til kommunene selv å
avgjøre om de ønsker å spørre om innbyggernes
råd ved folkeavstemning eller benytte en spørre-
undersøkelse. Departementet vil dekke inntil
100 000 kroner til hver kommune i forbindelse
med høring av og informasjon til innbyggerne.

Nasjonalehensyn- uhensiktsmessigegrenser

Departementet ønsker å peke på at kommunere-



formen ikke bare er en sammenslåingsreform. En
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nasjonal reform bør også legge til rette for at
lokale saker som har oppstått på grunn av uhen-
siktsmessige og utdaterte kommune- og fylkes-
grenser, blir løst. Departementet legger derfor til
grunn at også slike saker blir løst i forbindelse
med kommunereformen.

Endring avkommunegrenser vili noen tilfeller
også bety endring av fylkesgrenser. Det legges
opptil at uhensiktsmessigefylkesgrenser også vil
bli behandlet i kommunereformen. I slike saker
vil det kunne oppstå behov for å veie nasjonale
hensyn mot lokaleønsker. En problemstillingved
endring av fylkesgrensene vil være mandatforde-
lingen til Stortinget. Hvert åttende år beregnes
den fylkesvise mandatfordelingen til Stortinget
basert på innbyggertallog areal i 19valgdistrikter.
Dette er fastlagt i Grunnloven § 57. Det fremgår
avvalgloven§ 11-1at hvert fylkeutgjør et valgdis-
trikt. Reglene for endring av fylkesgrenser ble
endret i 2013,og nå står det i inndelingslova§ 6:

«Kongengjer vedtak om justering av grenser
mellom kommunar og mellom fylke.Dersom
grensejustering mellom fylke gjeld meir enn
ein kommune, skal saka leggjastframfor Stor-
tinget til avgjerd.»

Tidligerevar lovtekstendirekte knyttet tilmandat-
fordelingen.Da het det at saker som får følgefor
flere innbyggere enn det som står bak hvert stor-
tingsmandat, skal legges fram for Stortinget til
avgjørelse.Tanken bak formuleringenvar at Kon-
gen ikke skulle kunne avgjøre sammensetningen
av Stortinget. Da inndelingslovable vedtatt i 2001
var det ikke noe lovfestetkriterium for fordeling
av stortingsmandat, men det ble endringer i for-
bindelse med innføring av ny valglov i 2002 og
endringer i Grunnloven.Nå er det klare utregnin-
ger som fastsetter mandatfordelingen,basert på
innbyggertall og areal i fylkene. Departementet
viste i Prop. 109 L (2012-2013) at selv små
endringer avfylkesgrensenvillekunne ha innvirk-
ning på mandatfordelingen.Derfor ble det fore-
slått en tydelig myndighetsfordeling mellom
regjering og Storting, hvor det blant annet ble
åpnetfor at regjeringen skullekunne gjennomføre
sammenslåingerpå tvers avdagens fylkesgrenser.
Samtidig ble det poengtert at regjeringen kan
sende en sak til Stortinget selv om det bare gjel-
der en kommune,for eksempel der saken er av en
slik art at utfalletkan være av nasjonalinteresse.

Den gjeldende fylkesvisefordelingen av stor-
tingsmandatene ble fastsatt av departementet
våren 2012, basert på innbyggertallene per 1.
januar 2012. Ny fylkesvis mandatfordeling skal


beregnes av departementet i 2020,basert på inn-
byggertall per 1. januar 2020. En endring av
dagens fylkesgrenser vil dermed ikke påvirke
Stortingets sammensetningfør etter stortingsval-
get i 2021. Departementet vil i proposisjonentil
Stortinget våren 2017 synliggjøre hvilke konse-
kvenser regjeringens forslag til ny kommune-
struktur vil ha for den fylkesvisemandatfordelin-
gen.

Departementet forutsetter at fylkesmennene
også legger til rette for prosesser på tvers av fyl-
kesgrensene. Etter departementets syn bør man
som et utgangspunkt forsøke å kartlegge slike
utfordringer tidlig i prosessen, og randsonekom-
muner bør ivaretaslokaltog regionaltpå hensikts-
messige måter.

Det vil også være tilfeller hvor det vil være
mest hensiktsmessigå vedta nye grenser i forbin-
delse med kommune-/fylkessammenslåinger.
Departementet forutsetter at det legges opp til
gode prosesser som tar høyde for slike utfordrin-
ger. Det vil for eksempel kunne gjelde deling av
kommuner. I tillegg vil det kunne gjelde ulike
typer grensejusteringer, som for eksempel rand-
sonetettsteder som i en større kommune mer
naturlig faller inn under en annen større kom-
mune, og uhensiktsmessige grenser som splitter
opp tettsteder og områder som på andre måter
burde høre sammen.Forhold knyttet til pendling,
arbeid og bruk av andre offentligeog private tje-
nester vilkunne spilleinn i disse vurderingene.

Geografisk avstand

Ekspertutvalgetsanbefalingom en kommunestør-
relse på 15000-20000 innbyggere i alle landets
kommuner,vilnoen steder i landet bety at reiseav-
standen til det nye kommunesenteret vil bli stor.
Ekspertutvalget peker på at geografisk avstand
kan gi utfordringer for politisk representativitet i
kommunaleorgan og for politiskdeltakelsegene-
relt. Når det gjelder tjenester, legger utvalget til
grunn at mange av de kommunaletjenestene uan-
sett må leveresder folkbor.

Kommunereformenmå ta hensyn til Norges
mangfoldigegeografi. Regjeringenmener derfor
at det ikke kan stilles et absolutt krav til innbyg-
gertall. Christiansen-utvalgetanbefalte i 1992en
veiledendenorm for akseptabel tilgjengelighetpå
60 minutter til kommunesenteret.Departementet
mener det kan være utfordrende å sette landsdek-
kende standard for akseptabel reiseavstand, da
topografiskeog klimatiskeforhold i noen tilfeller
kan være vel så utfordrende for tilgjengelighet.
Derfor er spørsmålet om avstand en utfordring
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som best løses lokalt, og departementet mener at
spørsmålet om avstand må vurderes i hvert enkelt
tilfelle. Ekspertutvalget har synliggjort at innbyg-
gernes behov for å besøke kommunesenteret har
blitt mindre, blant annet på grunn av teknologiba-
serte tjenester.

Det er et mål for kommunereformen at alle
innbyggerne skal ha gode og likeverdige tjenes-
ter, uavhengig av hvor man bor. For mange kom-
muner betyr det at de må ha større fagmiljøer for
å ivareta dette målet. Kommuner der avstand-
standsulempene kan bli svært store ved sammen-
slåing, må vurdere dette spesielt. De må i sine vur-
deringer veie fordelene ved en bedre og mer
robust oppgaveløsning opp mot de demokratiske
ulempene svakere representativitet eller mer
omfattende interkommunalt samarbeid kan gi.

For å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet, fore-
slår ekspertutvalget pålagt interkommunalt sam-
arbeid som en løsning i de tilfeller hvor avstandsu-
lempene er så store at kommunene ikke finner det
tilrådelig med kommunesammenslåing. Flere sek-
torlover har i dag hjemmel til å pålegge interkom-
munalt samarbeid, blant annet plan- og bygnings-
loven, helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelse-
loven, kommuneloven og brann- og eksplosjons-
vernloven. Departementet vil utrede en generell
hjemmel i kommuneloven som gir anledning til å
pålegge interkommunalt samarbeid for å få større
fagmiljø i de tilfeller kommunene på grunn av
avstander ikke ønsker å slå seg sammen. En slik
generell hjemmel kan erstatte hjemlene i sær-
lovene.

Fylkeskommunensrolle

I St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionalefortrinn —
regionalframtid, ble det lagt til rette for å gjen-
nomføre en regionreform hvor målet var å eta-
blere færre og større regioner som erstatning for
dagens fylkeskommuner. Det ble gjennomført to
regionale høringsrunder, med foreløpige vedtak
våren 2007 og endelige vedtak våren 2008. Vedta-
kene ble oppsummert av Stoltenberg II-regjerin-
gen i Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) på følgende måte:

«Vedtakene er ikke sammenfallende på en slik
måte at de gir grunnlag for å endre fylkesgren-
ser på frivillig basis. Dermed ser ikke regjerin-
gen at det er grunnlag for å ta initiativ til å
endre fylkesinndelingen.»

Det er et utgangspunkt for arbeidet med kommu-



nereformen at inntil det foreligger en robust kom-



muneinndeling og kommunene har fått tilført nye

oppgaver, vil fylkeskommunene bestå. En vurde-
ring av det regionale folkevalgte nivået bør even-
tuelt tas etter at kommunereformen er gjennom-
ført. Det er fortsatt ulike syn på fylkeskommu-
nens fremtid og uviklingen av et regionalt forvalt-
ningsnivå, mens det er bredere politisk enighet
om behovet for en kommunereform. Det vil i til-
legg være uhensiktsmessig å gjennomføre en ny
omfattende prosess allerede seks år etter forrige
forsøk. Dersom fylkeskommuner på eget initiativ
ønsker å slå seg sammen, er regjeringen åpen for
at det kan gjennomføres.

Departementet ønsker å legge til rette for at
fylkeskommunene skal få mulighet til å uttale seg
om foreslåtte endringer i kommuneinndelingen
før det fattes nasjonale vedtak om sammenslåing.
Samtidig er det viktig at dette ikke forsinker pro-
sessene. Dersom det diskuteres forslag til kom-
munesammenslåinger som påvirker fylkeskom-
munenes grenser, vil det være viktig at fylkeskom-
munene blir involvert på et tidlig tidspunkt.

Særskiltom forvaltningsområdet for samiskspråk

Forvaltningsområdet for samisk språk består av
Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana
kommuner i Finnmark, Kåfiord og Lavangen kom-
muner i Troms, Tysfiord kommune i Nordland, og
Snåsa og Røyrvik kommuner i Nord-Trøndelag.
Samelovens kapittel 3 gir innbyggerne i forvalt-
ningsområdet rettigheter til bl.a. å kunne benytte
samisk i kontakt med offentlige myndigheter, retts-
vesen og helsevesen. Også andre lover knytter
bestemte ordninger til forvaltningsområdet for
samisk språk (enkelte steder kalt samiske distrikt).
Det gjelder blant annet en sterkere rett til opplæ-
ring i og på samisk innenfor samiske distrikt, og en
særskilt plikt til å tilrettelegge for samisk språk og
kultur i barnehager og i helse- og omsorgssek-
toren.

Da samelovens språkkapittel ble vedtatt i 1990,
var det fastsatt i lov hvilke kommuner som skulle
omfattes. I 2005 ble sameloven endret slik at det
nå fastsettes i forskrift hvilke kommuner som inn-
går. Bakgrunnen for lovendringen var behovet for
å forenkle prosedyrene for utvidelse av forvalt-
ningsområdet. Ved spørsmål om innlemming av
nye kommuner i forvaltningsområdet er det nå
Sametinget som skal søke departementet om
dette. Det er lagt til grunn som en forutsetning at
kommunen selv har ønsket å bli en del av forvalt-
ningsområdet, jf. Ot.prp. nr. 38 (2004-2005).
Departementet vurderer søknaden, og Kongen vil
ev. fastsette endring i forskriften. Lavangen, Tys-
fiord, Snåsa og Røyrvik kommuner er innlemmet i
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forvaltningsområdet på bakgrunn av initiativ fra
kommunene.

Arbeidet med å skape større og mer robuste
kommuner kan aktualisere problemstillinger knyt-
tet til forvaltningsområdet for samisk språk. En
problemstilling er hvordan man håndterer en situa-
sjon der en kommune innenfor dagens forvalt-
ningsområde slås sammen med en kommune uten-
for forvaltningsområdet, eller eventuelt blir delt I
nye kommuner som omfatter hele eller deler av tid-
ligere forvaltningskommuner, oppstår spørsmålet
om de nye kommunene skal være en del av det
samiske forvaltningsområdet. En eventuell endring
av det samiske forvaltningsområdet, som fører til
en innskrenking av samiske språkbrukeres rettig-
heter, vil reise spørsmål om forholdet til Grunnlo-
ven og Norges internasjonale forpliktelser. Det vil
kunne tilsi at saken må forelegges Stortinget

Minoritetsspråkpakten fastslår blant annet prin-
sippet om at administrative inndelinger ikke skal
utgjøre et hinder for å fremme det berørte regions-
eller minoritetsspråk. I tillegg gir rammekonvensjo-
nen for nasjonale minoriteter bestemmelser om at
det skal legges til rette for bruk av minoritetsspråk
overfor myndighetene i områder som tradisjonelt
eller i betydelig antall er bebodd av nasjonale mino-
riteter. I Norge har det hittil vært lagt til grunn at
plikten overfor samene i denne bestemmelsen i
hovedsak er oppfyltgjennom ordningen med et for-
valtningsområde for samisk språk. Forholdet til fol-
keretten må derfor vurderes ved spørsmål om
eventuelle endringer i forvaltningsområdet som
følge av en ny kommunestruktur.

Regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk
språk, og vil vektlegge at samiske språkbrukere
ikke kommer dårligere ut som følge av endringer i
kommuneinndelingene. Fylkesmennene i de aktu-
elle fylkene må sikre at Sametinget involveres i de
regionale prosessene på en hensiktsmessig måte.
Hvis det blir aktuelt å gjøre endringer i dagens for-
valtningsområde for samisk språk, med andre ord
lov- eller forskriftsendringer, vil departementet
konsultere med Sametinget i tråd med Prosedyrer
for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og
Sametinget.

Andre lokale og regionale hensyn

Det er kommunene selv som avgjør hvilken mål-
form som skal brukes i kommunen. Departemen-
tet legger til grunn at kommunene selv finner
gode løsninger på språkutfordringene når de gjen-
nomfører de lokale prosessene.

Endring av kommunenes administrative gren-
ser vil også kunne ha innvirkning på andre admi-




nistrative inndelinger. Kirkelig inndeling vil for
eksempel bli påvirket av en endring av kommu-
nale grenser. Selv om kommunesammenslåinger
først berører andre aktører etter at sammenslåin-
gen er gjennomført, bør disse aktørene holdes ori-
entert om de lokale og regionale prosessene på en
hensiktsmessig måte. Det mest hensiktsmessige
vil være at informasjonen gis på kommune- og fyl-
kesnivå. Departementet mener at aktørene som
vil bli påvirket av en kommunesammenslåing må
få tidlig informasjon og tilstrekkelig tid til å forbe-
rede seg på endringene som vil komme.

Lovom godkjenning av låneopptak

I tråd med prinsippene i kommuneloven er kon-
troll med kommunenes økonomi først og fremst
begrunnet i hensynet til den økonomiske balan-
sen i den enkelte kommune på kort og lang sikt,
og ønsket om å ivareta nasjonale hensyn og unngå
press på staten om økte overføringer. I forbin-
delse med sammenslåinger kan lånegjelden øke
fordi det sittende kommunestyret kan investere
og velte kostnadene over på den nye, større kom-
munen. For å sikre sammenslåtte kommuner etter
kommunereformen best mulige vilkår for driften
og utviklingen videre, kan det være behov for å
styrke den statlige kontrollen i forkant av refor-
men. I forkant av forvaltningsreformen i 2007 til
2009 gjaldt et midlertidig krav om lånegodkjen-
ning for fylkeskommunene.

Dette er bakgrunnen for et lovforslag som nå
sendes på høring og som vil innebære at kommu-
nenes låneopptak og langsiktige leieavtaler må
godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige.
Godkjenningsordningen er bare ment å hindre
rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner i
forkant av kommunereformen. Formålet er å
unngå konflikter mellom aktuelle kandidater for
sammenslåing og at kommuner gjør seg mindre
«attraktive» som partnere ved å ta opp nye lån.
Nye, større kommuner vil få et bedre økonomisk
grunnlag for å lykkes dersom en unngår høyere
lånegjeld enn nødvendig, og unngår driftsmessige
ulemper som følge av uhensiktsmessig lokalise-
ring av nye bygg. Det legges opp til en effektiv
godkjenningsordning.

4.8 Fremdriftsplan og milepæler

Det legges opp til at de regionale prosessene star-
ter opp høsten 2014 og avsluttes ved utgangen av
2016. Det er viktig at kommunene kommer i gang
med diskusjonene om sammenslåing høsten 2014
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selv om ikke alle komponentene i reformen er
kjent på dette tidspunktet. Departementet tar som
utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om
lag et år på å drøfte utfordrings- og mulighetsbil-
det før det fattes vedtak om hvilke kommuner de
vil slå seg sammen med. Regjeringen tar sikte på å
legge fram en melding til Stortinget våren 2015
med forslag til nye oppgaver til robuste kommu-
ner. Stor tinget vil dermed ha behandlet forslaget
før kommunene oppsummerer sine prosesser og
gjør vedtak om sammenslåing.

Det er allerede nå kommuner som diskuterer
sammenslåing. Noen av disse har fått statlig støtte
til å utrede konsekvenser ved en sammenslåing.
Regjeringen ønsker at kommuner som tidlig i
reformen fatter vedtak om at de ønsker å slå seg
sammen, skal slippe unødvendige perioder der
prosessene står på vent.

Erfaringene fra de siste sammenslåingene til-
sier at det lokalt er behov for minimum halvannet
år fra det fattes nasjonale vedtak om sammenslå-
ing, til sammenslåingen trer i kraft, selv om dette
varierer mellom ulike sammenslåinger. For kom-
muner som fatter vedtak tidlig i kommunere-
formperioden, mener departementet at det er
viktig at disse gis mulighet til å starte selve
sammenslåingsprosessene på et tidlig tidspunkt.
En sammenslåing vil alltid tre i kraft ved et års-
skifte. Det er vanlig at sammenslåinger gjennom-
føres ved årsskiftet etter et kommunestyre- eller
stortingsvalg, men det er ingen forutsetning.
Departementet kan legge til rette for sammenslå-
ing i løpet av en kommunestyreperiode, dersom
det er lokale ønsker om det. Sammenslåingen av
Harstad og Bjarkøy ble for eksempel iverksatt 1.
januar 2013, litt over ett år inn i en kommunesty-
reperiode. Ved valget i 2011 ble det valgt
13 representanter til Bjarkøy kommunestyre, og
35 representanter til Harstad kommunestyre.
Som en del av sammenslåingene var kommu-
nene enige om at det nye kommunestyret i Har-
stad skulle bestå av det gamle kommunestyret i
Harstad samt to representanter fra det gamle
kommunestyret i Bjarkøy.

Departementet legger opp til to ulike løp i
reformperioden, slik det beskrives nedenfor.

Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten

2015: kongelig resolusjon

Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sam-
menslåinger der kommunene er enige. For kom-
muner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av
høsten 2015, vil departementet legge til rette for
at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt

nivå i løpet av våren 2016. Et slikt løp tilsier at
disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra
1.januar 2018.

Det er noen forutsetninger som må være til
stede for å kunne gjennomføre et slikt løp. Først
og fremst må vedtakene være likelydende i de
aktuelle kommunene. Departementet vil deretter
foreta en vurdering av om de foreslåtte sammen-
slåingene er i tråd med målene for reformen. Der-
som det kommer mange søknader om sammen-
slåing på tvers av fylkesgrenser, vil det kunne
bidra til å forsinke prosessene selv om forslagene
er i tråd med målene med reformen. Departemen-
tet har myndighet til å flytte en kommune over til
et annet fylke i forbindelse med en sammenslåing.
Sammenslåinger som er mer omfattende må
avgjøres av Stortinget.

Kommunale vedtak om sammenslffing som
ikke er i tråd med målene i reformen, eller vedtak
om sammenslåinger som medfører at mer enn en
kommune flyttes til et nytt fylke, vil dermed ikke
kunne avgjøres ved kongelig resolusjon våren
2016.

Proposisjon om en helhetlig kommunestrukturtil
Stortinget våren 2017

I reformen legges det opp til at kommunene fatter
vedtak innen sommeren 2016. De kommunale
vedtakene skal meldes inn til departementet via
fylkesmannen, som bistår med å oppsummere til-
bakemeldingene fra hvert enkelt fylke. Fylkes-
mannen vil også bli bedt om å gjøre en vurdering
på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemel-
dingene.

Regjeringen planlegger å fremme en samlet
proposisjon til Stortinget om ny kommunestruk-
tur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes
høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig
resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i pro-
posisjonen.

I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for
Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkom-
muner ikke skal kunne stanse endringer som er
ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og
nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed
kunne foreslås sammenslåinger av kommuner
som avviker fra de lokale vedtakene.

Departementet legger til grunn at sammenslå-
ingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest
fra 1. januar 2020. Det vil ofte være ønskelig å
gjennomføre valg forut for en sammenslåing, slik
at kommunestyrevalget høsten 2019 blir valg til de
nye kommunestyrene. Ved de siste sammenslåin-
gene har departementet anbefalt minimum 1,5 år
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fra vedtak til sammenslåing. Dette er beregnet til
arbeidet som må gjøres etter at det er gjennom-
ført felles kommunestyremøte, jf. inndelingslova
§ 25, og kommunene har blitt enige om sentrale
spørsmål som navn og størrelsen på kommunesty-
ret. Det er ikke lagt opp til at alle kommunene skal
være kommet så langt i prosessene før Stortinget
behandler proposisjonen med forslag til ny kom-
munestruktur. Etter departementets vurdering
bør det derfor legges opp til en lengre sammenslå-
ingsperiode i denne delen av kommunereformen.
Dersom det er ønsket lokalt, vil det kunne være
aktuelt at enkelte sammenslåinger kan iverksettes
fra 1. januar 2019. Dette vil avhenge av hvor langt
de ulike kommunene har kommet i sine proses-
ser.

4.9 Økonomiske virkemidler

Rammene for økonomisk kompensasjon ved sam-
menslåing er slått fast i inndelingslova § 15:

Ved samanslåing av kommunar eller fylke gir
staten delvis kompensasjon for eingongskost-
nader som er direkte knytte til samanslåings-
prosessen. I ein overgangsperiode gir staten
også kompensasjon for bortfall av rammetil-
skot.

Departementet dekker i dag nødvendige engangs-
kostnader i sammenslåingsprosessen, og kommu-
nene blir kompensert for tap av framtidige statlige
tilskudd i en overgangsperiode på 20 år. Det har
også vært gitt støtte til ulike infrastrukturprosjekt i
forbindelse med kommunesammenslåinger.

Departementet har i tidligere sammenslåinger
dekket direkte engangskostnader etter søknad fra
kommunen. I de to siste sammenslåingene dekket
staten alle kostnadene departementet vurderte
som nødvendige for å få etablert den nye kommu-
nen, mens praksis før 2011 var at kommunene
fikk kompensert 40-60 pst. av nødvendige
engangskostnader. Dekning av engangskostnader
ble gitt etter søknad fra kommunen, og en
skjønnsmessig vurdering av hva som skulle dek-
kes i hvert enkelt tilfelle. De mest aktuelle
engangskostnadene kommunene har fått dekket i
fasen mellom vedtak og iverksetting er: lønn og
drift av en felles folkevalgt nemnd, lønn til pro-
sjektleder, eventuelt prosjektmedlemmer og
hovedtillitsvalgt, involvering av innbyggerne og
tiltak for å skape felles kultur i den nye kommu-
nen. Videre har kostnader til harmonisering av
IKT-utstyr, mindre tilpasninger og tilrettelegging 


av servicekontor og intern og ekstern informasjon
blitt kompensert.

Inndelingstilskuddet i inntektssystemet kom-
penserer sammenslåtte kommuner for en reduk-
sjon i rammetilskuddet som følge av sammenslå-
ingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap
av basistilskuddet, som er et fast beløp per kom-
mune, og netto nedgang i samlede regionalpoli-
tiske tilskudd. Kommuner som får høyere arbeids-
giveravgift som følge av sammenslåing kan i til-
legg få kompensasjon for dette. Den nye kommu-
nen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år, før til-
skuddet deretter trappes ned over fem år.
Tilskuddet finansieres innenfor kommuneram-
men, og følger lønns- og prisjusteringen. Innde-
lingstilskuddet gjør at kommunene har en relativt
lang periode på seg for å legge til rette for de nye
rammebetingelsene.

Under Bondevik 2-regjeringen ble det i tillegg
gitt lovnad om støtte til infrastrukturtiltak i forbin-
delse med kommunesammenslåinger. Ved fem av
de sju siste sammenslåingene har kommunen fått
støtte til infrastrukturtiltak eller andre kostnader
ut over dekning av engangskostnader.

4.9.1 Økonomiske virkemidler i
reformperioden

For å legge til rette for overgangen til en ny kom-
mune for kommuner som slår seg sammen, vil
regjeringen benytte positive økonomiske virke-
midler som kan stimulere til kommunesammen-
slutning i reformperioden. Departementet vil
dekke nødvendige engangskostnader ved sam-
menslåingen etter en standardisert modell, kom-
muner som slår seg sammen vil kunne få reform-
støtte for å lette overgangen til en ny kommune,
og dagens ordning med inndelingstilskuddet vide-
reføres. Virkemidlene gjøres gjeldende for kom-
muner som slår seg sammen i reformperioden,
det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjo-
nale vedtak innen 1.1.2018. I det videre omtales
innretningen på de ulike økonomiske virkemid-
lene.

Dekning av engangskostnader

Med en omfattende kommunereform vil departe-
mentet gjøre dekningen av engangskostnader ved
en sammenslåing mer forutsigbar for kommu-
nene, og unngå mange og tidkrevende søknads-
prosesser. Departementet legger opp til at alle
kommuner som slår seg sammen i reformperio-
den får dekket engangskostnader ved sammenslå-
ingen etter en standardisert modell.
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Tabell 4.2 Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner)




Antallkommunerog innbyggerei sammen- 0-19 999 20-49999 50-99999 Over100000
slåingen innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere

2 kommuner 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000

3 kommuner 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000

4 kommuner 40 000 000 45 000 000 50 000 000 55 000 000

5 eller flere kommuner 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000

Basert på utbetalingene i de siste sammenslå-
ingsprosessene er 20 mill, kroner satt som et
grunnbeløp per sammenslåing. Det er imidlertid
grunn til å anta at kostnadene ved en sammenslå-
ing vil øke med flere kommuner i sarnmenslåin-
gen, blant annet siden det da vil være flere
systemer som skal samordnes. Videre kan det
være terskeleffekter som slår inn med høyere inn-
byggertall. I den standardiserte modellen tas det
hensyn til dette, slik at støtten til dekning av
engangskostnadene differensieres etter antall
kommuner og antall innbyggere i sammenslåin-
gen, som vist i tabell 4.2.

Reformstøtte

Samferdsel og infrastruktur er ofte et sentralt ele-
ment i kommunenes vurderinger av kommune-
strukturen. Erfaringer fra blant annet prosjektet
Fremtidens kommunestruktur (2003-2006) viser
at støtte til infrastrukturtiltak i forbindelse med
kommunesammenslåinger ikke nødvendigvis
fører til flere sammenslåinger. Å knytte reform-
støtte opp mot intrastrukturtiltak i en større
reform vil også kunne føre til et omfattende
arbeid, både på lokalt og sentralt nivå, i tillegg til
at det vil legge føringer på kommunenes priorite-
ringer. Dette kan vanskeliggjøre helhetlige regio-
nale og nasjonale prioriteringer, for eksempel i
Nasjonal transportplan. Erfaringene fra blant
annet sammenslåingen mellom Harstad og Bjar-
køy har synliggjort at det kan være uhensiktsmes-
sig å knytte samferdselstiltak sammen med kom-
munesammenslåinger.

I kommunereformen legges det derfor ikke
opp til en modell der støtte til infrastrukturtiltak
knyttes opp til kommunesammenslåingen, men at
den nye kommunen får en reformstøtte som kan
benyttes til det kommunen selv anser som mest
hensiktsmessig. I forbindelse med arbeidet med
neste Nasjonale transportplan er det naturlig at
nye kommunegrenser vil være et element som må


vurderes. Større kommuner vil kunne ha bedre
kompetanse til å planlegge helhetlig, noe som
også kan øke muligheten for innpass i NTP.

Kommuner der det fattes nasjonale vedtak om
sammenslåing i reformperioden vil kunne få
reformstøtte fra staten. Utbetalingen blir gitt uten
ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales
på tidspunktet for sarnmenslåingen. Reformstet-
ten går til alle sammenslåtte kommuner som etter
sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere,
med et minstebeløp på 5 mill, kroner per sammen-
slåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall.
Maksimalt beløp er 30 mill, kroner for de mest fol-
kerike sammenslåingene. Modellen for reform-
støtten er vist i tabell 4.3.

Inndelingstilskuddet

Med dagens inndelingstilskudd får den nye sam-
menslåtte kommunen beholde tilskudd som om
den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år
etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet
trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og lang-
siktig ordning for kommunene, som får god tid på
seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser.
Departementet vil videreføre dagens ordning for
kommuner som slår seg sammen i reformperio-
den. Etter reformperioden vil ordningen bli stram-
met inn. Omfang og innretning på ordningen, her-

Tabell 4.3 Modell for reformstøtte i reform-
perioden (kroner)

Antallinnbyggerei sammenslåingen Reformstøtte

0-10 000 innbyggere




0

10-14 999 innbyggere 5 000 000

15 000-29 999 innbyggere 20 000 000

30 000-49 999 innbyggere 25 000 000

Over 50 000 innbyggere 30 000 000
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under perioden for inndelingstilskuddet, vil bli 4.10 Om arbeidet med nye oppgaver til
vurdert, større og mer robuste kommuner

Inntektssystemet forkommunene og kommunereform

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennom-



gang av inntektssystemet for kommunene i løpet
av perioden. Gjennomgangen av inntektssys-



temet vil ses i sammenheng med kommunerefor-



men.
Dagens inntektssystem legger til grunn at

smådriftsulemperer en ufrivilligkostnad for kom-
munene, og at denne kostnaden kompenseres
fullt ut. Om dette er en rimeligforutsetning, eller
om kommunestørrelse i noen grad kan ses på
som en frivillig kostnad for kommunene, er et
spørsmål som har vært diskutert flere ganger,
blant annet i Borgeutvalgets utredning (NOU
2005:18).Borgeutvalget peker blant annet på at
smådriftsulemperi noen grad kan ses på som noe
den enkelte kommune selv kan påvirkeved å slå
seg sammen med andre kommuner eller gjennom
interkommunaltsamarbeid.Kommunenebehand-
les imidlertid ulikt avhengigav hvordan de søker
å begrense smådriftsulernperi tjenesteproduksjo-
nen. Kommunersom begrenser smådriftsulemper
gjennom kommunesammenslåinger får redu-
serte overføringer etter en overgangsperiode,
mens interkommunalt samarbeid ikke påvirker
overføringenefra staten. Borgeutvalgetviste også
til at full kompensasjon for smådriftsulemper
svekker insentivene til frivillige kommunesam-
menslutninger.

Behandlingen av smådriftsulempervil bli vur-
dert som ett av flere elementer i den samlede
gjennomgangen av inntektssystemet i lys av
kommunereformen. I tillegg til at kommunene
kompenseres for kostnadsforskjeller i tjeneste-
produksjonen, inneholder inntektssystemet til-
skudd som er begrunnet med regionalpolitiske
målsetninger. Dette omfatter Nord-Norge- og
Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, dis-
triktstilskudd Sør-Norge og storbytilskudd.
Utformingen og omfang av de regionalpolitiske
tilskuddene vil også bli vurdert som en del av
gjennomgangen av inntektssystemet. Regjerin-
gen ønsker at kommunene skal beholde mer av
skatteinntektene enn i dag. Det tilsier at også
skatteelementene i inntektssystemet og systemet
for inntektsutjevningvurderes i gjennomgangen
avinntektssystemet.

I Sundvolden-erklæringenheter det at «Regjerin-
gen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til j51-
keskommunene, >5)lkesmenneneog staten med sikte
på å gi mer makt og myndighet til mer robustekom-
muner» Departementet har derfor satt i gang et
arbeid med å vurdere oppgaversom nå liggerhos
fylkeskommunen, fylkesmannen og staten for
øvrig. Mer makt og myndighet til mer robuste
kommuner vil bidra til et styrket lokaldemokrati.
Flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å
utvikleet mer helhetlig og sammenhengendetje-
nestetilbud til brukerne, samtidig som det vil
bidra til å skape større interesse for lokalpolitik-
ken.

Det tas sikte på å legge fram et samlet forslag
om hvilke oppgaver som kan overføres til større
og mer robuste kommuner i en melding til Stor-
tinget våren 2015. Stortinget vil dermed ha
behandlet forslaget om nye oppgavertil kommu-
nene før kommunene skal gjøre sine lokale ved-
tak. Det tas deretter sikte på å legge fram en sam-
let lovproposisjonom nye oppgavertil større og
mer robuste kommunervåren 2017,samtidigmed
en proposisjonom ny kommunestruktur.

Departementet vil i arbeidet legge til rette for
dialogmed KSgjennomkonsultasjonsordningen.

Ekspertutvalget

Ekspertutvalget som i første delrapport har vur-
dert kriterier for god kommunestruktur ut fra
dagens kommunale oppgaver, skal i det videre
arbeidet vurdere kriterier kommunene bør opp-
fylle for å ivareta mulige nye oppgaver.Departe-
mentet har konkretisert oppdraget i et tilleggs-
mandat, hvor det framgår at ekspertutvalget skal
ta utgangspunkt i kriteriene fra første delrapport
og vurdere om det er behov for tilleggskriterier/
sektorkriterier,eventueltjusteringer av kriteriene
fra delrapporten, for å kunne overføre nye opp-
gaver til kommunene. Som grunnlag for denne
vurderingen,skal ekspertutvalgetpåfagliggrunn-
lag analysere og vurdere eksempler på enkelte
oppgaversom det kan være aktuelt å overføre til
kommunene, forutsatt større og mer robuste
kommuner. Utvalget skal vurdere eksempler på
oppgaver innen tjenesteproduksjon,myndighets-
utavelse og samfunnsutvikling. Sluttrapporten
skal leveresdepartementet innen desember 2014.
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4.10.1 Rammene for arbeidet

Rammestyring

Det er et overordnet mål å gi kommunesektoren
gode rammevilkår som kan styrke kommunene
både som tjenesteprodusenter, myndighetsutø-
vere, samfunnsutviklere og som demokratiske
arenaer. Rammestyringer et av hovedprinsippene
for statens styring avkommunesektoren.Ramme-
styring er en forutsetning for at kommunene skal
ha et handlingsrom, slik at de kan fungere som
lokaledemokratiersom kan gjøre lokaleog indivi-
duelle tilpasninger av tjenestene og foreta egne
veivalg.Ved overføring av nye oppgaver til mer
robuste kommunervil rammestyring,både økono-
misk ogjuridisk, liggetil grunn.

Ekspertutvalget viser i sin delrapport at den
økte statligestyringende siste 10-20årene tildels
har vært begrunnet med manglende kapasitet og
kompetanse i kommunene. Som større, sammen-
slåtte enheter vilkommuneneimidlertidfå styrket
sin kapasitet og kompetanse, slik at det samme
omfang og detaljering av den statlige styringen
ikke vil være nødvendig. Ekspertutvalget viser
også til at egenkontrollen i kommuner med
robuste fagmiljøer kan styrkes, og dermed bør
også det statlige tilsynet kunne reduseres.
Ekspertutvalget understreker at dersom lokalde-
mokratiet skal bli mer slagkraftigmå den statlige
styringen reduseres og baseres på rammestyring.
Departementet legger i det videre arbeidet til
grunn at færre og større kommuner som gjen-
nomfører en velferdspolitikki henhold til nasjo-
nale mål vil redusere behovet for statlig detaljsty-
ring. Stortingsmeldingen om nye oppgaver til
kommunenevil presentere eksempler på hvordan
den statlige styringen av større og mer robuste
kommuner kan reduseres.

Staten har et overordnet ansvar for at ressur-
sene i offentlig sektor blir brukt på en mest
mulig effektiv og rasjonell måte, slik at oppga-
veløsningen kommer fellesskapet til gode. Staten
har et ansvar for å legge til rette for at kommu-
nene har tilstrekkelig handlefrihet til å gjøre nød-
vendige tilpasninger i tjenesteproduksjonen til
lokaleforhold og behov,slik at desentraliserings-
gevinsten kan realiseres. Ansvaret innebærer
også å organisere offentlig forvaltning på en
måte som totalt sett fremmer helhetlige og effek-
tive løsninger. Departementet legger i det videre
arbeidet til grunn at overføring av nye oppgaver
til kommunene vil bidra til redusert byråkrati og
økt effektivitet.

Retningslinjer for oppgavefordeling

I tillegg til prinsippene om rammestyring og
lokal handlefrihet er det er noen overordnede
retningslinjer som bør ligge til grunn når en skal
vurdere overføringav oppgavertil større og mer
robuste kommuner. Oppgavefordelingsutvalget
la i NOU2000:22 Om oppgavefordelingen mellom
stat, region og kommune fram følgende retnings-
linjer for oppgavefordelingmellom forvaltnings-
nivåene:

oppgaverbør legges på lavestmuligeeffektive
nivå
oppgaversom krever utøvelse av lokalpolitisk
skjønnog vurderingbør legges til lokalefolke-
valgte organer
oppgaversomikke skal la seg påvirkeavlokal-
politiske oppfatninger og lokalpolitiske for-
hold,og somderforer kjennetegnetavstandar-
disering, regelorientering og kontroll, bør i
utgangspunktetvære et statligansvar
staten bør ha ansvar for oppgaver som gjør
krav på sentrale beslutningerog som forutset-
ter et nasjonalt helhetsgrep for god oppga-
veløsning
oppgaver som krever stor grad av koordine-
ring, og/eller oppgaversom har store kontakt-
fiatermed hverandre,bør legges til sammefor-
valtningsorgan
oppgaversomkrever stor grad av samordning
overfor brukerne legges til samme forvalt-
ningsorgan
det myndighetsorgansom er tillagt ansvar og
beslutningskompetanse for en oppgave skal
også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til
oppgaveløsningen.

Departementet vurderer at disse retningslinjene
har holdt seg over tid og fortsatt har gyldighet.
Retningslinjenelegges derfor til grunn i arbeidet
med overføring av oppgaver til større og mer
robuste kommuner. Retningslinjeneer generelt
utformet og vil i mange tilfellerikke gi entydige
svar på plassering av konkrete oppgaver,men vil
være utgangspunktet og danne rammene for de
vurderingene som skalgjøres.

Generalistkommuneprinsippet

Generalistkommuneprinsippet er utgangspunk-
tet i dagens kommuneforvaltning.Dette prinsip-
pet innebærer at alle kommuner er pålagt de
samme oppgavene gjennom lov, det samme
finansieringssystemet gjelder for alle, og lovgiv-
ningen gir de samme rammene for organisering
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og styring og for statlig tilsyn og kontroll med
kommunene. Generalistkommuneprinsippet vil
også være utgangspunktet for den kommende
reformen.

Generalistkommunesystemet bidrar til et like-
verdig lokalt folkestyre i alle deler av landet gjen-
nom en enhetlig oppgavefordeling. Den enhetlige
oppgavefordelingen innebærer at alle innbyggere
har like muligheter til å utøve demokratisk kon-
troll av den lokale oppgaveløsningen gjennom
kommunevalgene. Et system med oppgavediffe-
rensiering hvor kommunene har ulik oppgavepor-
tefølje vil innebære at innbyggernes stemme ved
lokalvalg får ulik vekt og at det lokale selvstyret
kan få ulik tyngde i ulike deler av landet.

Det brede oppgaveansvaret i kommunene leg-
ger også til rette for en effektiv utnyttelse av sam-
funnets ressurser gjennom tilpasning og priorite-
ring av oppgaveløsning i tråd med lokale behov og


preferanser. Samtidig kan generalistkommune-
systemet kombinert med en svært heterogen
kommunestruktur innebære at det oppstår ujevn
kvalitet på offentlige tjenester som følge av store
ulikheter i kompetanse og lokale ressurser. Det
kan også oppstå lav kostnadseffektivitet grunnet
dårlig utnyttelse av mulige stordriftsfordeler og på
grunn av høye geografiske betingede kostnader.

Det er en forutsetning for overføring av nye
oppgaver til kommunene at kommunene har blitt
større og mer robuste. Dersom resultatet av de
lokale strukturprosessene blir en svært hetero-
gen kommunestruktur med kommuner av svært
varierende størrelse, vil spørsmål om pålagt inter-
kommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering
hvor de største kommunene kan få nye oppgaver
bli aktualisert. Dette er tema som vil inngå i stor-
tingsmeldingen om nye oppgaver til større og mer
robuste kommuner.
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Vedlegg 1

Kommunereform

1 Utviklingen i kommunestrukturen

1838-1930 karakteriseres ved en vidtgående
oppdeling av de herredskommunene som ble
etablert i 1838, samt opprettelsen av en rekke
nye byer. Antallet kommuner økte fra 392 til
747 rundt 1930.
1930-1957 preges av stor stabilitet i inndelin-
gen for herredskommunene, i hovedsak små
byutvidelser, og noen få sammenslutninger.
Antallet kommuner ble redusert til 744.
1958-1967 domineres av sammenslutninger i
forbindelse med Schei-komiteens arbeid.
Antallet kommuner ble redusert med 290 til
454 kommuner.
1968-1974 kjennetegnes av Schei-komiteens
etterdønninger, ved at det finner sted en del by-
utvidelser som ikke ble avklart i forrige periode.
Antallet kommuner ble redusert med 11 til 443.
1974-1977 preges av kommunedelinger. Det
ble skilt ut 11 enheter av kommuner som var
berørt av sammenslutninger 10-15 år tidligere.
Antall kommuner økte til 454.
1978-1994 er karakterisert av stabilitet i kom-
munestrukturen. Unntaket er at flere inne-
klemte bykommuner blir slått sammen med
omegnskommunene. Antallet ble redusert
med 19 til 435 kommuner
Perioden etter 1995er fortsatt preget av stabili-
tet. I 1995vedtok Stortinget at endringer i kom-
munestrukturen skal være basert på frivillige
sammenslutninger, det vil si at alle involverte
kommuner skal være enige om å slutte seg
sammen. I perioden har det funnet sted syv
sammenslutninger som involverte 14 kommu-
ner. Per 1.1.2013er det 428 kommuner i Norge.

1.1 Schei-komiteen

Den administrative inndelingen hadde i den mer
enn hundreårige perioden fra 1837 fram til utlø-

Tabell 1.1 Endringer i antall
kommuner 1838-2013

	

Antall kommuner Endringer i antall
År pr. 1.1. kommuner

1838 392




1930 747 355

1957 744 -3

1967 454 -290

1974 443 -11

1978 454 11

1994 435 -19

2013 428 -7

pet av 2. verdenskrig ikke vært gjenstand for
noen helhetlig kritisk vurdering før Schei-komi-
teen ble nedsatt i oktober 1946. Komiteen ble
ledet av Fylkesmann i Sogn og Fjordane, Nikolai
Schei.

Komiteens mandat var femdelt:
Utrede spørsmålet om revisjon av kommune-
inndelingen som gjorde kommunene så vel
administrativt som økonomisk bedre i stand til
å løse sine oppgaver, herunder drøfte spørsmå-
let om lovfestet, interkommunalt samarbeid.
Vurdere spørsmålet om opphevelse av sogne-
kommunen
Utrede bykommunenes forhold til fylkeskom-
munen med sikte på å besvare spørsmålet om
forholdet skulle reguleres gjennom et lovfestet
samarbeid, eller om byene burde inngå i fylkes-
kommunen.
Vurdere fremgangsmåten ved kommuneregu-
leringene og fastsette prinsippene for økono-
misk oppgjør.
Legge fram konkret forslag til ny kommune-
inndeling.
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Komiteen la fram tre innstillinger.InnstillingI, i
1948om opphevelse av sognekommunen,innstil-
ling II i 1951som ga de prinsipielleretningslinjer
for komiteens forslag til ny kommuneinndeling,
og innstillingIII (1959-62)som ga konkrete for-
slag til kommunereguleringer.

Schei-komiteenkonkluderte med at det gjaldt
å skape kommuner som «med bibehold av selv-
styreideen legger forholdene til rette for den best
mulige utviklingen av næringslivet, som skaper
stabilitet i den kommunale økonomi, gir geo-
grafisk naturlig skatteutjamning, kvalitetsutbyg-
ging av forvaltningsapparatetog den best mulige
rasjonaliseringav forvaltningen»,(Sitathentet fra
NOU 1992:15 Kommune-og fylkesinndelingeni
Norge i forandring).

Schei-komiteens forslag til prinsipielle ret-
ningslinjer ble i hovedtrekk fulgt av Stortinget i
1956og kan sammenfattesslik:

En minstestørrelse som kunne sikre kommu-
nene tilstrekkelig befolkningsgrunnlagfor en
forsvarligog tidsmessig administrasjonog tje-
nesteapparat. 2500-3000 innbyggere og 5—
10000 innbyggere der de geografiske forhol-
dene lå til rette for det.
Enheter med et så allsidig næringsliv at det
kunne gi flere ben å stå på ivanskeligetider og
somkunne demme oppmot fraflytting.
Enheter der en hadde eller kunne utvikle et
kraftig,levedyktigsentrum.
Enheter der en kunne rasjonalisere skole-
verket og danne grunnlag for en vellykket
utbyggingav den ni-årigeskolen.

Stortinget tok ikke stilling til kommuneinndelin-
gen forbyene i 1956.Det var enighet omå avvente
dette bl.a. til byenes forhold til fylkeskommunen
var avklart. I tillegg lå det også en uenighet om
byenes rolle og den avgrensning av byene dette
krevde. Schei-komiteen gikk inn for å opprett-
holde to sett av primærkommuner,byer og herre-
der.For å styrke byenes evnetil å løse de spesielle
«byoppgavene» mente komiteen at byenes
omland burde stå i et likeverdigforhold til byen.
Bykommunene måtte derfor ikke bli for store.
Dette førte til at komiteen gikk inn for å skape
relativt konsentrerte bykommuner med snevre
grenser. Således ble det uttrykt at en ikke ønsket
landbruksområder innen bykommunene.

Kommunaldepartementethadde et noe annet
syn på spørsmål om avgrensing av bykommu-
nene. Særlig hensynet til arealdisponeringensto
sentralt. Departementet mente for snevre grenser
bare ville gi en midlertidig løsning på byenes
behovfor arealer og nye og hyppigekravom byut-




videlser. Videre pekte departementet på at små
bykommunervillemedføre dobbeltarbeidog der-
med dyrere administrasjon og drift av kommu-
nene. I samsvar med dette gikk departementet
som en hovedregel inn for å løse inndelingspro-
blemene i byområdeneder endringer var nødven-
dig, med full sammenslåing av bykommunen og
en ellerflere avomegnskommunene.

Stortinget ga sin tilslutning til Kommunalde-
partementets retningslinjer for inndelingen i
byområdenei 1962,etter en enstemmiginnstilling
fra kommunalkomiteen.Retningslinjenehadde tre
hovedelernenter:

Kommuneinndelingenløses vanligvisved en
sammenslåingaven bykommunemed en eller
flere omegnskomrnuner.
Den nye kommunaleenhetens status bestem-
mes ut fra sosiologiske kriterier basert på
folketallets størrelse, bosettingsstruktur og
byfunksjoner.
Framgangsmåten for inndelingsendringer i
byene bygger på de samme prinsipper som i
landdistriktene,jfr. lov om endring i den kom-
munaleinndelingenav 1956.

Lovenav 1956trådte imidlertidikke i kraft før fra
1. januar 1967da kommuneinndelingeni kjølvan-
net av Schei-komiteenvar avsluttet.Endringene i
inndelingen i forbindelse med Schei-komiteens
arbeid ble basert på midlertidige bestemmelser
som var en del av komiteens innstilling III. Av
særlig betydningvar at Kongen ble tillagt avgjør-
elsesmyndigheti langt større grad enn i den ordi-
nære endringsloven. Stortingets samtykke ble
således ikke krevd selv om berørte kommuner
eller fylker skulle gå imot det aktuelle forslaget
om endring i inndelingen.Forutsetningen var at
Regjeringens avgjørelse samsvarte med Schei-
komiteens, og at ikke mer enn to av komiteens
faste medlemmergikk i mot.

Endringene av kommuneinndelingen som
følgeav Schei-komiteenfant sted fra 1958til 1967.
Når perioden starter med 1958skyldes det sam-
menslutningenmellomHaugesund og Skåre, som
på sett og vis innledet «sammenslåingsepoken.»
Når perioden avsluttesmed 1967,er det fordi den
midlertidige loven som Schei-komiteenarbeidet
under,da ble opphevet.

De fleste sammenslutningenefant sted i årene
1962-1965,med hovedtyngden i 1964 og 1965
hvor antall kommuner ble redusert med hen-
holdsvis 164 og 59 kommuner. Schei-komiteens
arbeid resulterte i en reduksjonavkommunetallet
fra 744i 1957til 454 i 1967.Reduksjonenfordelte
seg svært ulikt både på fylker og landsdeler.
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Tabell 1.2 Antall kommuner og nedgang i antall kommuner 1957-1967

Nedgangi kommunetallet Kommunetalletpr. 1.1.
År gjort gjeldendefra 1.1. etter nedgangendette året

Herreder Byer I alt

1957




680 64 744

1958 1 679 64 743

1959




679 64 743

1960 11 670 62 732

1961 1 669 62 731

1962 26 647 58 705

1963 16 631 58 689

1964 164 476 49 525

1965 59 419 47 466

1966 6 413 47 460

1967 6 407 47 454

I alt 290





Endringene var ikke alltid i samsvar med de prin-
sipielle retningslinjene som Stortinget hadde ved-
tatt for henholdsvis herredsinndelingen og inn-
delingen for byene.

	

1.2 Byutvidelser

Fra 1968 til 1974 ble det gjennomført noen byutvi-
delser som ikke var avklart etter Schei-komiteens
arbeid. Antall kommuner ble redusert med 11.
Foruten sammenslåing av Ålen og Haltdalen til
Holtålen kommune omfattet sammenlutningene
byene Sandeflord, Ålesund og Bodø i 1968, Grim-
stad i 1971, Bergen i 1972 og Narvik i 1974.

	

1.3 Tallaksenutvalget

Tallaksenutvalget ble nedsatt i 1971 og leverte sin
innstilling i 1974 (NOU 1974: 14). Mandatet var å
se på behovet for å dele noen av de allerede sam-
menslåtte kommunene. I alt 21 kommuner ble
behandlet av utvalget. I utvalget var det flertall for
oppløsning av bare tre av de 21 kommunene som
ble behandlet. Ved Stortingsbehandlingen ble det
flertall for oppløsning av 10 av de 21 kommunene,
slik at det ble 11 nye kommuner. Delingene fant
sted i 1976-1977.

1.4 Buvikutvalgene

Etter delingene på slutten av 70-tallet skjedde det
lite før i 1988, med unntak av enkelte grensejuste-
ringer. Buvikutvalgene ble ledet av Fylkesmann i
Troms, Martin Buvik. Det første Buvikutvalget
ble oppnevnt i 1984 og la fram en enstemmig inn-
stilling i 1986 (NOU 1986:7 Forslag til endringer i
kommuneinndelingen for Horten, Tønsberg og
Larvik). Kommunaldepartementet hadde i utval-
gets mandat gitt en beskrivelse av den situasjonen
mange bykommuner med trange grenser befant
seg i. Dette var i stor grad en gjentakelse av de
argumentene som ledet til de prinsipielle retnings-
linjene for kommuneinndelingen i byområdene
som Stortinget ga sin tilslutning til i 1962.

Flere byområder ble omtalt, men bare Larvik,
Tønsberg og Horten med omegnskommuner ble
tatt med i det endelige mandatet. Tønsberg og
Sem ble enige om sammenslåing, mens for de
øvrige ble sammenslåing vedtatt av Kongen på
tross av stor lokal motstand. Sammenslåingene
ble gjennomført i 1988 og antall kommuner ble
redusert med 6.

I 1987 ble Buvikutvalget med visse endringer
gjenoppnevnt for å se på kommuneinndeling i andre
byområder. Utvalget la fram sin utredning i 1989
(NOU 1989:16 Kommuneinndelingen for byom-
rådene Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og
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Kriteriene som ble knyttet opp mot tjenesteyting var:

Tjenesteproduksjonens tilpasning til befolk-
ningens behov —antatt desentraliserings-
gevinst ved at kommunene tilpasser
tjenestesammensetningen. Desentralise-



ringsgevinsten er antatt å være størst når
kommunene er homogene i forhold til
befolkningens ønsker og når det er stor for-
skjell i preferanser mellom kommunene.
Graden av egenfinansiering —i hvilken grad
kommunene selv kan finansiere tjenestetil-
budet (gjennom skatter og avgifter fra inn-
byggerne i kommunen).
Utnyttelse av stordriftsfordeler —fallende
gjennomsnittskostnader ved økende produk-
sjon av en vare eller tjeneste —større kom-
muner kan ha bedre forutsetninger for å
utnytte stordriftsfordeler —manglende utnyt-
telse av stordriftsfordeler gir høyere kostna-
der enn nødvendig for tjenestene.

Betydningen av geografisk betingede kost-
nadsforhold —kostnader varierer med boset-
tingsmønster og naturmessige forhold —
kommunegrenser som skjærer gjennom
sammenhengende områder kan øke kostna-
dene ved kommunale tjenester.
Omfanget av utilsiktede virkninger mellom
forvaltningsenhetene —kommunenes tjenes-
teproduksjon kan ha konsekvenser ut over
kommunenes egne grenser. Jo mer kom-
mune- og fylkesgrenser går på tvers av kom-
munikasjoner og bosettingsmønster, jo
større omfang kan det forventes av utilsik-
tede virkninger.
Styringsevne over egen økonomi og tjeneste-
produksjon —kommunestørrelse gir ulike
forutsetninger for styringsevnen —knyttet til
kompetanse, kompleksitet og beslutnings-
prosess.
Likhet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet —
et mål i statlig styring at det kommunale tje-
nestetilbudet når ut og er tilgjengeligfor alle
grupper over hele landet og at befolkningens
levekår utjevnes mellom kommunene.
Betingelser for nasjonaløkonomisk styring —
kommuneinndelingen kan påvirke kommu-
nenes evne til god ledelse, kontroll og øko-
nomistyring —færre og større enheter kan
gjøre den nasjonale styringen enklere og
mindre detaljert.
Betingelser for ivaretakelse av rettsikker-
hetshensyn —ivaretakelse av rettsikkerhets-
hensyn stiller krav til kompetent
saksbehandling, uavhengighet og rettferdig-
het i den interne beslutningsprosessen i
kommunene.

Kriteriene som ble knyttet opp mot

samfunnsutbygging var:

Fysisk planlegging —kommunens ansvar for
den fysiske planleggingen pålagt gjennom
plan- og bygningsloven krever kompetanse
og kapasitet i kommunen.
Næringsutvikling —utvikling av en effektiv
næringspolitikk setter krav til faglige ressur-
ser, at kommunenes innsats sikrer tilstrek-
kelig geografisk samordning, og at
kommunene har et tilstrekkelig differensiert
næringsliv som reduserer den økonomiske
sårbarheten.
Miljøvern —for å realisere lokale og nasjo-
nale mål i miljøvernpolitikkener det nødven-
dig med tilgang til kompetanse og å kunne
håndtere oppgaver i miljø-og ressursforvalt-

Hammerfest) og anbefalte sammenslåingfor alle 4.
områdene.Stortingetvedtok i store trekk de fore-
slåttesammenslåingene,også disse på tross avstor
lokalmotstand.Gjennomføringenav sammenslffin-
gene blegjort i 1992med unntakavHamarområdet
som ble gjennomførti 1994.Antallkommunerble
dermedredusert medytterligere13. 5.

1.5 Christiansenutvalget

Christiansenutvalgetble oppnevnt i 1989og ble
ledet av Ragnar Christiansen,Fylkesmanni Bus-
kerud 1980-1988.Utvalgethadde 13medlemmer.
Utvalgetsmandatvar å foreta en vurdering avgjel-
dende kommune- og fylkesinndeling,og på bak- 6.
grunn avvurderingen legge fram forslagtil gene-
relle, prinsipielle retningslinjer for hvordan den
framtidigekommune-og fylkesinndelingbør ord-
nes. Uvalgetsskulle ikke utrede eller legge fram
konkrete forslagtil endringer i inndelingen. 7.

Utvalget la fram sin innstilling i 1992 (NOU
1992:15 Kommune- og fylkesinndelingen i et
Norge i forandring).

Utvalget oppfattet at mandatet forutsatte et
ønske om å tilpasse inndelingen til at det fortsatt 8.
skullevære muligå utviklekommuneneog fylkes-
kommunene som generalistkommuner under et
fellesnasjonaltstyringssystem.

Christiansen-utvalgetla tilgrunn at kommune-
nes virksomhetvar knyttet til tjenesteproduksjon,
samfunnsutbyggingog demokrati, og utviklet et 9.
sett av kriterier basert på disse tre dimensjonene,
i alt 15kriterier.
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ningen på tvers av kommune- og fylkesgren-
ser.

Kriteriene som ble knyttet opp mot demokrati var:

Befolkningens deltakelse —gjennom valg, i
politiske aksjoner og som interesserepresen-
tant.
Lokal tilhørighet — hvorvidt tilhørighet i
befolkningen er knyttet til kommunen eller
andre enheter på høyere eller lavere geo-
grafisk nivå.
Lokal påvirkningskraft — inndelingen må
bidra til at kommunene har ressurser som
står i rimelig forhold til de oppgaver som
skal løses, at kommunene har utviklingsevne
og evne til å ivareta befolkningens behov for
offentlige tjenester.

1vurderingen av konsekvenser for lokal
statsforvaltning vektla utvalget følgende fire generelle

kriterier:

Kostnadseffektivitet ved frambringelse av tje-
nestene
Kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet
Kompetanseoppbygging og spesialisering
Hensynet til behov for administrativ og geo-
grafisk samordning

Utvalget la i sitt arbeid til grunn at en vurdering av
reformbehovet i prinsippet kan lede til tre typer
svar:

At det ikke er behov for omfattende endringer
med det resultat at nødvendige endringer skjer
ved fortsatt løpende reguleringer
Et reformbehov avdekkes, men løsningen er
utvikling av interkommunalt samarbeid
Det avdekkes et reformbehov som ikke lar seg
løse på andre måter enn gjennom endringer i
inndelingen

Utvalgets flertall (12 av 13 medlemmer) konklu-
derte med et reformbehov som omfattet både
kommuneinndelingen og fylkesinndelingen.
Hovedpoenget var at fordelene ved å endre gjel-
dende inndeling ble vurdert som vesentlige
større enn å fortsette med eksisterende innde-
ling. Det ble antatt at det forelå en åpenbar netto-
gevinst i vid forstand gjennom en reform. I til-
legg til det generelle reformbehovet anså flertal-
let at det var et særlig reformbehov i hovedstads-
området.

På bakgrunn av vurderingen av reformbe-
hovet fant utvalget det naturlig å formulere et
overordnet mål for en reform:

«Det overordnede målet for en reform av kom-
mune- og fylkesinndelingen bør være å skape
en inndeling som legger grunnlag for et reelt
lokalt selvstyre innen rammen av det nasjonale
fellesskap gjennom;

en tjenesteproduksjon som er effektiv og
som frambringer tjenester som er praktisk
tilgjengelige for brukerne,
en samfunnsbygging som gir gode utbyg-
gingsmønstre og utviklingsdyktige kom-
muner og fylkeskommuner,
et levende lokaldemokrati som også gir
kommunen og fylkeskommunene økt påvir-
kningskraft overfor omverdenen.

Inndelingen skal i tillegg legge til rette for
enheter som er hensiktsmessige for den lokale
statsforvaltning på kommune og fylkesnivå.»

I tråd med det overordnede målet ufformet utval-
get forslag til tre hovedprinsipper og tre tilleggs-
prinsipper for endringer i kommuneinndelingen;

Hovedprinsipper:

Kommunene bør avgrenses slik at de utgjør
geografisk funksjonelle enheter tilpasset felles
bolig- og arbeidsmarked og lokaliseringen av
private og offentlige tjenestetilbud.
Kommunene bør så vidt mulig ha minst 5000
innbyggere.
Kommunenes utstrekning bør ikke være
større enn at kommunens innbyggere får en
akseptabel tilgjengelighet til kommunesente-
ret og de viktigste offentlige tjenestetilbud.
(Inntil 60 min. reisetid en vei ble foreslått som
veiledende norm).

Tilleggsprinsipper:

Ved kommunesammenslutninger bør det gene-
relt legges til rette for enheter med ett kommu-
nesenter.
Uhensiktsmessige avgrensninger av kommu-
ner, som berører en mindre del av den enkelte
kommunes befolkning bør løses på en slik
måte at befolkningens egne ønsker om kom-
munetilhørighet tillegges stor vekt.
Kommuneinndelingen bør primært ta hensyn
til kommunenes virksomhet. Samtidig bør
kommuneinndelingen gi grunnlag for en god
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administrativ inndeling for lokal statsforvalt-
ning, når det ikke kommer i strid med de
øvrige inndelingsprinsipper.

Utvalget foreslo også tre hovedprinsipper og tre
tilleggsprinsipper for endringer i fylkesinndelin-
gen, som bygger på samme prinsipielle innhold
som for kommuneinndelingen. Utvalget foreslo at
fylkene burde så vidt mulig ha minst 200 000 inn-
byggere.

Hovedstadsområdet

Den administrative inndelingen i hovedstadsom-
rådet ble vurdert som særskilt problematisk.
Utvalget viste til en lang forhistorie med tildels lite
fruktbare forsøk på å løse felles problemer gjen-
nom ulike former for frivillig samarbeid i hoved-
stadsregionen. Utvalget viste også til tidligere
utredninger på 1960-og 70-tallet som konkluderte
med at fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus
burde oppheves for å legge bedre til rette for sam-
ordning av oppgaveløsningen på tvers av fylkes-
grensene.

Utvalget drøftet inndelingssituasjonen i hoved-
stadsområdet ut i fra en overordnet tilnærining,
uten omfattende analyser av konsekvensene av
gjeldende inndeling for de enkelte sektorer av
kommunal- og fylkeskommunal virksomhet. På
bakgrunn av erfaringene fra samarbeidsbestrebel-
sene i regionen, og en vurdering av tilgjengelig
informasjon om utviklingen i hovedstadsområdet,
konkluderte utvalget med at det forelå et stort
reformbehov, særlig i fylkesinndelingen.

Utvalget anbefalte derfor at det ble arbeidet
videre med en prinsippskisse som gikk ut på at
fylkene Oslo og Akershus ble sluttet sammen, og
at Oslo kommunes fylkeskommunale oppgaver
ble overført til en ny felles fylkeskommune for
både Oslo og Akershus. Utvalget pekte også på
at det i forbindelse med en inndelingsendring i
hovedstadsområdet burde vurderes om selve
ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene for
enkelte oppgaver burde endres. Utvalget foreslo
at Oslo kommune, i likhet med de øvrige kom-
munene i det nye Akershus fylke, burde avgi
enkelte ordinære kommunale funksjoner til den
nye fylkeskommunen. Ut fra en foreløpig vurde-
ring mente utvalget dette bl.a. kunne være aktu-
elt for overordnet fysisk planlegging, teknisk
sektor med hovedanlegg for vannforsyning,
avløp og renovasjon, og ansvaret for større opp-
gaver innenfor naturforvaltning og miljøvern.
Utvalget understreket at de prinsipielle og prak-
tiske sidene ved en slik modell måtte utredes 


grundigere før en eventuell reform kunne gjen-
nomføres.

Behandling

I St.meld. nr. 32 (1994-95) Kommune - ogftlkesinn-
delingen, ble høringsuttalelsene til Christiansenut-
valget oppsummert, samt ytterligere beskrivelser
av situasjonen for utvalgte sektorer i hovedstads-
området presentert.

Høringsrunden etter Christiansenutvalgets
innstilling avdekket enighet i kommunesektoren i
området om behovet for reformer. Det var imidler-
tid uenighet om hvilke løsninger som burde leg-
ges til grunn for konkrete endringer. Mange av
høringsinstansene mente at en nærmere utred-
ning av konsekvensene av dagens inndelingsfor-
hold burde gjennomføres, før det kunne trekkes
konklusjoner om endringer. Flere instanser
påpekte at selve oppgavefordelingen mellom for-
valtningsnivåene (funksjonsfordelingen) burde
vurderes spesielt i dette området, i tillegg til inn-
delingsforholdene.

Året før den endelige behandlingen av St.
meld. 32 (1994-95) vedtok Stortinget den 1. juni
1995 at frivillighet skal ligge til grunn for kommu-
nesammenslutninger:

«Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at
framtidige endringer i kommunestrukturen
ikke skal omfatte kommuner hvor kommune-
styret, eller innbyggerne i en folkeavstemning,
har gått imot kommunesammenslutning.»

I St.meld. nr. 32 (1994-95) Kommune - oghrlkesinn-
delingen ble det slått fast at det var et generelt
reformbehov både i kommune- og fylkesinndelin-
gen.

Med utgangspunkt i innstilling fra Kommunal-
komiteen debatterte Stortinget meldingen 7. juni
1996. Flertallet var enig med regjeringen i at det
finnes uhensiktsmessige grenser som kunne gi
behov for både grensereguleringer og sammen-
slutninger, men at omfanget av disse ikke er så
store at det er nødvendig med en nasjonal innde-
lingsreform. Stortinget behandlet denne meldin-
gen i mai og juni 1996 (Innstilling S. nr. 225 (1996-
96)). Flertallet i Stortingets kommunalkomite
erkjente at det eksisterer særlige samhandlings-
problemer i hovedstadsområdet, men mente at
drøftinger om konkrete inndelingsendringer i
dette området, som for resten av landet, bør
bygge på lokale initiativ og lokal enighet.

Prinsippet om frivillighet ved kommunesam-
menslutninger er siden videreført. Det innebærer
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Tabell 1.3 Kommunesammenslutninger 2002-2013

År Ny kommune Sammenslåtte kommuner Folketall året for Den største kommunens andel

2002 Re Ramnes og Våle 8 038 53 %

2005 Bodø Bodø og Skjerstad 43 775 98 %

2006 Aure Aure og Tustna 3 626 72 %

2006 Vindafiord Ølen og Vindafiord 8 120 58 %

2008 Kristiansund Kristiansund og Frei 22 522 76 %

2012 Mosvik Mosvik og Inderøy 6 717 88 %

2013 Harstad Harstad og Bjarkøy 24 095 98 %

at eventuelle kommunesammenslutninger skal
være tuftet på lokale beslutninger, etter lokale ini-
tiativ og lokale vurderinger.

Etter dette er det gjennomført syv frivillige
kommunesammenslutninger. Den første i 2002,
Ramnes og Våle ble slått sammen til Re kommune,
og den foreløpig siste i 2013, Harstad og Bjarkøy
ble nye Harstad kommune. Vi har dermed 428
kommuner i dag.

1.6 Erfaringer fra kommunesammen-
slutninger i Norge

Til sammen har det vært gjennomført 15 kommu-
nesammenslutninger fra 1988 til 2013. Etter at
Stortinget i 1995 vedtok at endringer i kommune-
strukturen skal være basert på frivillige sammen-
slutninger, er det gjennomført syv frivillige sam-
menslutninger.

På oppdrag av Kommunal- og regionaldeparte-
mentet har samrnenslffingene i perioden 2002 og
2008 blitt evaluert av to ulike forskningsmiljøer.
Agenda Utredning og utvikling evaluerte Re kom-
mune i 2006, mens Telemarksforskning har evalu-
ert sammenslåingen i Bodø, Aure, Vindafiord og
Kristiansund i 2009. I tillegg fulgte Asplan Viak og
Telemarksforskning gjennomføringsprosessene i
sammenslåingene fra 2005-2008 på oppdrag fra KS.

Kommunesammenslåingene mellom Ramnes
og Våle, Aure og Tustna og Ølen og Vindafiord,
kan med bakgrunn i at kommunene hadde noen-
lunde samme befolkningstall, karakteriseres som
sammenslutninger av like kommuner.

Sammenslåingene mellom Bodø og Skjerstad
og Kristiansund og Frei, kan i større grad karakte-
riseres som innlemmelsesprosesser hvor det ikke
ble nødvendig med store organisatoriske
omstruktureringer, og småkommunene ble mer
eller mindre føyd inn i storkommunens organisa-




sjon. Det samme gjelder sammenslåingen mellom
Harstad og Bjarkøy.

Hovedmålsettingen for alle sammenslåingene
var å skape livskraftige og handlekraftige kommu-
ner. I tillegg har de små kommunene vært spesielt
opptatt av å sikre et godt kommunalt tjenestetil-
bud. De underliggende motivene har likevel vært
forskjellige. I Bodø/Skjerstad hadde Skjerstad
store utfordringer knyttet til økonomi og opprett-
holdelse av tjenestetilbud, og ønsket derfor å slå
seg sammen med Bodø for å være bedre i stand til
møte framtidige utfordringer. I Ølen/ Vindafiord
var det en målsetting å skape en livskraftig kom-
mune på Indre Haugalandet for å stå sterkere i
forhold til nærliggende byområder. Det samme
gjaldt for Re, hvor det ble lagt vekt på å skape en
motvekt mot byenes utvikling. Re er for øvrig den
eneste sammenslåingen der det er opprettet et
nytt administrasjonssenter nær den gamle kom-
munegrensen. I Aure og Tustna var sammenslåin-
gen nærmest et virkemiddel for å få etablert Imar-
sundforbindelsen for å snu negative utviklingsten-
denser, og skape et bedre grunnlag for næringsliv
og bosetting. Sammenslåingen mellom Kristians-
und og Frei var spesielt motivert ut fra at kommu-
nene fungerte som et felles bo- og arbeidsmarked
som ble delt av en kommunegrense. Kristiansund
manglet ledige arealer for utvidelse av nærings-
og boligområdene, og det var behov for en mer
helhetlig og langsiktig planlegging.

Sammenslåingen mellom Ramnes og Våle ble
evaluert av Agenda som konkluderte med at «Re
kommune er en mer geografisk funksjonell enhet,
har bredere kompetanse, større utviklingskraft og
er etter all sannsynlighet bedre tilpasset fram-
tidige utfordringer enn de to gamle kommunene.
Resultatene summerer seg til en fornyelse av
lokaldemokratiet som kan tolkes som sterkere,
viktigere og mer interessant for innbyggerne og
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lokalpolitikerneenn det var med utgangspunkt i
de gamlekommunene.»

Kommunen har i følge evalueringsrapporten
blitt en mer profesjonell organisasjon med bre-
dere kompetanse og positive fagmiljøeffekterpå
en rekke områder. Positive fagmiljøeffekter er
særlig tydelig innenfor smale tjenesteområder
som helsetjenester, sosialtjeneste og barnevern,
regulering, kart og oppmåling,byggesak, kultur-
tjenester og administrativestøttefunksjoner.Kom-
munen tilbyr også bredere og mer spesialiserte
tjenester sammenliknetmed tidligere enheter.

Med bakgrunn i en gjennomførtinnbyggerun-
dersøkelse konkluderte Agenda også med at inn-
byggerne var mer fornøyde med dagens tjeneste-
tilbud enn de var i de gamle kommunene. Et fler-
tall av innbyggerne fikk bedre tilgjengelighettil
kommunens administrasjonog tjenestetilbud.

Videre pekte Agenda på at kommunen har
gjennomført innsparinger og høstet stordriftsfor-
deler i kommunaladministrasjontil fordel for økt
tjenesteproduksjon. Den samlede innparingen i
lønnskostnader til ledelse-og støttefunksjonerble
beregnet til 10,8millionerkroner.Avdette er stor-
driftsfordelene som følge av en ny kommune
anslått til 8,1 millioner kroner. Innsparingen i
lønnskostnader til sentral ledelse og støtte utgjør
28% av kommunens samlede utgifter til denne
type administrasjon.

Den overordnede styringen av kommunen
synes i følge forskerne å ha blitt mer profesjonell
og mer utviklingsorientert,bl.a.i forholdtil ledelse
og eksternt samarbeid.Re kommunehar et bedre
utgangspunkt for overordnet planleggingog sty-
ring av utbyggingsmønsteretsammenliknet med
de to gamle kommunene. Kommuneplanenble
mer helhetligved at den behandler og avveieret
bredere sett avplantemaer.Den sektorviseplanleg-
gingenble mer offensivog strukturert.

Agendapekte i sin evalueringsrapportogså på
at kommunesammenslutningenmedførte en kom-
mune med større tyngde og påvirkningskraft
overfor næringsliv og regionale myndigheter, og
medført viktige samordningsgevinster for lokale
statsetater.

Evalueringerav gjennomførtesammenslutnin-
ger viser at ett definert kommunesentervilkunne
gi en sammenslått kommune større tyngde og
påvirkningskraft overfor næringsliv og andre
offentlige myndigheter. Kommunesenteret vil til-
trekke seg ulike servicefunksjonerog næringsliv.
Dette gjelder spesielt i Re kommune som utviklet
et nytt kommunesenter etter sammenslåingen,
men også til dels i Vindafiordkommune der for-
målet bl.a.var å utvikleØlen som et mer attraktivt


regionalt sentrum. Begge kommunene har samti-
dig hatt fokus på å opprettholde sterke bygder.
EvalueringenavReviser også at sammenslåingen
medførte mindre lokalkonkurranse i næringspoli-
tikken og dermed bedre betingelser for en proak-
tiv næringspolitikk, samt at sammenslåingenga
kommunen større investeringskraft.Det førte til
at kommunenetter sammenslåingenhar lagt bety-
delig vekt på utbyggingav den kommunale infra-
strukturen. Flere avinvesteringenekan ses i sam-
menheng med strategien om utviklingenav Reve-
tal som et fellessentrum.

Telemarksforskninghar evaluert sammenslå-
ingene i 2005 til 2008 ut fra kommunenes fire
hovedrollerog trekker i sin rapport framfølgende
funn og effekterknyttettil disse rollene:

Demokrati:

Sammenslåingene har gitt mindre politisk
representasjon,færre representanter ikommu-
nestyret.
Det er registrert noe mindre tilbøyelighettil å
ta på seg politiskeverv.
Handlingsromog mulighetfor å ta mer helhet-
lige grep i forhold til framtidige utfordringer
har blitt styrket.
Tidligere bygdelister har blitt borte i forbin-



delse med kommunesammenslutningene.
Det forekommer sjelden eller aldri politiske
avstemmingerder skillelinjenefølgerde gamle
kommunegrensene.
Bodø og Vindafjordhar gode erfaringer med
lokalutvalg/grendeutvalg.

Tjenesteleverandør:

Sammenslåingenehar gitt bedre tjenester der
det har blitt større fagmiljøf.eks. innen tek-
niske tjenester, planlegging, landbruk, barn,
familie og helse. Innenfor administrative tje-
nester, som økonomiog personal, meldes det
også om at man har fått en sterkere og mer
robust tjeneste, og at man spesielt i de minste
kommunene ikke lenger er så avhengig av
enkeltpersoner for gjennomføringav kritiske
oppgaver.
Ressurser er flyttet fra ledelse og administra-
sjon til tjenesteproduksjon.
Harmoniseringav tjenestenivåetmellomkom-
munene har vært en utfordring.
Et desentralisert tjenestetilbud har blitt opp-
rettholdt. Noe som gjør potensialetfor realise-
ring av framtidigestordriftsfordelerbetydelig
større enn før sammenslutningen.
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Helhetsinntrykket er at kommunesammenslut-
ningene ikke har medført store endringer i
folks opplevelse av tjenestetilbudet.

Myndighetsutøver:

Alle kommunene anser seg som mer robuste
og at de har bedre forutsetninger for å sikre
likebehandling og ivareta rettssikkerheten.
Spesielle områder som nevnes i så måte er bar-
nevern, tekniske tjenester og spesialiserte hel-
setjenester.
Det har blitt lettere å unngå inhabilitet.
Andelen klager ser ut til å ha gått ned.

Samfunnsutvikler:

Generelt har kommunene fått bedre forutset-
ninger, muligheter og handlingsrom til lokalt
og regionalt utviklingsarbeid.
Kommunene har fått større påvirkningskraft.
I de kommunene som har slitt med fraflytting
og befolkningsnedgang, har den negative
befolkningsutviklingen bremset opp eller fått
en mer positiv utvikling etter sammenslut-
ningen.

Det er på samfunnsutviklingsrollen Telemarkfors-
kning finner de mest positive tilbakemeldingene
fra innbyggerne. I alle de sammensluttede kom-
munene er det et klart flertall som mener at kom-
munesammenslutningen har bidratt til at man har
fått en kommune som står bedre rustet for å møte
framidige udordringer knyttet til samfunns- og
næringsutvikling.

Samtidig med sammenslåingene var den øko-
nomiske situasjonen for kommunene stram, og
flere måtte gjennomføre innstramminger samti-
dig eller rett etter sammenslåingen. De sammen-
slåtte kommunene påpeker at den økonomiske
situasjonen kunne vært vanskeligere å håndtere
dersom kommunen ikke hadde vært sammen-
sluttet.

Samlet sett konkluderer Telemarkforskning
med at fordelene av de fire kommunesammenslut-
ningene er større enn ulempene på alle disse
områdene. Videre skriver de at måten en sam-
menslutning gjennomføres på, også har betydning
for hvilke resultater man oppnår som følge av
sammenslutningen, spesielt på kort sikt. Betyd-
ningen av god informasjon, tidlig ansettelse av fel-
les ledelse, samordning av de ulike kommunale
budsjettene, involvering av ansatte og innbyggere
samt raushet fra den store kommunen trekkes
spesielt fram.

Etablering av nye administrative strukturer
fordrer også nye samhandlingssystemer, regler
og rutiner. Parallelt med dette skal kommunene
også ivareta normale driftsoppgaver, noe som
medfører betydelige belastninger og slitasje på
dem som er involvert i prosessene. Det er heller
ingen garanti for at den nye organisasjonen vil
fungere som forutsatt. Både i Re, i nye Aure og
nye Vindafjord har det vært behov for betydelig
organisatoriske endringer i ettertid.

Sammenslåingen i Bodø og Skjerstad trekkes
av Telemarksforskning fram som et eksempel på
at et desentralisert tjenestetilbud opprettholdes
og utvikles etter en sammenslåing, som følge av
økt investeringskraft i den nye kommunen. Her
var det satt i gang en prosess for å slå sammen
skolen i Skjerstad og Misvær for å spare penger,
og det var sendt ut varsel om oppsigelse til flere
ansatte i kommunen. Som følge av sammenslåin-
gen ble skolestrukturen bevart, det er etablert en
ny skole i Misvær og sykehjemrnet her ble sikret
bemanning.

Evalueringene viser at nye kommunene vil
kunne innta en mer aktiv rolle fordi de får økte
ressurser og muligheter til å satse på helhetlige
utviklingstiltak. Utredninger viser også at større
funksjonelle enheter vil ha et bedre utgangspunkt
for overordnet planlegging og styring av utbyg-
gingsmønsteret, sammenliknet med de gamle
kommunene. Det skyldes at kommunen har blitt
et større og mer geografisk funksjonelt planom-
råde, samt at planleggingen kan skje med
utgangspunkt i ett prioriterende organ i stedet for
to eller fiere.

Asplan Viak og Telemarksforskning trekker i
sin rapport fra 2006 fram følgende hovedfunn:

Gjennomføring av en kommunesammenslut-
ning er en særdeles krevende oppgave.
De sammenslutningene som er gjennomført,
har alle kommet i mål til fastsatt tid.
Alle utfordringer løses imidlertid ikke før sam-
menslutningen skjer. I flere tilfelle er oppgaver
og økonomiske utfordringer skjøvet over til
den nye kommunen.

Erfaringene fra disse sammenslåingene tilsier at
en gjennomføringsfase ned mot 1,5 år kan med-
føre for stort tidspress, mens varighet på tre år
eller mer kan bli langdrygt med tendenser til
«seigpining» og fare for utmattelse. En gjennomfø-
ringsfase på om lag to år, kan derfor se ut til å
være fornuftig.

Med bakgrunn i de fire sammenslåingene fra
2005-2008 samt fra sammenslåingen i 2002 inne-
holder rapporten 21 praktiske råd som kan ligge
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til grunn for planlegging og gjennomføring av en
kommunesammenslutningsprosess.

Når det gjelder Inderøy og Mosvik er det ikke
foretatt noen evaluering av forskningsmiljøer, til
det er det for kort tid siden sammenslåingen.
Telemarksforskning utredet mulighetene og kon-
sekvensene ved en sammenslåing på forhånd, og
de er i stor grad samsvarende med det som gjaldt
for sammenslåingene 2002-2008.

1.7 Erfaringer fra andre land

1.7.1 Kommunereformen i Danmark

I oktober 2002 satte den danske regjeringen ned en
Strukturkommisjon som skulle gi et grunnlag for å
vurdere fremtidig kommunestruktur og oppgave-
fordeling mellom forvaltningsnivåene i Danmark.

Kommisjonens mandat var på bakgrunn av en
teknisk og faglig analyse å vurdere fordeler og
ulemper ved alternative modeller for inndelingen
og fordelingen av oppgaver i den offentlige sekto-
ren. På bakgrunn av dette skulle de komme med
anbefalinger som var holdbare over en lengre tids-
periode.

I vurderingen av fordeler og ulemper skulle
kommisjonen legge regjeringens foreslåtte krite-
rier til grunn og avveie disse i forhold til hver-
andre.

Siden flere av kriteriene henger tett sammen
valgte kommisjonen å gruppere kriteriene i fire
overordnede grupper, der noen av kriteriene inn-
går i flere av de overordnede gruppene. I tillegg
mente kommisjonen at også kriteriene enkelhet
og styrbarhet var relevante. Kommisjonen grup-
perte kriteriene slik:

Borgernes innflytelse og demokratisk kontroll
—dialogen mellom innbyggere og politikere,
nærhet til innbyggerne, demokratisk bæredyk-
tighet og demokratisk kontroll, samt klarhet i
ansvarsfordelingen.
Borgernes stilling som bruker —innflytelse,
nærhet, rettssikkerhet, og valgmuligheter
samt enkelhet.
Effektivitet og faglig bæredyktighet i forvalt-
ning og oppgaveløsning —økonomisk effektivi-
tet, kvalitet i oppgaveløsningen og faglig bære-
dyktighet.
Koordinering og styring —klarhet i ansvarsfor-
delingen, sammenheng mellom kompetanse
og økonomisk ansvar, økonomisk bæredyktig-
het og styrbarhet.

Kommisjonen skulle i tillegg foreta en vurdering
av hvilke geografiske og befolkningsmessige kri-



terier, herunder hvilke kommune og fylkesstørrel-

ser, som bør legges til grunn for en framtidig inn-
deling. Disse kriteriene var:

Samhørighet
Tilhørighet, pendling, handelsområde, kom-
munale fellesskap, infrastruktur, natur og land-
skap
Homogenitet mellom enhetene
Land/by, befolkning og inntekt, utdanningsin-
stitusjonenes plassering og næring
Øvrige faktorer
Geografisk utstrekning, antall sentre i en kom-
mune og særlig problematikk rundt større
byer

Konkrete forslag til inndeling lå ikke i kommisjo-
nens mandat, men de anbefalte at dersom gjel-
dende oppgavefordeling lå fast, ville en kommune-
størrelse på minst 20 000 innbyggere kunne sikre
en tilfredsstillende faglig bærekraft i løsningen av
de vesentligste oppgaver også på lengre sikt, sam-
tidig som hensynet til nærhet, innbyggermed-
virkning og demokratisk bæredyktighet ble ivare-
tatt. I sine tre alternative modeller med en endret
oppgavefordeling (bred kommunemodell, regi-
onsmodell, statsmodell) vurderte kommisjonen at
kommunene burde ha minst 30 000 innbyggere.

Kommisjonen la fram sin utredning i januar
2004 og på bakgrunn av denne, fremmet regjerin-
gen sine forslag våren 2004. Etter politiske for-
handlinger med opposisjonen inngikk regjeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti) og
Dansk folkeparti en avtale (strukturavtalen) om
kommunereform bestående av tre hovedelemen-
ter; en ny kommuneinndeling, en ny oppgavefor-
deling og en finansierings- og utjevningsreform. I
følge avtalen var målet med reformen å fastholde
og videreutvikle en demokratisk styrt offentlig
sektor, med et solid fundament for en fortsatt
utvikling av det danske velferdssamfunnet.

På bakgrunn av avtalen ble det utarbeidet 50
lovforslag som ble behandlet av Folketinget i
februar 2005. Over halvparten av forslagene ble
vedtatt med støtte fra flere partier enn de som
hadde inngått avtalen.

Avtalen innebar flere nye oppgaver til kommu-
nene, som i hovedsak fikk ansvaret for å løse langt
på vei alle innbyggerrelaterte velferdsoppgaver,
Amtenes største oppgave var sykehusene som
utgjør 95 %av amtenes budsjett. Staten fikk ansva-
ret for all utdanning og forskning med unntak av
folkeskolen og spesialundervisning.

Før reformen var det 14 amter og 271 kom-
muner i Danmark, med en gjennomsnittlig
befolkningsstørrelse på 19 900 i kommunene.
Alle kommuner med et innbyggertall under
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20 000 skulle finne sammen med kommuner som
gjennom en sammenslutning ville sikre at den
nye kommunen fikk over 20 000 innbyggere.
Alternativt kunne de inngå i et forpliktende sam-
arbeid med nabokommuner om løsning av både
eksisterende og nye oppgaver. Slike samarbeids-
løsninger skulle ha et befolkningsgrunnlag på
minst 30 000 innbyggere.

Gjennomføringen av reformen skulle følge det
prinsippet at både bygninger, materiell og offent-
lig ansatte skulle følge oppgaven. Samme prinsipp
skulle gjelde for de offentlige utgiftene. Reformen
skulle være utgiftsnaytral og pengene følge med
oppgavene, noe som innebar at oppgavene flyttes
med det eksisterende servicenivået.

Kommunene skulle selv bære omkostningene
ved sammenslutningen. Samtidig skulle de
beholde det de henter ut i synergigevinster.

Kommunene fikk sommeren 2004 frist til 1.
januar 2005 med å melde tilbake til departementet
hvordan de skulle oppfylle kriteriene. På bak-
grunn av kommunens tilbakemeldinger ble det
iverksatt politiske forhandlinger om den nye inn-
delingen. Dette resulterte i en bred politisk avtale
mellom forlikspartiene i strukturavtalen (Venstre,
Det Konservative Folkeparti og Dansk Folke-
parti), samt Socialdemokratene og Det Radikale
Venstre.

De nye kommunegrensene gjaldt fra og med
1. januar 2007. Resultatet ble at det nye danmarks-
kartet består av 98 kommuner som ble dannet av:

65 sammensluttede kommuner. 11 kommuner
ble delt som et resultat av lokale avstemninger.
33 uendrede kommuner. Herav syv kommuner
under 20 000 innbyggere som alle inngår i for-
pliktende samarbeid. Fem av disse er øy-kom-
muner.

De 14 amtene ble lagt ned og erstattet av 5 regio-
ner, hvor 95 %av regionenes budsjett gjelder syke-
husene. De nye regionene har mellom 0,6 mill. til
1,6 mill. innbyggere.

Etter reformen bor en prosent av befolkningen
i kommuner med færre enn 20 000 innbyggere,
mot en tredjedel av befolkningen før reformen.
Gjennomsnittlig kommunestørrelse er nå om lag
55 000 innbyggere.

En evaluering av reformen fra mars 2013 fin-
ner at den faglige bæredyktigheten i kommunene
generelt er styrket, og at den på noen områder har
medvirket til økt nytenkning i oppgaveløsningen
og bedre kvalitet på tjenestene. Evalueringen
viser også at den økonomiske bæredyktigheten er
styrket ved at det er skapt mer økonomisk robuste
enheter.

Det var en forventning om at reformen kunne
gi en mer effektiv oppgaveløsning ved at stor-
driftsfordelene i større grad ble utnyttet. Analyser
foretatt av Houlberg (2011) viser at de sammen-
slåtte kommunene hadde hentet ut stordriftsfor-
deler, men at disse var mindre enn forventet.
Resultatene viser også at resultatet mer skyldes
en sterk økning i administrasjonsutgiftene for
kommunene som ikke slo seg sammen, enn redu-
serte utgifter i de sammenslåtte kommunene.

De samlede utgiftene til kommunesektoren i
Danmark er redusert med over 12 mrd. danske
kroner i perioden 2009-2012. Dette i følge en
publikasjon utgitt av Finansministeriet, Økonomi-
og Indenrigsministeriet og KL juli 2013. Det er
ikke mulig å skille ut hvor mye av reduksjonen
som skyldes generelle økonomiske innstrammin-
ger, kommunereformen eller at den statlige sty-
ringen er endret. Regnskapstall fra danske kom-
muner (2012) viser at kommunene har redusert
administrasjonsutgiftene med 1,3 mrd. danske
kroner i den samme perioden. Det har vært gjen-
nomført studier for å isolere effekten av kommu-
nesammenslåinger. Dette med bakgrunn i at det
er 33 kommuner i Danmark som ikke har blitt
sammenslått. I en nylig publisert artikkel i Ameri-
can Journal of Political Science (AJPS) konklude-
rer forskerne Houlberg, Blom Hansen og Ser-
ritzlev (2014) med at sammenslåtte kommuner lig-
ger 10 %lavere i administrasjonskostnader pr. inn-
bygger, enn de kommunene som ikke har blitt
sammenslått. Det gjennomføres også tilsvarende
analyser innenfor de enkelte tjenesteområdene,
men resultatene fra disse foreligger ikke ennå.

Kommunereformen i Danmark har gitt unike
muligheter for å kartlegge konsekvenser av en
kommunereform, da 1/3 av de danske kommu-
nene ikke ble berørt av sammenslutninger. Han-
sen og Hjelmer (2013) oppsummerer innbygger-
nes oppfatning av lokaldemokratiet. De fant at inn-
byggere bosatt i sammenslåtte kommuner i en
periode fikk større interesse for lokalpolitikk, men
deres forståelse av kommunepolitikk har blitt litt
dårligere. I tillegg viste undersøkelsene at kommu-
nepolitikerne i de sammenslåtte kommunene ble
oppfattet som mindre lydhøre overfor innbygger-
nes meninger og holdninger. Dette er effekter som
kan observeres seks år etter reformen, og de reg-
ner derfor med at dette er permanente endringer i
innbyggernes tillit til lokalpolitikerne og egen opp-
levelse av å kunne finne fram i systemet og ta kon-
takt. Det blir pekt på at resultatene viser at det er
viktig å få etablert kanaler og mekanismer, slik at
de valgte lokalpolitikerne treffer beslutfflingersom
innbyggerne i større grad opplever å være i over-
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ensstemmelsemed deres egne ønsker.Konklusjo-
nen er ellers at reformen ikke hadde noen effekt
på innbyggernes politiskedeltakelse.

Olsen (2013) har sett nærmere på hvordan
lokalpolitikernesopplevelsepå fire sentrale områ-
der har utvikletseg i perioden 1995-2013.For det
første har opplevelsenav statlig styringvært rela-
tivt konstant, noe som er litt overraskende sett i
forhold til den offentligedebatten om temaet. For
det andre har enkeltsaker gått fra å være et pri-
mært hinder for overordnet diskusjon i 1995til
det minste hinderet i 2013.For det tredje finner
han en svak stigende tendens til at politikernefin-
ner det vanskelig å få gjennomslagfor synspunk-
ter som går på tvers av de ledende embetsmen-
nene i kommunene. I begge målingeneetter kom-
munereformen er funnene systematisk sterkere
enn før reformen. Og sist viste den relativeinnfly-
telsen for politikerne seg å være relativt stabil,
med en svak stigende tendens. Det har også vært
undersøkelser,blant annet opinionsundersøkelser
for de store danske riksavisene, som peker på at
lokalpolitikernefølerat de har fåttmindre makt på
bekostning avadministrasjonen.

Også i Danmark finnes det flere typer inter-
kommunale samarbeidsordninger. Det mest
omfattende«kommunalefællesskap»er en sarnar-
beidsformsom kan ta på seg alleoppgaverså sant
det ikke er begrenset i annen lovgivning.Kommu-
nalreformenførte til omtrent en halveringav slike
samarbeider. Enda sterkere var effekten på
«betjæningsoverenskomster», fordi reformen
reduserte antall småkommunersom trengte hjelp
av en større kommunefor å løse oppgavene.Sam-
tidig har større regioner skapt behovfor nye typer
samarbeid mellom de nye kommunene, for
eksempel rundt oppgaver knyttet til mottak og
rehabilitering av pasienter. Erfaringer fra Dan-
mark viser at det fortsatt er behov for interkom-
munale samarbeid selv etter omfattende kommu-
nesammenslutninger.

1.7.2 Kommunereformen i Finland

Finland er i nå i startfasen av en ny kommunere-
form som omfatterfiere elementer:

Kommunestruktur (mål om gjennomføring
2015-2017)
Finansieringen av de offentlige oppgavene
(målom at nytt system skal tas i bruk 2015)
Totalrevisjonavkommuneloven(målom at ny
lovtrer i kraft 2015)
Sosial og helsevesenet (minimum20000 inn-
byggere kreves for å løse basisoppgavene.Ny

struktur og organiseringskalvære klar senest
01.01.2017)
Evaluering av kommunens oppgaver (egen
arbeidsgruppe arbeider ut mai 2014)
Byregionene og hovedstadsområdet (dette
gjelder 11 byregioner og 14 kommuner i
hovedstadsområdet. Arbeidet med nye lover
skalvære ferdig i mars 2014)

I Finland er kommunene pålagt samarbeid på
noen områder, for eksempel spesialtjenester,tje-
nester for handikappede,brann og miljø.Den fin-
ske staten kan i dag tvangssammenslåkommuner
som er i økonomiskkrise.

Kommune- og servicestrukturreformen ble
gjennomførti 2005-2012,og resulterte i en reduk-
sjonfra 415til 320kommuner.Rangert etter antall
innbyggere har mediankommunen 6145 innbyg-
gere. 2/3 av kommunene har under 20000 inn-
byggere.

Utgangspunktet for den nye reformen er den
nye kommunestrukturlovensom trådte i kraft 1.
juli2013.Loveninneholderbestemmelserom:

Kommunenes utredningsplikt og utrednings-
kriterier
Avvikfra kriteriene
Nye bestemmelser om økonomisk støtte for
sammenslutninger

Bakgrunnen for reformbehovet er økonomiske
utfordringer,en aldrendebefolkningog reduksjon
av andelenpersoner i arbeidsføralder.

Formåletmed reformen er å styrke kommune-
nes forutsetninger for å kunne gi likeverdig ser-
vice til sine innbyggere, gjøre samfunnsstruktu-
ren mer ensrettet, og å styrke det kommunale
selvstyret.I tillegg er det et mål å styrke kommu-
nenes mulighetfor i hovedsakå sørge for egen tje-
nesteproduksjon, og kommunenes evne til å
kunne benytte seg avmarkedet Innsparingerpå 1
mrd. euro inngår også som et av målene med
reformen.

Kommunenehar gjennom kommunestruktur-
loven en plikt til å utrede sammenslutning med
andre kommuner dersom ett eller flere avfire kri-
terier i lovenkrever utredning.
Kriterieneer:
a. Befolkningsunderlagsom kreves for ulike tje-

nester —kommunermed under 20 000innbyg-
gere må utrede sammenslåingmed andre kom-
muner. Dette fordi 20 000 innbyggere anses
nødvendig for å kunne holde et basisnivå på
ulike tjenesteområder.For å sikre hffykvalitet
og likeverdighetspesielt i grunnskolen, anses
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Kommuneproposisjonen 2015




Tabell 1.4 Modell for dekning av engangskostnader i den finske kommunereformen




Antall kommuner/innbyggertall
mill. euro Under 20 00020 000-49 999 50 000-79 999 Over 80 000

2 2 3




3,5 4

3-4 3 4,5




5 6

5-6 4 5,5




6,5 8

Flere enn 6 5 7




10

det nødvendig med et befolkningsgrunnlag
som sikrer årskull på minst 50 barn.
Selvforsørgelsesgrad i forhold til arbeidsplas-
ser og pendling - kommuner må utrede sam-
menslåing dersom selvforsørgelsesgraden av
arbeidsplasser er under 80 %og pendlingsgra-
den er 25-35 %,og dersom tettsteder strekker
seg over kommunegrenser. Den nye kommu-
nen skal ha over 20 000 innbyggere.
Kommunenes økonomiske situasjon - en kom-
mune må utrede sammenslåing dersom kom-
munen er i økonomisk krise, eller er i ferd med
å bli det.
Helsingfors metropolområde - kommuner skal
utrede sammenslåing i områder som har behov
for en mer enhetlig struktur på grunn av felles
sentralt tettsted i vekst, som utgjør en funksjo-
nell enhet, og som motiveres ut fra helheten i
området.

Kommuner som ikke oppfyller noen av kriteriene
må også delta i utredning dersom andre kommu-
ner ikke kan oppnå en funksjonell helhet på noen
annen måte. Kommuner kan søke om unntak fra
utredningskriteriene dersom:

Området utgjør en alternativ funksjonell enhet
Det ikke lar seg gjøre å lage en annen funksjo-
nell enhet på noen annen måte på grunn av
spredt bosetting

Avvik er nødvendig for å beskytte språklige
minoriteter
Avvik er nødvendig for å beskytte samers ret-
tigheter til eget språk og egen kultur

Kommunene fikk frist til 30. november 2013 med
å gi tilbakemelding til departementet hvem de vil
utrede sammenslåing med. Det er et mål at ny
kommunestruktur skal være gjennomført 2015-
17.

Utredningskostnadene i tråd med kriteriene
betales av staten. Kommunene som har vedtatt
sammenslåing før 01.07.14 og hvor selve sammen-
slåingen skjer senest i 2017 vil få et tilskudd til
dekke engangskostnadene ved sammenslåingen
avhengig av antall kommuner og antall innbyg-
gere slik som vist i tabell 1.4.

I tillegg gis det ytterligere tilskudd til sammen-
slåinger der kommuner som oppfyller kriteriet om
utredning på bakgrunn av den økonomiske situa-
sjonen inngår. Tilskuddet utgjør 150 euro per inn-
bygger i de aktuelle kommunene. Dette tilskuddet
kan maksimalt utgjøre 1 mill euro pr. sammen-
slåing.

Dersom den nye sammenslåtte kommunen
mottar mindre statstilskudd enn de gamle kom-
munene fikk, kompenserer staten for inntektsta-
pet f.o.m. det året sammenslåingen skjer og to.m.
2019.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3173-1

Arkiv:                M80

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 22.09.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
53/14 Nordreisa driftsutvalg 07.10.2014
41/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Brannvernsamarbeid i Nord-Troms mellom Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy 
og Nordreisa

Henvisning til lovverk:
Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 
Etablering og drift av brannvesen, § 11 
Brannvesenets oppgaver, § 15 Samarbeid mellom kommuner.

Vedlegg
1 Avtale om brannvernsamarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og 

Nordreisa
2 Organisasjonskart - Brannvernsamarbeid i Nord-Troms
3 Rapport - Brannstudien

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 07.10.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune skal fra og med 1.1.2015 inngå i et formalisert interkommunalt samarbeid 
mellom kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

Samarbeidet omfatter følgende stillinger: Brannsjef, forebyggende tjenester, tilsyn og 
feiertjenester.

Leder for det lokale brannkorpset har rollen som leder beredskap i hver enkelt kommune og er 
fortsatt ansatt i sin respektive kommune.  
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Nordreisa kommune gir rådmannen fullmakt til sammen med rådmenn i de øvrige 
samarbeidskommunene å utarbeide forslag til felles feierforskrift.  Forskriften forutsettes 
iverksatt fra og med 1.1. 2015.

Nordreisa kommune godkjenner Samarbeidsavtalen slik den foreligger.  

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune skal fra og med 1.1.2015 inngå i et formalisert interkommunalt samarbeid 
mellom kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord.

Samarbeidet omfatter følgende stillinger: Brannsjef, forebyggende tjenester, tilsyn og 
feiertjenester.

Leder for det lokale brannkorpset har rollen som leder beredskap i hver enkelt kommune og er 
fortsatt ansatt i sin respektive kommune.  

Nordreisa kommune gir rådmannen fullmakt til sammen med rådmenn i de øvrige 
samarbeidskommunene å utarbeide forslag til felles feierforskrift.  Forskriften forutsettes 
iverksatt fra og med 1.1. 2015.

Nordreisa kommune godkjenner Samarbeidsavtalen slik den foreligger.  

Saksopplysninger

Rådmannsutvalget har gjennom samarbeid med brannsjefene i samarbeidskommunene og 
arbeidstakerorganisasjonen konkludert med at det er viktig å få på plass ett brannvernsamarbeid 
i regionen. Dette for å utnytte de eksisterende resursene som finnes.  
Det har også vært en viktig side ved tenkingen bak samarbeidet å få til heltidsstillinger, dette for 
å sikre stabilitet i tjenesteutførelsen, jevn kvalitet i det forebyggende arbeidet, robust fagmiljø og 
større profesjonalitet.  Vedrørende formål, målsettinger mv vises til vedlagte forslag til 
samarbeidsavtale.  

Med bakgrunn i forskriftsmessige krav legges det opp til følgende heltidsstillinger.
100 % brannsjef 
100 % leder forebyggende/ tilsynspersonell (varabrannsjef) 
100 % forebyggende personell
300 % feier stillinger

Det må gjøres kjent at i henhold til forskrift om dimensjonering fordrer samarbeidet formelt sett 
ikke mer enn 0,75 % stilling som brannsjef. Rådmannen mener likevel at brannsjefsstillingen er 
en nøkkelfunksjon som ikke er særlig egnet for deltidsstilling. De resterende 25 % vil eventuelt 
kunne utnyttes i et eventuelt interkommunalt samarbeid om rullering / samordning av 
beredskapsplanene i de respektive kommunene.

For øvrig gir den foreslåtte samarbeidsavtale en god oversikt over alle sider ved samarbeidet 
inklusive dimensjonerende krav. 
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Kostnader/ stilling 
Når det gjelder økonomien i dette, gir rådmannsutvalget sin tilslutning til prinsippet at
40 % deles likt på 4 kommuner/ 60 % deles på innbyggertall u/beredskap. Dette er et prinsipp 
som er benyttet i stor utstrekning i øvrige samarbeidstiltak i øvrige samarbeidstiltak i regionen. 
Rådmenn i samarbeidskommunene har justert ned forslaget til avlønning av de aktuelle 
stillingskategoriene som samarbeidet omfatter. Samlet utgjør dette en reduksjon på knapt kr 
200.000 i forhold til forslaget fra arbeidsgruppen. I samme anledning må det påpekes at dette er 
forslag til lønn fra arbeidsgiversiden.  En endelig fastsetting må skje gjennom forhandlinger.
Nedenfor følger kostnadskalkylen med arbeidsgivers forslag til avlønning. Som nevnt er 
kostnaden knapt kr. 200.000 lavere enn forslaget fra arbeidsgruppen, jfr vedlagte dokument 
kostnadskalkyler, side 6.

KOMMUNE BRANNSJEF LEDER 
FOREBYGGENDE

TILSYNSPERSONELL
FOREBYGGENDE

FEIER 
TJENESTEN

TOTAL KOSTNAD

KVÆNANGEN
1245 

39x1245=
46 832
69 200

34,8x1245=
39 143
58 400

32,4x1245=
36 495
54 450

80,7x1245=
97 321
145 200

219 341
327 250
546 591

NORDREISA
4800 

39x4800=
178 821
69 200

34,8x4800=
150 913
58 400

32,4x4800=
140 705
54 450

80,7x4800=
375 214
145 200

845 653
   327 250
1 172 903 

SKJERVØY
2900 

39x2900=
108 038
69 200

34,8x2900=
91 176
58 400

32,4x2900=
85 009
54 450

80,7x2900=
226 692
145 200

   510 915
   327 250
838 165

KÅFJORD
2200 

39x2200=
81 960
69 200

34,8x2200=
69 168
58 400

32,4x2200=
64 490
54 450

80,7x2200=
171 973
145 200

  
   387 591
   327 250
714 841

TOTAL 692 000 584 000 544 500 1 452 000 3 272 500

40 % 276 800 233 600 217 800 580 800 1 309 000

60 % 415 200 350 400 326 700 871 200 1 963 500

 Brannsjef, leder forebyggende, tilsynspersonell og feiertjenesten fordeles med: 40 % fast 
/ 60 % etter innbyggertall for hver kommune.

 Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i 
kommunen.

 Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr bør administreres av vertskommunen.
 Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet. 
 Feiertjenesten fordeles 40/60 både på utgifter og inntekter. Vertskommunen står for 

betaling av utgifter og innkreving av gebyrer, tjenesten blir da som tidligere 
selvfinansierende i den enkelte kommune. 

Med bakgrunn i samarbeidet vil utgiftene til brannvern for Nordreisa kommune bli litt lavere i 
forhold tidligere.  I 2014 ble det budsjettert med rundt kr 800.000 for stillingene brannsjef, leder 
forebyggende og tilsynspersonell. I samarbeidet vil Nordreisa kommunes samlede lønnsutgifter, 
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før gjennomførte forhandlinger, for de samme 3 stillingskategoriene i 2015 være rundt              
kr 710.000.

Vurdering

Samarbeidet skal sikre ett framtidsrettet regionalt brannvern, med felles mål.
Vi ser det som viktig å bevare arbeidsplasser og lokalkunnskap i regionen, samt å utnytte felles 
kunnskap. Dette vil gi oss forutsigbarhet og økonomisk gevinst også i framtiden. 
Fordelene med et brannvernsamarbeid er flere:

 Stabilitet i tjenesteutførelse
 Jevn og god kvalitet på forebyggede arbeid
 Jobben utføres i et fagmiljø – ikke av enkeltpersoner
 Økonomiske fordeler
 Bistand ved øvelser
 Større profesjonalitet.

Små kommuner som Nordreisa er sårbar. Det er vanskelig for enkeltpersoner å klare å følge opp 
alle krav som settes til de tjenester en enkelt ansatt skal ivareta, og samtidig holde seg oppdatert 
på lover, forskrifter og annet regelverk.
En god og stabil situasjon i forhold til kompetanse og kapasitet endres meget fort i en liten 
kommune hvor stillingene bemannes av personell på deltid. Behovet for samarbeidet er å 
redusere sårbarhet i forhold til vesentlige funksjoner som:

 Brannsjef-funksjonen
 Forebyggende brannvern
 Branntilsyn
 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 Oppfyllelse av informasjonsplikten
 Brannteknisk bistand i byggesaker

Nordreisa kommune har bekledd alle funksjonene i dag, men situasjonen kan endres i løpet av 
kort tid.  Også for Nordreisa er det viktig med et sterkere fagmiljø som kan sikre god kvalitet på 
tjenestene.  Andre kommuner i samarbeidet mangler en eller flere funksjoner. Det er derfor 
behov for en snarlig avklaring om kommunestyrene i de aktuelle kommunene gir sin tilslutning 
til samarbeidet.
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Avtale om brannvernsamarbeid

mellom

kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa

1 Intensjon
Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta 
brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter 
brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. 
Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har 
tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

2 Formål
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene har en tilfredsstillende brannordning
(dokumentasjon ihht Brann og eksplosjonsvernlovens § 10). Avtalen er basert på de krav som 
følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i 
kartlagte risikoer i den enkelte kommune og dimensjoneres deretter.

3 Målsetting
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av 
brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte 
brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor 
forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med 
fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver. 

4 Organisering og administrativ plassering
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet 
delegeres til administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter 
kommunelovens system, jf. kommunelovens § 6. 

Beslutningsmyndigheten har også betydning ved eventuell klagesaksbehandling, jf. 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 10-2.  

Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine 
arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk.

Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1a / § 28-
1 e. Samarbeidsavtalen
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Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i 
samarbeidskommunene. Styreleder er rådmannen/administrasjonssjefen i samme kommune 
som brannsjefen er tilsatt.

Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt, arbeidsgiverkommunen for brannsjefen har det 
juridiske ansvaret.  
Arbeidsgiveransvaret for de ansatte ivaretas av den kommunen som brannsjefen er tilsatt i.
Nødvendige fysiske lokaliteter for samarbeidet lokaliseres til hjemme kommunene. Og 
nødvendig samling organiseres av brannsjefen. Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til 
styret.

Antallet ansatte fremkommer gjennom punkt 5 og 6 i avtalen. Det samlede personellbehovet 
knyttet til samarbeidet bør være heltidsstillinger.

4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene
Kommunestyret i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa delegerer med denne avtalen 
oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen. 
Rådmannen/Administrasjonssjefen videredelegerer sin myndighet til brannsjefen.

5 Samarbeidsområder
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.1 Brannsjef
Kommunene i samarbeidet inngår avtale om felles brannsjef for de fire kommunene. 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen i forhold til tilgjengelige ressurser. Brannsjefen skal legge til rette for 
at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, planlegges og 
utføres på en tilfredstillende måte.  Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med 
forebyggende oppgaver fremgår av Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å 
uttale seg i brannfaglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ, jf. 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 2-2. Brannsjefen skal ha et 
delegert ansvarsområde gitt av kommunestyrene. Delegasjonsfullmaktene må herunder klart
definere hvilke områder som er delegert. 

5.2 Dimensjonering

I samarbeidet skal det være følgende stillingshjemler:

100 % brannsjef 
100 % leder forebyggende/ tilsynspersonell (varabrannsjef)
100 % forebyggende personell
300 % feier stillinger
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Stillingshjemler som den enkelte kommunene har, tilknyttes samarbeidet.
Ved endring av grunnlag (Forskrift, tilsynsobjekt, antall piper/ildsted, feierfrekvens, mv) kan 

antall stillinger måtte endres.

5.3 Brannsjefens stedfortreder
Brannsjefens stedfortreder har den samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid 
kunne løse de samme arbeidsoppgavene når brannsjefen ikke er tilstede.

5.4 Alarmering/radiosamband
Samarbeidskommunene har inngått avtale med Tromsø kommune om varsling av brann og 
ulykker. Denne avtale forutsettes videreført og tilpasset de forhold som følger av ny 
brannordning og forhold nevnt i denne avtale.

5.5 Forebyggende brannvern
Arbeidsoppgavene i den enkelte kommune i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i 
forebyggende avdeling i samarbeidet.  

Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende 
avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter Brann- og 
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.5.1 Arbeidsplan
Før utløpet av hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med forebyggende avdeling, 
utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte forebyggende og 
beredskapsrelaterte oppgaver i de enkelte kommunene og forelegges styret for godkjenning.

5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt § 13
Forebyggende avdeling i samarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i henhold til 
Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.

5.5.3 Informasjonsvirksomhet
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven § 11 og forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn § 5-3 ivaretas av samarbeidet og deles mellom brannsjefen og forebyggende avdeling.

5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Samarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom 
kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Tjenesten skal utføres i henhold til 
de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder.

Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til leder forebyggende. 
Samarbeidet skal jobbe etter felles feieforskrift.
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5.6 Beredskap
Samarbeidet har intensjon om felles leder beredskap. Brannsjefen utreder og forbereder 
gjennomføring av felles leder beredskap etter at første evaluering er utført.  

5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap
Leder beredskap, beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring i den enkelte 
kommune. Opplæringene koordineres av leder beredskap.

5.7 Felles innkjøpsordninger
Driften av et brannvesen er avhengig av en del teknisk materiell og verneutstyr. Innkjøp av 
slikt materiell er veldig tidkrevende med hensyn på kvalitet og funksjon. Gjennom denne 
avtalen vil den enkelte kommune i samarbeidet forplikte seg til å inngå felles rammeavtaler
for innkjøp av brannmateriell. Rammeavtalene er forhandlet frem for å ivareta kvalitet, pris, 
betalingsbetingelser og lignende.

6 Fordeling av kostnader 
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 40/60
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.01 hvert år.

Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen 
kommune.

Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr administreres av vertskommunen.

Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet.

6.1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Antall piper 01.01. hvert år i den enkelte 
kommune. Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt.

Feiertjenesten fordeles etter selvkost prinsippet. Vertskommunen administrerer betaling av 
utgifter og innkreving av gebyrer.

7 Evaluering
Det skal årlig avholdes ett evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.
Brannsjefen samordner evalueringen.
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8 Ikrafttreden
Avtalen gjelder fra 01.01.15 og er vedtatt i:
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Kåfjord kommune, den 00.00.00 Nordreisa kommune, den 00.00.00

Skjervøy kommune, den 00.00.00             Kvænangen kommune, den 00.00.00

________________________ ___________________________
Rådmann i Kåfjord kommune Rådmann i Kvænangen kommune

_________________________ _________________________
Rådmann i Nordreisa kommune Rådmann i Skjervøy kommune 
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 ”Vår Herre som fulgte skapelsesprosessen gned seg i fingrene. Denne kula var 
han fornøyd med. Her skulle det bli liv! 

 Han slapp fisker i vannet. Han konstruerte fugler og krokodiller, og høner som 
verpet. Han ordnet opp med multer på myrene og rosiner og bananer i Ny Guinea. 
Han drev fram bjørk og palmer, vidjekjerr og orrekratt, lyng, måsså, tobakksplanter 
og vindruer. Han skaffet sol og regn. Det måtte til, skull’n holde liv i livet. 

-Ja, Vår Herre var en begavet gubbe! Den karen fikk det vel tel, kunne Solan 
Gundersen fortelle. 

 
Og mennesket skapte han i sitt bilde. Han hadde store planer der. Han fordelte 

folk over hele kloden, og ga de land, men fikk bråk med de fleste. 
 
St. Peter var med vår med på fordelingen. Han hadde kalkyler og kom med 

forslag. Til slutt sto Norge igjen. Det var 323.878 kvadratkilometer stort. 
 
St. Peter strøk seg over skjegget, kikket på andre land, brukte kalkulatoren og 

sammenlignet: Joda, oppe i nord var det god plass. 
-Hvis ikke Vår Herre hadde noe imot det, ville St. Peter foreslå utplassering av 

45 millioner nordmenn. Da slo Vår Herre hånden for sin høye panne: 
-Gud fri og bevare meg. Dette var Fandens forslag! 
 
Vår Herre var klarsynt. Den karen så langt inn i fremtiden: Han så språkstriden 

og djevelutdrivelsen på Vestlandet. Han så trangsynthet, avindsyke, 
rasediskriminering og mistenksomhet. Han så alskens forordninger:  Han så 
lovfestet vedtak mot runde geitoster, og baking av ovnsbrød på lørdager. Han så 
polprisene, lomper og lefser og telefonkøer. Han så raspeballene og syltelabbene, 
rakfisken og gammalosten, som ikke er mat, men tradisjon – Og han så og hørte den 
norske EF-debatten i det Herrens år 1972. 

 
Alt dette så og hørte Vår Herre. 
 
Han kikket ned på St. Peters kalkyler og sa: 
-Hvordan skulle Europa se ut med 45 millioner nordmenn? Nei stryk dette 

femtallet Deres, De St. Peter. Vi har mer enn nok med fire millioner av denne  
folkerasen!” 

 

 

 

 

 

Utdrag fra ”Jordens tilblivelse” av Kjell Aukrust fra boken ”Guttene på broen” utgitt i 

1983 . 

 

Teksten er gjengitt med tillatelse fra Aukruststiftelsen. 
 
 
 
 
Arbeidsgruppen ønsker å takke alle som har kommet med innspill, og som har bidratt på andre måter til arbeidet.  
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DEL I – INNLEDNING 

1. Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og arbeid 

1.1. Bakgrunn og sammensetning av arbeidsgruppen 

Justis - og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se på brann - og redningsvesenets organisering og 

ressurser. Oppdraget er forankret i Meld. St. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet og tilhørende Innst. 426 S (2012 -

2013).  

 

Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt med vekt på kommunal og faglig kompetanse fra brann og redning og 

med forankring i fagforbund. I tillegg ble kjønn, jf. likestillingsloven § 21, og geografisk tilknytning vektlagt.  Det 

var to representanter fra ulike brann- og redningsvesen, en representant fra hver av organisasjonene 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS),  Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Kommunesektorens 

organisasjon (KS), og en representant fra Norsk brannbefals landsforbund. Videre er Universitet i Nordland med en 

person som har forskningskompetanse innen beredskap, og Fylkesmannen i Telemark ved fylkesberedskapssjefen 

representert. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal brannmyndighet og leder 

arbeidsgruppen. 

 

Utvalget har hatt  følgende sammensetning: 

 
- Hans Kristian Madsen, avdelingsleder, DSB, arbeidsgruppens leder  

- Anna-Karin Hermansen, leder forebyggende avdeling, T røndelag brann- og redningstjeneste IKS, medlem 

- Henry Ove Berg, brannsjef, Brannvesenet Sør -Rogaland IKS, medlem 

- Elisabeth Danielsen, fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Telemark, medlem  

- Christine Norum, rådmann, Tjøme – Kommunesektorens organisasjon (KS), medlem 

- Nils-Erik Haagenrud, brannsjef Midt -Hedmark brann - og redningsvesen IKS – Norsk brannbefals 

landsforbund (NBLF), medlem  

- Geir Mosti, nestleder, Fagforbundet/Landsorganisasjonen i Norge (LO), medlem  

- Trond Busterud, leder,  Branntjenestens yrkesorgani sasjon (BTY)/Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

(YS), medlem  

- Berit Martinussen, førsteamanuensis, Universitet i Nordland , medlem 

 

Arbeidsgruppen har hatt eget sekretariat til å bistå i arbeidet. Sekretariatet har bestått av Espen Gilboe-Hermansen, 

Andreas Urdal, Una Kleppe og Frode  Sandvin Folkedal, alle fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

1.2. Mandat 

Arbeidsgruppens hovedoppgave har vært å utrede hvordan de samlede ressursene som blir benyttet i brann- og 

redningsvesenene i dag, kan benyttes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører for å nå de 

nasjonale målene i St.meld. nr. 35 (2008 –2009) Brannsikkerhet: 
 

- Færre omkomne i brann  

- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier  

- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

- Styrket beredskap og håndteringsevne 

- Mindre tap av materielle verdier 
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Det går frem av stortingsmeldingen at den grunnleggende målsettingen for brannsikkerhetsarbeidet er en nullvisjon, 

som innebærer at ingen skal omkomme i brann. 

 

Arbeidsgruppen skal: 

1. Skildre og vurdere dagens regelverk, organisering og dimensjonering av de kommunale og interkommunale 

brann- og redningsvesenene og nødalarmeringssentralene (110-sentralene). Vurderingen skal inkludere både 

styrker og svakheter ved dagens situasjon.  

2. Skildre og vurdere sentrale utviklingstrekk som vil ha noe å si for brann- og redningsvesenet og 

nødalarmeringstjenesten i årene fremover. Vurderingen skal omfatte mulige konsekvenser for brann- og 

redningsvesenet i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv og for etatens kapasitet til bidra med støtte 

internasjonalt.  

3.  Se på hvordan andre land organiserer sine brann- og redningsvesen, og særlig på modellene i de andre nordiske 

landene. 

4. Utrede og foreslå tiltak og alternative løsningsmodeller so m skal sikre at de samlede ressursene kommunene 

bruker på brann- og redningsvesenet og nødalarmeringstjenesten for brann, utnyttes best mulig og i 

samhandling med andre beredskapsaktører, for å møte fremtidens utfordringer og samfunnets behov. Det skal 

legges vekt på målrettet og effektiv utnyttelse av brann- og redningsvesenets forebyggende ressurser. Forslag til 

beredskapsordninger skal bygge på lokale, regionale og nasjonale behov for beredskapskapasiteter. 

5.  Gjøre rede for økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike forslagene til tiltak og løsningsmodeller. 

Forslagene skal være innenfor de samlede ressursene som kommunene i dag benytter på brann - og 

redningsvesen. 

6.  Med utgangspunkt i de ulike forslagene til tiltak og løsningsmodeller gjøre rede for nødvendige 

regelverksendringer.  

7.  Anbefale en modell for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet og 

nødalarmeringstjenesten for brann, og for samhandling med andre beredskapsaktører.  

8. Holde seg orientert om avsluttet og pågående utred ningsarbeid med betydning for arbeidet til gruppen. Søke 

informasjon og kunnskap på bred basis og ha dialog med relevante fagpersoner og kompetansemiljø. 

9. Gjennom DSB ta opp spørsmål om tolking av mandatet med Justis - og beredskapsdepartementet ved behov. 

 

Mandatet åpner ikke for å vurdere flytting av ansvaret for å etablere og drifte brann- og redningsvesenet. 

Oppgavene skal fortsatt være et kommunalt ansvar.  

 

1.3. Viktige avklaringer og begrepsbruk 

Arbeidsgruppen har hatt som oppgave å utrede hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsvesenet benyttes, 

og hvordan de kan anvendes på en best mulig måte og i samråd med andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale 

målene. Foruten brann - og redningsvesenet er politiet, helse/AMK, Sivilforsvaret og Friv illige organisasjoners 

redningsfaglige forum (FORF) andre sentrale samvirkeaktører som har betydning for hvordan de samlede 

ressursene best kan brukes når behovet oppstår.  

 

Videre har det vært en viktig forutsetning for arbeidet at alle forslag til løsning skal holdes innenfor dagens 

kostnadsramme. Det innebærer at det ikke har vært aktuelt å foreslå endringer som medfører store økonomiske 

endringer eller økte kostnader.  

 

For å finne en god organisering og dimensjonering har arbeidsgruppen sett det som he lt nødvendig å foreta en 

gjennomgang av brann- og redningsvesenets arbeidsoppgaver. Arbeidsgruppen har valgt å legge oppgaver som har 

som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier, som førende for organisering og dimensjonering. Dette 

beskriver arbeidsgruppen i rapporten som brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag. I dag er det slik at det er 

varierende om, og i hvor stor grad, brann- og redningsvesenet også yter tjenester og service som ikke har direkte 

betydning for liv, helse, miljø og materielle verdier, overfor befolkningen. Noen av disse oppgavene har også i 

større eller mindre grad preg av forretningsdrift. Denne typen arbeidsoppgaver vil ikke bli behandlet inngående i 

rapporten. Arbeidsgruppen er likevel tydelig på at kommunene også kan benytte brann- og redningsvesenet til 

annen type arbeid der de finner dette hensiktsmessig.    

 

Brann - og redningsvesenet skal fortsatt være kommunalt, og for en kommunal tjeneste som skal forebygge og 

håndtere hendelser, er det viktig at tiltakene er lokalt forankret og basert på lokale forhold. Gjennom organisering 
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og dimensjonering må det sikres at denne tjenesten er til stede, og har tilstrekkelig utstyr og tilstrekkelig 

kompetanse for å kunne iverksette tiltak. Derfor har arbeidsgruppen sett det som nødvendig å presisere at oppdraget 

i all hovedsak er å legge forholdene best mulig til rette gjennom en modell for organisering, slik at brann- og 

redningsvesenet lokalt kan iverksette gode tiltak for å forebygge og for å håndtere hendelser. Selve 

dimensjoneringen og hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes, må i all hovedsak skje på lokalt nivå. 

 

I mandatet fremkommer det at det skal anbefales én modell. Arbeidsgruppen vil ikke komme med forslag til 

hvordan den anbefalte modellen skal gjennomføres. Arbeidsgruppen vil heller ikke komme med forslag til på 

hvilken måte kommunene eventuelt skal samarbeide om tjenesten. Siden tjenesten fortsatt skal være kommunal, har 

arbeidsgruppen lagt til grunn at mulige samarbeidsformer må besluttes av kommunene selv.  

 

Avslutningsvis i rapporten har arbeidsgruppen også skissert konkrete anbefalte tiltak som må utredes ytterligere.  

 

1.4. Arbeidsmetode 

Målene for oppdraget fremgår av mandatet. Det har vært utfordrende for arbeidsgruppen å konkretisere hvilke 

oppgaver brann- og redningsvesenet vil møte i fremtiden. Arbeidsgruppen har derfor støttet seg til vurderinger gjort 

av blant annet brannsjefer og andre fagpersoner fra ulike fagmiljøer. Fremtidens kompetansebehov er vurdert ut fra 

dagens oppgaver, og i hvilken grad dagens kompetanse er tilstrekkelig for å imøtekomme forventede utfordringer i 

fremtiden. 

 

Utredning og vurdering av ny organisering og ny dimensjonering er noe arbeidsgruppen har viet mye tid. Det finnes 

flere mulige måter å organisere fremtidens brann- og redningsvesen på. I dette arbeidet har det vært viktig for 

arbeidsgruppen å forsøke å se langt frem i tid. Modellen som blir besluttet gjennomført, skal kunne leve i flere tiår. 

Arbeidsgruppen har derfor valgt å konsentrere seg om å vurdere tre hovedmodeller som representerer de viktigste 

alternativene til fremtidig organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet. Arbeidsgruppen har også i 

disse vurderingene sett hen til hvordan de nordiske nabolandene har valgt å organisere og dimensjonere sine brann- 

og redningsvesen.  

 

Samvirke og samarbeid har vært sentrale begreper for å vurdere hvordan ressurser kan koordineres og anvendes på 

en effektiv måte. Det har derfor vært viktig for arbeidsgruppen å favne bredt i sin tilnærming, slik at mange aktører 

kunne få anledning til å komme med sine synspunkter. Et stort antall relevante aktører med tilknytning til brann- og 

redningsvesenet har derfor blitt invitert til møter med arbeidsgruppen. I tillegg har sekretariatet møtt relevante 

aktører når arbeidsgruppen ikke har hatt anledning til å møte. Arbeidsgruppen har i tillegg besøkt Finland, Danmark 

og Sverige for å få informasjon om og vurdere de respektive lands ulike ordninger og modeller. 

 

Risiko ligger til grunn for alt samfunnssikkerhetsarbeid, og arbeidsgruppen legger til grunn at risikovurderinger skal 

være førende for ny organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet.   

 

Konkret har arbeidsgruppen gjennomgått styrker og svakheter ved dagens organisering for å kartlegge 

reformbehovet. Det er brukt mye tid på å gjennomgå tall og statistikker, det er innhentet en ekstern analyse og en 

analyse av dokumentasjonsavdelingen i DSB. Det har vært en utfordring å bruke innrapporteringene fra brann- og 

redningsvesenene til å analysere og sammenlikne. Det er varierende kvalitet på data, og dagens brann- og 

redningsvesen er svært sammensatt både i organisasjonsform og størrelse. Arbeidsgruppen har derfor tatt noen valg 

for å kategorisere brann- og redningsvesenene. Det er viktig å presisere at disse definisjonene som fremkommer av 

kapittel 4.2, kun er brukt til analyseformål i rapporten. 

 

Videre har arbeidsgruppen gjennomgått utviklingstrekk som vil påvirke fremtidig organisering og dimensjonering. 

Dette gjelder både som følge av endringer i samfunnet, endringer som følge av hendelser og endringer i brann- og 

redningsvesenet.  

 

På bakgrunn av styrker og svakheter ved dagens organisering, utviklingstrekk og hendelser, har arbeidsgruppen 

gjennomgått de oppgavene som brann- og redningsvesenet kan bli stilt overfor, og beskrevet hva som skal til for å 
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løse disse oppgavene beste mulig (kritiske suksessfaktorer) for å nå de nasjonale målene.
1
 Ved gjennomgangen av 

oppgavene har også samvirke og samhandling med andre aktører blitt behandlet.  

 

Arbeidsgruppen har, på bakgrunn av oppgavene og de kritiske suksessfaktorene, kommet frem til et sett av kriterier 

for organisering av fremtidens brann- og redningsvesen. I tillegg har arbeidsgruppen utledet kriterier på bakgrunn 

av demokrati, styring og kontroll samt økonomi.   

 

De alternative modellforslagene som arbeidsgruppen har kommet frem til, har blitt analysert opp mot disse 

kriteriene. Deretter er det foretatt en samlet vurdering av modellene opp mot hverandre. Til slutt blir det anbefalt en 

modell for den fremtidige organiseringen av brann- og redningsvesenet.   

 

I rapporten benyttes brann- og redningsvesenet som begrep for den samlede brann- og redningstjenesten.  

Ved gjennomgang av oppgavene brann- og redningsvesenet utfører sammen med andre beredskapsressurser, 

benyttes begrepet samvirke. For oppgaver som utføres sammen med andre aktører , benyttes begrepet samarbeid. 

 

1.5. Analyser 

Som grunnlag for studien har arbeidsgruppen innhentet følgende analyser:  

 

Analyse &  Strategi AS, september 2013 – Kartlegging og vurdering/analyse av samarbeidet i brann- og 
redningstjenesten. 

 
Oslo Economics, november 2013 – Samfunnsøkonomisk analyse av ny organisering av brann- og 
redningsvesenet.  
 
Analyse &  Strategi AS, september 2013 – Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene.  
 

1.6. Forhold til andre utvalg og utredninger 

Arbeidsgruppen har sett til flere utredninger for brann og redning i sitt arbeid. 

 

NOU 2012:  4 Trygg hjemme er en vurdering av brannsikkerheten for særskilte risikogrupper med hensyn til brann. 

Særskilte risikogrupper inkluderer blant annet eldre med behov for assistanse og personer med redusert boevne. 

Asylsøkere i asylmottak, arbeidsinnvandrere med begrenset norskkunnskap og sikkerhetskultur, og andre som i 

liten grad kan kommunisere på et skandinavisk språk eller engelsk, er også innbefattet i betegnelsen særskilt 

risikogruppe. 

 

I NOU 2012:  8 Ny utdanning for nye utfordringer anbefales det at grunnutdanningen i en fremtidig utdanning for 

brann- og redningsvesenet plasseres på fagskolenivå, mens lederutdanningen tilpasses høgskolenivå. Fagskolenivået 

er vurdert som best egnet for praktisk forankring og tilknytning til utøvelse av fag. En grunnutdanning på 

fagskolenivå vil etter utvalgets vurdering best muliggjøre en helhetlig tilnærming for heltids- og deltidspersonell. 

Videre er høgskolenivået vurdert som best egnet for å gi brann- og redningsvesenets ledere tilstrekkelig 

lederkompetanse.  

 

Utvalget påpeker at dagens kompetanse etter deres vurdering ikke er tilstrekkelig for å kunne ivareta brann- og 

redningsvesenets fremtidige oppgaver og utfordringer. Dagens utdanning er i hovedsak begrenset til brann- og 

redningsvesenets primæroppgaver, samtidig som utdanningslengden er for kort til å ivareta den fagkompetansen 

som utvalget mener er nødvendig i fremtiden. 

 

Utvalget argumenterer for at brann - og redningsvesenet i fremtiden bør kunne ivareta og håndtere en utvidet og mer 

sentral rolle i beredskap og forebyggende arbeid i kommunene, enn tilfellet er i dag. Rollen og kompetansen til 

brann- og redningsvesenet bør derfor være mer omfattende og favne bredere enn det dagens utdanning gir anledning 

                                                      
1 St.meld. nr. 35 Brannsikkerhet (2008–2009). 
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til. En bredere utdanning vil gjøre det mulig for en person å jobbe med faglige oppgaver knyttet til 

samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging i en mindre kommune.  

 

Høsten 2013 sendte DSB Justis - og beredskapsdepartementet en anbefaling om at utdanningen av ledere skal legges 

til Høgskolen i Sør -Trøndelag, og at utdanningen av brannkonstabler knyttes til Fagskolen i Sør -Trøndelag. Det 

foreslås regionale utdannings- og øvingssentre i Tjeldsund, på Lahaugmoen ved Oslo, i Bergen og i Stavern. 

Dagens brannskole i Tjeldsund vil få en nasjonal rolle som det viktigste øvingssenteret med tyngde innenfor 

samvirke, flybrann- og oljevernopplæring. 

 
Terroraksjonen i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2012 har også hatt innvirkning på arbeidsgruppens arbeid. 

Rapport fra 22. juli -kommisjonen har blitt omtalt som historien om ressursene som ikke fant hverandre.
2
 DSBs 

egen evaluering av brann- og redningsvesenets innsats 22. juli fremhever at det er nødvendig med en gjennomgang 

av oppgavefordeling og kompetanse og kapasiteter lokalt, regionalt og nasjonalt for å sikre en struktur som bidrar til 

effektiv håndtering av store hendelser.
3
 

 

NOU 2013:9 Ett politi- rustet til å møte fremtidens utfordringer anbefaler at det gjennomføres en strukturreform og 

en kvalitetsreform i politiet. Utvalget legger vekt på å frigjøre ressurser slik at kjerneoppgavene legges til grunn for 

å styrke politiet i fremtiden. Dette innebærer endringer i oppgaver og ny struktur og organisering av politiet. Videre 

anbefales det forbedringer i styring og ledelse, og knyttet til kvalitet og prestasjoner. Konkret anbefaler utvalget å 

redusere antall politidistrikter fra dagens 27 til seks, for  å kunne utvikle spesialistfunksjoner og ha kapasiteter som 

kan håndtere større saker og hendelser bedre enn det gjøres i dag. Utvalget mener at en omorganisering vil kunne 

styrke den lokale tilstedeværelsen ved at politiet skal være mer tilgjengelig når hendelser oppstår. 

 

NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder… Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser har gjennomgått 

organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven med tanke på deres anvendelse når det er behov for 

statlig forsterkning. Utvalget skulle se på muligheter for sammenslåing, samordning og effektiviseringstiltak for 

kunne utnytte ressursene best mulig i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Et samlet utvalg anbefaler å avvikle 

Politireserven. En sammenslåing av Sivilforsvaret og Heimevernet ansees ikke som mulig, ut fra et folkerettslig 

ståsted. Derfor anbefaler utvalget at Heimevernet fortsatt skal være en del av forsvaret, og at Sivilforsvaret skal 

opprettholdes som en statlig forsterkningsressurs, som er sivil og folkerettslig beskyttet. Det anbefales at 

Sivilforsvaret endrer navn til Statens beredskapsstyrke, og at personellmengden reduseres, men tilføres ytterligere 

kompetanse og utstyr. 

 

I Meld. St. 21 (2012-2013) Terrorberedskap. Oppfølging av NOU 2012:14, Rapport fra 22. juli- kommisjonen, 
legges det frem en overordnet strategi for å forebygge og håndtere terror. Strategiens fem mål, inneholder det å 

forebygge, internasjonalt samarbeide, avverge og avdekke terrorhandlinger før de skjer, og håndtere terrorangrep 

best mulig. Viktige elementer er å styrke samarbeidet mellom politi, kommunale myndigheter og lokale aktører 

innenfor det forebyggende arbeidet. Det anbefales blant annet å vurdere konkrete krav til responstid i politiet, 

vurdere behovet for et nasjonalt register for redningsressurser, fastsette retningslinjer for nødetatenes samarbeid i 

usikre områder, utarbeide en nasjonal CBRN - strategi og sørge for at nødnett er implementert i hele landet innen 

2015. Frivillige skal også innlemmes i nødnett. Andre relevante m omenter er å fremme samvirke og samhandling, 

utvikle læringskultur på tvers av sektorer, og styrke Justis - og beredskapsdepartementets samordnings- og 

pådriverrolle, krisehåndteringsevne og etatsstyring.
4
   

 

Arbeidsgruppen har også sett hen til en rapport fra IRIS om interkommunalt samarbeid
5 . Denne rapporten tar blant 

annet for seg økonomiske effekter av interkommunalt samarbeid. I rapporten analyseres samarbeid innenfor mange 

ulike type tjenester, inkludert brann og redning. 

  

                                                      
2 NOU 2012:  14: Rapport fra 22. juli-kommisjonen 
3  Rapport, Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder, 
2012  
4
 Meld. St 21Terrorberedskap, s 8-11 

5  Interkommunalt samarbeid, konsekvenser, muligheter og utfordringer, Rapport IRIS 2013/008, Leknes, Gjertsen, Tennås mfl. Kommunal - 

og regionaldepartementet 
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1.7. Sammendrag 

 

Dagens situasjon og utvikingstrekk 
Arbeidsgruppen har vurdert styrker og svakheter ved dagens organisering og dimensjonering og mener at dagens 

brann- og redningsvesen på mange områder fungerer bra. Brann - og redningsvesenet har høy tillit i befolkningen og 

et godt omdømme, og innsatstid og dimensjonering sikrer lokal tilstedeværelse og trygghet for befolkningen. 

 

Analysen av dagens situasjon og gjennomgangen av utviklingstrekk som vil påvirke brann- og redningsvesenet, har 

imidlertid vist arbeidsgruppen at det er et behov for endringer. Dagens fragmenterte og dels svært små brannvesen 

skaper utfordringer. Det er gjennomgående vanskelig for de minste brann- og redningsvesenene, de det er flest av, å 

ivareta sine oppgaver på en like god måte som de større med mer robuste fag- og kompetansemiljøer.  

 

Et viktig stikkord er kompetanse. Det er utfordringer knyttet til kompetanse på områder som er viktige for å løfte 

kvaliteten på det brannforebyggende området videre, for eksempel analyser, forvaltning og brannforløpsvurdering. 

Mange steder er det for små fagmiljøer, eller kompetansen finnes rett og slett ikke. Det er gjennomgående for lite 

systematikk knyttet til erfaringslæring. Videre er det fortsatt for mange som dør i brann, og mange av disse 

omkommer i egen bolig. Utviklingen i retning av flere hjemmeboende eldre stiller store krav til det 

brannforebyggende arbeidet rettet mot boliger. I dette arbeidet er det behov for tett samarbeid med resten av 

kommunen og andre aktører. 

 

Evnen til å håndtere store eller komplekse hendelser er varierende, og det kan være krevende for mindre 

deltidsbrann- og redningsvesen å opprettholde nødvendig spesialkompetanse knyttet til beredskap. 

Spesialkompetanse og -utstyr dekker ikke nødvendigvis alle geografiske områder i dag, og det mangler en 

overordnet struktur for hvor slik kompetanse er plassert. Utviklingstrekk understreke r at dette ikke blir lettere 

fremover; eks empelvis utfordrer ny infrastruktur i form av lange tunneler i mange deler av landet og den 

teknologiske utviklingen både kompetanse og dels økonomi i mindre brann- og redningsvesen. Utviklingen de siste 

årene har videre gått i retning av at brann- og redningsvesenet bruker en stor del av ressursene på andre hendelser 

enn brann. Det forventes flere stor naturskapte hendelser, og samlet sett skaper bredden i forventet 

oppgaveportefølje utfordringer for kompetansen. Det er etter arbeidsgruppens mening videre behov for å se 

beredskapsressursene til brann og redning i sammenheng med andre aktører.  

 

 

Oppgaver 
For arbeidsgruppen har det vært viktig å vite hvilke oppgaver samfunnet forventer at brann - og redningsvesenet skal 

utføre. Det er dette som må være førende for organisering og dimensjonering.  

  

Arbeidsgruppen forutsetter at oppgavene som skal danne grunnlaget for organiseringen og dimensjoneringen, må ha 

som formål å verne liv, helse og materielle verdier, med andre ord brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag. 

 

Arbeidsgruppen har gått gjennom hvilke oppgaver en fremtidig brann- og redningstjeneste bør håndtere, og hva 

som skal til for å løse disse oppgavene innenfor hovedoppgavene analyse og læring, forebygging og forberedelse og 

håndtering. Fellesnevnere er behovet for organisasjoner som legger til rette for risikoforståelse , mer kompetanse 

innen sentrale områder og mer robuste kompetansemiljøer. 

  

Kompetanse hos personellet er helt avgjørende for å kunne utføre forebyggende oppgaver best mulig. Systematisk 

kompetanseutvikling, systematisk erfaringslæring samt analysekompetanse og et godt analysegrunnlag er viktig for 

å sikre analyse og læring og dermed bidra til et mer kunnskapsdrevet brann- og redningsvesen. En annen nøkkel er 

involvering i kommunenes generelle forvaltning, beredskapsarbeid og planlegging. På en del områder er det også 

viktig å ikke få for stor distanse til publikum.  

 

For å kunne forberede og håndtere alle hendelser brann - og redningsvesenet blir stilt ovenfor, er det avgjørende å 

være raskt på hendelsesstedet med tilstrekkelig mannskap og utstyr i førsteinnsats. Ved større eller mer komplekse 

hendelser kan spesialutstyr, spesialkompetanse, faglig sterke nødalarmeringssentraler og tilstrekkelig mannskap i 

tilleggsinnsats være like viktig. Effektiv ledelse, samhandling med statlige beredskapsressurser og gode 

teknologiske løsninger for samband er sentralt ved alle type hendelser. 
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Demokrati, styring og kontroll 
Videre har arbeidsgruppen sett det som viktig å drøfte utfordringer omkring demokrati, styring og kontroll.  

Brann - og redningsvesenet er en kommunal tjeneste. En sentral begrunnelse for at kommunene har ansvar for ulike 

tjenester, er nærhetsprinsippet. Dette berører grunnleggende demokratiske verdier, som at lokalbefolkningen gis 

mulighet for innflytelse i saker som primært berører dem selv. Nærhetsprinsippet er også viktig for at de 

prioriteringer som gjøres er best mulig tilpasset lokale og regionale behov. Dette er viktige prinsipper også for det 

kommunale brann- og redningsvesenet.  

 

Arbeidsgruppen mener det er en styrke ved dagens organisering at den er kommunal. Dette bidrar blant annet til å 

sikre politisk og administrativ styring og kontroll med brann- og redningsvesenet.  

 

Arbeidsgruppen understreker at det i en fremtidig modell tilrettelegges for jevnlig dialog mellom ledelsen i brann- 

og redningsvesenet og kommunens politikere, og at det tilrettelegges for at brann- og redningsvesenet er en del av 

kommunenes administrasjon.  

 

 

Kriterier for valg av modell 
På bakgrunn av dette har arbeidsgruppen kommet frem til noen kriterier for organisering av fremtidens brann- og 

redningsvesen. Arbeidsgruppen mener at kriteriene samlet sett bygger opp under de nasjonale målene som fremgår 

av St.meld. nr. 35  Brannsikkerhet (2008–2009). Kriteriene har vært førende for hvilke modeller som analyseres, og 

hvilken modell arbeidsgruppen vil anbefale for fremtidig organisering av brann- og redningsvesenet.  

 

Innenfor oppgavene analysere og lære har arbeidsgruppen kommet til at ny organisering må tilrettelegge for gode 

fagmiljøer, for sammenlignbar faktabasert kunnskapsutvikling på tvers av enheter og for deltagelse i utarbeidelse av 

risiko- og sårbarhetsanalsyer og beredskapsplaner i kommuner og fylker. Videre må det være et stort nok 

befolkningsgrunnlag/areal for å gi hendelser av et gitt antall.  

 

Innenfor forebygging har arbeidsgruppen lagt vekt på at ny organisering skal tilrettelegge for gode og robuste 

fagmiljøer, lokalkunnskap eller tilstedeværelse og nødvendig deltagelse i kommunale prosesser. Videre må ny 

modell for organisering og dimensjonering tilrettelegge for samvirke/samarbeid med andre aktører på det 

forebyggende området. Ny modell må også kunne tilrettelegge for nasjonal samordning når dette er nødvendig. 

 

Når det gjelder forberedelse og håndtering, vil arbeidsgruppen først og fremst understreke at den lokale 

beredskapen må opprettholdes. Dette innebærer at førsteinnsatsen knyttet til en hendelse fortsatt skal være lokalisert 

spredt utover landet. Ny modell må derfor tilrettelegge for at personell og tilstrekkelig utstyr kan lokaliseres slik at 

kravet til responstid innfris (førsteinnsats). Det må også legges til rette for lokalkunnskap og utvikling av 

kompetanse hos mannskapene. Videre må det i ny modell legges til rette for tilgang til tilstrekkelig utstyr og robuste 

kompetansemiljøer for å kunne håndtere komplekse og store hendelser (tilleggsinnsats). Det må tilrettelegges for 

enhetlig og effektiv ledelse av hendelser og best mulig grunnlag for samhandling/samarbeid med andre 

beredskapsaktører.  

 

Nødalarmeringstjenesten er en helt sentral del av håndteringen av hendelser. Det er derfor viktig at det tilrettelegges 

for gode og robuste fagmiljøer i sentralene, og at ny modell gir godt grunnlag for samarbeid mellom nødalarmering 

og brannberedskap. 

 

I ny modell for organisering og dimensjonering må det også tilrettelegges for klare roller, ansvar og styringslinjer i 

organisasjonen. Det er viktig at organisasjonen legger til rette for kompetanse og kompetansemiljøer som trekker i 

samme retning, slik at gevinstene ved å tilhøre samme organisasjon utnyttes best mulig. Det er også viktig at ny 

organisasjon utnytter fordelene ved å kunne ha en samlet risikoforståelse, slik at ressursene kan utnyttes mest mulig 

effektivt på bakgrunn av samlede risikovurderinger. 

 

Som det fremgår over, er det viktig at demokrati, styring og kontroll ivaretas ved at ny modell også må ha formelle 

strukturer for kommunenes (som eier) påvirkning på brann- og redningsvesenet. 

 

Arbeidsgruppen mener videre at organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet må legge til rette for 

ledelse på heltid. Dette gjelder for brannsjef og alle lederfunksjonene innen forebygging og beredskap. 
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Arbeidsgruppen mener at heltidsledelse gir større mulighet for å kunne konsentrere seg om fagområdet og bedre 

forutsetninger for å utvikle både lederrollen og tjenesteområdet.  

 

Av mandatet fremgår det at forslagene skal være innenfor de samlede ressursene som kommunene i dag benytter til 

brann- og redningsvesen. Ny modell for organisering må etter arbeidsgruppens mening tilrettelegge for mest mulig 

effektiv bruk av de samlede ressursene som kommunene bruker på brann- og redningsvesen, og i samhandling med 

andre beredskapsaktører. 

 

 

Modeller 
Arbeidsgruppen mener at dagens brann- og redningsvesen ikke er store nok til å kunne ivareta kriteriene, og at det 

er behov for større organisasjoner. Derfor har arbeidsgruppen kommet frem til tre ulike modeller som sikrer større 

brann- og redningsvesen, og som i større eller mindre grad vil kunne ivareta kriteriene.   

 

Modell 1 følger fylkesgrensene og innebærer at det blir 18–19 brann- og redningsvesen, avhengig av om Oslo og 

Akershus skal være selvstendige eller slås sammen. Arbeidsgruppens begrunnelse for denne modellen er at det må 

vurderes en organisasjon som er betraktelig større enn de fleste av dagens brann- og redningsvesen, og at de 

allerede etablerte administrative fylkesgrensene er et naturlig utgangspunkt for denne modellen.  

 

Modell 2 innebærer en organisering som skal dekke minst 100 000 innbyggere, eller følge fylkesgrensene.  

Grensen for organisasjonen skal ikke komme i strid med allerede etablerte administrative grenser. Denne modellen 

vil kunne bli lik modell 1, men gir en fleksibilitet innenfor de største fylkene.                  

 

Modell 3 innebærer en organisering som sikrer at et brann - og redningsvesen dekker minst 20 000 innbyggere. 

Grensen for organiseringen bør ikke være i strid med allerede etablerte administrative grenser. Arbeidsgruppen 

analyserer her en modell som i større grad er lik dagens. Denne modellen gir det klart største antall brann- og 

redningsvesen.  

 

Felle s for alle modellene vil være at nødalarmeringssentralene (110-sentraler) skal dekke et større geografisk 

område og flere innbyggere enn i dag. På bakgrunn av de vurderingene som er gjort i denne studien og de kriteriene 

som er lagt, mener arbeidsgruppen at 400 000 som befolkningsgrunnlag er et minimum. Arbeidsgruppen ser det 

som viktig å presisere at bemanning i disse sentralene må være minimum tre årsverk på dagtid og to årsverk om 

natten.  

 

 

Samfunnsøkonomisk analyse  
Arbeidsgruppen har innhentet en samfunnsøkonomisk analyse av de foreslåtte modellene, utarbeidet av firmaet 

Oslo Economics. I rapporten er det også vist til den samfunnsøkonomiske analysen som ble innhentet av DSB i 

tilknytning til 110-sentralene fra firmaet Analyse & Strategi. Analysene viser at alle de tre modellene ligger 

innenfor dagens kostnadsramme. Arbeidsgruppen mener at de alternative modellene for valg av organisering av 

brann- og redningsvesenet og forslaget til organisering av nødalarmeringssentralene innebærer et betydelig 

potensial for effektivisering.  

 

 

Samlet vurdering av modellene  
Arbeidsgruppens vurdering av modellene opp mot de ulike kriteriene viser at alle de tre modellene gir grunnlag for 

at brann- og redningsvesenet bedre enn i dag kan tilrettelegge for analyse, læring og kunnskapsutvikling, robuste og 

gode fagmiljøer knyttet til forebygging, og å bedre forberede og håndtere hendelser. Dette betyr svært mye av det 

som gjelder kvaliteten på og den faglige utviklingen av brann- og redningsvesenet.  

 

Det er bare for noen få av kriteriene at ingen av modellene etter arbeidsgruppens mening i utgangspunktet legger til 

rette for bedre løsninger enn i dag. Dette gjelder først fremst kriteriene for demokrati, styring og kontroll og 

deltagelse i kommunale prosesser. Her må det etableres gode løsninger for å ivareta de formelle strukturene for 

kommunenes påvirkning som eier av brann- og redningsvesenet, og å sikre deltagelse i kommunale prosesser. Dette 

mener arbeidsgruppen er mulig å få til i alle de tre modellene. 
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Arbeidsgruppen mener likevel at det er store forskjeller mellom de tre modellene ut fra i hvilken grad de ivaretar 

kriteriene for valg av ny modell. Analysen viser at modell 1 og 2 har størst potensial for å utvikle brann- og 

redningsvesenene faglig og øke kvaliteten på tjenestene. Modell 3 kan trolig ivareta lokalkunnskap og 

tilstedeværelse, samt hensynet til kommunens påvirkning på brann- og redningsvesenet bedre enn modellene med 

større brann- og redningsvesen.  

 

Men samtidig vil flertallet av brann- og redningsvesenene fortsatt bli altfor små til å sikre gode og robuste 

kompetansemiljøer i modell 3. I dagens dimensjonering vil brann - og redningsvesen som dekker om lag 20 000 

innbyggere, kun ha om lag tre årsverk knyttet til forebygging. Dette legger, etter arbeidsgruppens mening, ikke til 

rette for robuste fagmiljøer. Små brann- og redningsvesen vil ikke kunne forsvare å ha egne ansatte som arbeider 

med kunnskapsutvikling, læring og analyse, og som bidrar til nødvendig utvikling. Dette er svært viktige 

argumenter for arbeidsgruppen. Videre indikerer den samfunnsøkonomiske analysen at denne modellen ikke gir et 

like stort effektiviseringspotensial som de to andre modellene. Hensynet til at det kan bygges opp og samles 

spesialkompetanse og spesialutstyr i de større regionene, som kan bistå førsteinnsatsen ved store og komplekse 

hendelser, veier også tungt når arbeidsgruppen ikke ønsker å anbefale modell 3.  

 

Vurderingene knyttet til modell 1 og 2 er relativt like for mange av kriteriene. Fordelen med modell 2 er, etter 

arbeidsgruppens mening, at den gir en viss lokal fleksibilitet ved utformingen av grenser for brann- og 

redningsvesenene. Dersom det er gode argumenter for det, kan man for eksempel lokalt differensiere ut fra 

geografiske eller andre forhold. Den samfunnsøkonomiske analysen anbefaler modell 2, først og fremst ut fra at den 

gir fleksibilitet for kommunene for utforming av sine brann- og redningsvesen, samt at modell 1 gir betydelige 

ulemper knyttet til geografiske avstander. Særlig vil dette gjelde i Nord-Norge, men også på deler av Vestlandet og 

i Midt-Norge.  

 

 

Anbefaling 
Arbeidsgruppen anbefaler modell 1. Det er flere grunner til dette: Modellen gir for det første sannsynligvis størst 

rom for økonomisk effektivisering, og dermed mulighet til å omdisponere ressurser til andre prioriterte formål.  

Videre bygger modell 1 på kjent geografisk inndeling. Dette kan, etter arbeidsgruppens mening, gjøre det lettere å 

gjennomføre og sikre enighet om samling i et felles brann- og redningsvesen innen det geografiske området. En 

modell som følger fylkesgrensene likner også mye på organiseringen til mange av de aktørene som brann- og 

redningsvesenet samhandler med, og kan dermed tilrettelegge for bedre og mer kraftfylt samvirke med andre 

aktører. Modell 1 er for eksempel sammenfallende med forslaget til Forsterkningsutvalget og organisering av 

Sivilforsvaret, og sammenfaller med områdene for fylkes-ROS. 

 

Et annet viktig argument for arbeidsgruppen har vært at modell 1 sannsynligvis gjennomgående vil gi større og mer 

robuste enheter, og dermed høyere kvalitet på tjenestene. I noen sammenhenger kan selv noen av de største brann- 

og redningsvesenene vi har i dag, som dekker mer enn 200 000 innbyggere, være for små til å sikre den ønskelige 

faglige utviklingen, eksempelvis knyttet til nødvendig spesialkompetanse. Geografien i Norge gjør at det er 

vanskelig å få til større enheter enn modeller som følger fylkesgrensene, og noen av brann- og redningsvesenene vil 

dermed være relativt små. Modell 2 vil likevel åpne for at en også i fylker med relativt små avstander kan etablere 

flere brann- og redningsvesen. Dette vil etter arbeidsgruppens mening være lite hensiktsmessig og føre til at 

kommunene ikke klarer å ta ut effekter knyttet til økonomi og kvalitet på tilstrekkelig måte. 

 

Arbeidsgruppen tror det er mulig å motvirke eventuelle negative konsekvenser av geografiske avstander de fleste 

steder med god ledelse og organisering internt i brann- og redningsvesenet. Gruppen vil likevel understreke at det 

også i en slik modell bør åpnes for lokale justeringer hvis særlige lokale forhold tilsier dette. Noen av 110- 

sentralene vil dekke flere brann- og redningsvesen, selv om brann- og redningsvesenene er organisert etter 

fylkesgrensene. 
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Dimensjonering 
I dag er det omfattende statlig styring av hvordan brann- og redningsvesenene skal dimensjoneres. For alle 

modellene mener arbeidsgruppen at de nye brann- og redningsvesenene i kommunene i større grad enn i dag selv 

må kunne vurdere hvordan tjenesten skal dimensjoneres. Dette begrunnes med at modellene vil gi bedre faglige 

forutsetninger for dette. Likevel er arbeidsgruppen klar på at modell 3, som er en justering av dagens organisering, 

ikke i like stor grad gir de nødvendige forutsetninger. Modellen gir ikke gode nok rammer for å utvikle kompetanse 

og etablere kompetansemiljøer for flere av de oppgavene som arbeidsgruppen ser på som viktige for å kunne 

vurdere risiko og tiltak. Modell 1 og 2 vil i mye større grad sikre kompetanse og forståelse slik at behovet for 

ressurser synliggjøres, og at ressursene disponeres på en god og effektiv måte.      

 

 

Konsekvenser 
Arbeidsgruppen har også presisert at den ikke vil komme med betraktninger om hvilken måte kommunene skal 

samarbeide på. Dette er i utgangspunktet opp til kommunene selv å avgjøre. Arbeidsgruppen vil anbefale at det 

foretas en gjennomgang av aktuelle typer samarbeid både etter kommuneloven og IKS-loven, som hjelp for 

kommunene ved deres valg av samarbeidsløsninger, jf. kapittel 15.2.  

 

På bakgrunn av de betraktningene som arbeidsgruppen har gjort vedrørende dimensjonering, må dagens regleverk 

gjennomgås, jf. kapittel 15.3.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at modell 1 prøves ut gjennom et pilotprosjekt, der staten må bidra med midler til å 

etablere og gjennomføre prosjektet, jf. kapittel 15.4.    

 

Arbeidsgruppen ser at det også kan være behov for å foreta en gjennomgang av andre regelverk, for å tilpasse disse 

i større grad til den virksomheten som brann- og redningsvesenene utfører, jf. kapittel 15.5.  

 

Uavhengig av modell er det behov for å etablere en mer enhetlig, gjenkjennelig og forutsigbar profil på brann- og 

redningstjenesten. For å sikre  dette, foreslår arbeidsgruppen at DSB  i samarbeid med brann- og redningstjenesten 

utreder, etablerer og innfører et uniformsreglement og utreder et funksjonsbasert og standardisert krav til kjøretøy 

og kjøretøys utrustning, jf. kapittel 15.6.  

 

 

Endrings- og utredningsbehov 
Arbeidsgruppen har i løpet av arbeidet identifisert en rekke endrings- og utredningsbehov, jf. kapittel 16. Se 

kulepunkt under. Flere av tiltakene ligger utenfor mandatet. Temaene berører også ansvarsområder til andre 

myndigheter og er derfor ikke drøftet og vurdert fullt ut. Likevel mener arbeidsgruppen at dette er viktige temaer 

som må utredes ytterligere, og som vil kunne utnytte de potensielle effektene ved valgt modell i enda større grad. 

 

- Nødalarmeringstjenesten, 110-sentralene, ett nødnummer og felles nødsentraler. 

- Samvirke – responstid og felles terminologi for nødetatene politi, brann og helse. 

- Vurdere felles organisering av oppgavene for feietjenesten, brannforebygging og  

Det lokale el-tilsyn. 

- Organiseringen av brann- og redningstjenesten, Sivilforsvaret og IUA . 

- Særskilte nasjonale beredskapsordninger og forebyggende ordninger. 

- Felles nordisk beredskapsmodul/innsatsstyrke innenfor CBRNe og NORSAR. 

- Brann - og redningstjenestens akuttmedisinske oppgaver, styring av ressurser og kostnadsfordeling. 

- Ny ulykkeskommisjon . 

- Ansvarsforhold på skadested. 

- Brann - og redningstjenestens inntekstbringende tjenester og konkurranseregelverket. 

- Behov for styrket kunnskap gjennom nasjonale statistikker – innrapportering, evaluering og tilsyn. 

- Kompetansereform og mangfold. 
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- Oversikt – behov for nasjonalt ressursregister og samordnet kartverktøy. 

- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid – HMS . 
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DEL II – DAGENS SITUASJON 

 

I del II beskrives dagens situasjon. Kapittel 2 inneholder en overordnet beskrivelse av ansvar og roller knyttet til 

samfunnssikkerhet. I kapittel 3 gjennomgås dagens organi sering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet, 

og i kapittel 4 vurderes styrker og svakheter ved dagens organisering og dimensjonering. 
 

2. Samfunnssikkerhetsbilde  

2.1. Prinsipper for nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 

Prinsippene ansvar, nærhet, likhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Ansvarsprinsippet innebærer at den etaten som er ansvarlig i en normalsituasjon, også har ansvaret ved en 

ekstraordinær hendelse. Nærhetsprinsippet vil si at kriser skal løses på lavest mulig organisatorisk nivå. I 

likhetsprinsippet ligger det at organiseringen i en krisesituasjon bør være mest mulig organisatorisk lik den daglige 

organisasjonen. Samvirkeprinsippet ble introdusert som et resultat av at de nevnte prinsippene ikke kommuniserer 

godt nok nødvendigheten av samvirke mellom aktørene. Prinsippet er også ment å synliggjøre regjeringens samlede 

ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, og skal vise sammenhengen mellom de totale ressursene som 

benyttes.
6    

 

Ansvarsprinsippet innebærer at det er kommunene som har et ansvar for å yte brann- og redningstjenester for 

innbyggerne. Likevel er det hver enkelt innbyggers ansvar å sørge for egen sikkerhet i hjemmet. Ved en hendelse er 

det altså kommunen som skal iverksette tiltak for å begrense skade på mennesker, materiell og miljø. Dersom 

hendelsen blir av et så stort omfang at man trenger bistand fra andre ressurser, er det likevel kommunen som er 

ansvarlig for håndteringen, som følge av nærhetsprinsippet. Kommunen skal selv organisere og gjennomføre 

innsats, i en organisasjon mest lik den daglige, herav likhetsprinsippet. For å sikre at håndteringen blir ivaretatt på 

best mulig måte, er aktørene pliktige til å samarbeide og samvirke for å være best mulig i stand til å løse oppgavene 

der flere aktører må samhandle.  

 

I Meld. St. 29 Samfunnssikkerhet introduseres, som nevnt ovenfor, samvirkeprinsippet som et fjerde prinsipp. 

Samvirkeprinsippet skal formalisere aktørenes forpliktelser på alle nivåer ved hendelser som krever innsats på tvers 

av sektorgrenser, for å kunne nå felles mål om å redde liv og helse. Samvirke har alltid vært en grunnleggende del 

av norsk redningstjeneste. Justis - og beredskapsdepartementet (JD) har en særskilt samordningsrolle som skal sikre 

en koordinert og helhetlig nasjonal beredskap. Eksempler på virkemidler som benyttes i utøvelsen av 

samordningsrollen, er å koordinere proposisjoner og meldinger til Stortinget, utarbeide overordnede retningslinjer, 

ta initiativ og være pådriver, øvelser, samordne nasjonalt planverk, gjennomføre tilsyn med departementene, skape 

arenaer for dialog og muligheter for erfaringsoverføring mellom ulike fagområder, og ta initiativ til avklaring av 

ansvarsforhold.
7
 Fylkesmannen er statens representant i fylket og har samordningsrolle på regionalt nivå.  

 

Innenfor redningstjenesten står også samvirkeprinsippet og ansvarsprinsippet sentralt. Andre grunnleggende 

prinsipper er integrert tjeneste og koordinering. Integrert tjeneste betyr at redningstjenesten omfatter alle typer 

redningsaksjoner som må iverksettes på land, på sjøen og innenfor luftfart. Med koordineringsprinsippet menes at 

det er Hovedredningssentralen og lokale redningssentra ler som koordinerer redningsaksjonene.
8
 

 

Brann - og redningsvesenet vil ikke selvstendig kunne håndtere enhver hendelse, man må også se på brann- og 

redningsvesenet som en integrert del av landets samlede beredskap. Samvirke med andre aktører vil være en 

forutsetning ved mange hendelser for at brann- og redningsvesenet skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver.  

                                                      
6  Meld. St. 29 Samfunnssikkerhet (2011–2012). 
7  St.meld. nr. 22 Samfunnssikkerhet, Samvirke og samordning (2007 –2008) s. 12. 
8 http://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013 -09-13 -1102 Instruks for redningstjenesten. 
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2.2. DSBs overordnede rolle og ansvar på samfunnssikkerhetsområdet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB ) støtter Justis - og beredskapsdepartementet i samordningen 

av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet å utarbeide et nasjonalt 

risikobilde, å planlegge og gjennomføre øvelser og andre tiltak på samfunnssikkerhetsområdet. 

DSB  fører tilsyn med beredskapsarbeidet i departementene på vegne av Justis - og beredskapsdepartementet. DSB 

systematiserer og analyserer statistikk, funn fra tilsyn og annen informasjon for å medvirke til kunnskap på 

samfunnssikkerhetsområdet generelt og innenfor de områdene der DSB er fagmyndighet. 

 

2.3. Fylkesmannens rolle og ansvar på samfunnssikkerhetsområdet  

Fylkesmannens ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap er forankret i instruks for samfunnssikkerhet og 

beredskapsarbeid av 18.04.2008. Fylkesmannen skal vær e pådriver, veilede, samordne samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i fylket, og har et koordinerende ansvar for krisehåndtering ved kriser og ekstraordinære 

situasjoner. 

 

Fylkesmannen gir innspill om samfunnssikkerhet og beredskap til alle kommunale p laner og påser at dette blir fulgt 

opp. Fylkesmannen kan reise innsigelse til arealplaner dersom dette hensyne t ikke er ivaretatt. Etter blant annet 

sivilbeskyttelsesloven skal Fylkesmannen føre tilsyn med at kommunene oppfyller den kommunale 

beredskapsplikten.  

 
Fylkesmannen skal også legge til  rette for hensiktsmessig samarbeid om beredskapsforberedelser og 

krisehåndtering i fylket. Fylkesmannen samarbeider med ulike private og offentlige beredskapsaktører i regionen.   

Fylkesmannen har oppnevnt et Fylkes beredskapsråd (FBR). Dette forumet skal drøfte samfunnssikkerhets- og 

beredskapsspørsmål og er rådgivende organ for fylkesmannen i koordineringen av håndteringen av alvorlige 

hendelser eller ekstraordinære situasjoner. Fylkesberedskapsrådet har medlemmer fra ulike beredskapsetate r, blant 

annet fra politiet, Statens vegvesen, Mattilsynet, Sivilforsvaret, industri, Forsvaret/H eimevernet, Røde Kors, 

kraftforsyning og kommunikasjon.   

 

Fylkesmannen mottar varsler om ekstraordinære situasjoner fra sentrale etater med viderevarsling til kommunene  

og kontrollvarsling til politiet.   

 

Dersom det inntreffer hendelser/kriser i fylket, har Fylkesmannen et ansvar for samordning/koordinering .
9
 

Fylkesmannen skal informere og eventuelt innkalle Fylkesberedskapsrådet.  For  å få oversikt over situasjonen blir 

det innhentet rapporter fra kommunene og informasjon fra andre sentrale aktører. Det sendes så rapport til DSB 

og/eller andre involverte, eksempelvis Helsedirektoratet og Statens strålevern. Fylkesmannen  skal videre påse at 

informasjon til publikum og media er koordinert.       

 

2.4. Kommunenes rolle og ansvar på samfunnssikkerhetsområdet  

I Meld. St. nr. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet fremheves det at kommunene utgjør en av bærebjelkene i 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Alle uønskede hendelser har en lokal tilhørighet som stiller 

lokalsamfunnet overfor store utfordringer. En rekke oppgaver er lagt til kommunene for å sikre god oversikt over 

risiko og sårbarhet, godt forebyggende arbeid og nødvendig beredskap og håndteringsevne. Kommunene skal 

iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner under kriser og 

katastrofer. En god kommunal beredskap er en grunnleggende forutsetning for en god nasjonal beredskap.  

 

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet 

innenfor sitt geografiske område. Den utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og er således en 

sentral aktør i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Samtidig som den skal håndtere en krise, skal 

kommunen også opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og tjenester, blant annet innenfor liv og helse.    

 

                                                      
9 Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred (kgl. res. av 12.12.1997 ). 
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I 2010 ble kommunene pålagt en generell beredskapsplikt gjennom sivilbeskyttelsesloven
10

. Den kommunale 

beredskapsplikten pålegger kommunene selv å ta ansvar for et systematisk, kontinuerlig og kvalitetsmessig godt 

arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og vurdere behovet for beredskapsforberedelser. I tillegg er det 

beredskapskrav etter flere spesiallover, for eksempel lov om helsemessig og sosial beredskap 

(helseberedskapsloven), brann- og eksplosjonsloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, 

smittevernloven og forurensningsloven.  

 
Beredskapspliktene innebærer at kommunene blant annet: 

 

- skal utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser  

- tar hensyn til risiko og sårbarhet, herunder klimaendinger, i kommuneplanleggingen og 

byggesaksbehandlingen og bruker hensynssoner for områder som er utsatt for fare eller er spesielt sårbare   

- har beredskapsplaner inkludert organisert kriseledelse og informasjonsplan og utpekt alternative lokaler for 

kriseledelsen 

- planlegger for at kommunen opprettholder sin drift selv om det inntreffer en uønsket hendelse, som for 

eksempel bortfall av kraft og elektrisk kommunikasjon – kontinuitetsplanlegging 

- har nødvendig nødstrøm 

- har plan for evakuering av egne virksomheter/institusjoner   

- skal ha en brannordning 

- delta i IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning)  

- må samarbeide og samordne seg med relevante offentlige og private aktører, for eksempel gjennom 

kommunalt beredskapsråd, som ledes av ordføreren, hvor ulike beredskapsetater er representert 

- skal ha oversikt over tilgjengelige ressurser de selv disponerer, tilgjengelige ressurser hos andre aktører og 

inngå nødvendige avtaler om bistand under kriser 

- skal gjennomføre øvelser i samarbeid med relevante beredskapsetater 

- skal gi bistand ved evakuering  

- skal ta hånd om evakuerte og pårørende etter anmodning fra politiet ved å drifte evakuerte- og 

pårørendesenter (EPS) 

- har etablert kriseteam 

- tilbyr tekniske tjenester 

- har ansvar for helsetjenester som legevakt, og følger opp personer med mindre skader 

- følger opp at drikkevann ikke er forurenset   

- gir informasjon til publikum/media  

- skal rapportere til Fylkesma nnen ved hendelser 

 
Kommunal kriseledelse 
For at kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, skal det utarbeid es en overordnet 

beredskapsplan (jf. forskrift § 4 )
11

. Den skal blant annet inneholde plan for kommunal kriseledelse. Kommunen skal 

i planen avklare hvem som skal gjøre hva, når og hvordan, herunder hvordan kriseledelsen skal være bemannet.    

 

Kommunal kriseledelse er en kjernegruppe bestående av representanter for politisk og administrativ ledelse i 

kommunen. Hvor stor kriseledelsen skal være , avgjør kommunen selv. 

 

Politisk ledelse er ordføreren. Administrativ ledelse er rådmann og normalt også rådmannens ledergruppe 

(kommunalsjefer og/eller sentrale etats-/fagsjefer alt etter kommunens organisering). Dette innebærer at også 

                                                      
10

 lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). 
11

 Forskrift om kommunal be redskapsplikt. 
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nøkkelpersoner inngår i kriseledelsen. En nøkkelperson kan være brannsjefen eller representant for brann- og 

redningsvesenet.   

Brann - og redningsvesenet er en sentral beredskapsressurs for kommunen.  

 
 
Kommunalt beredskapsråd 
Kommunen skal trekke inn offentlige og private beredskapsaktører ved utarbeidelse av helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan.   

 

Kommunalt beredskapsråd er et forum for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredsk apsrådet består av 

personer fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokale/regionale representanter fra sentrale eksterne 

samarbeidsetater.            

 

Ordføreren er leder av beredskapsrådet. Eksterne aktører er for eksempel politiet, Sivilforsvaret, frivillige 

organisasjoner, Mattilsynet, lokalradioen, handelsstanden, dameier, eiere av kritisk infrastruktur og kritiske 

samfunnsfunksjoner, som for eksempel kraftselskaper, og Statens vegvesen.  

 

2.5. Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner på sentralt, regionalt og lokalt nivå  

Sentralt utarbeides det et Nasjonalt risikobilde (NRB) som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

er ansvarlig for.  

 

På regionalt nivå er Fylkesmannen ansvarli g for et regionalt risikobilde. Bakgrunnen er Fylkesmannens generelle 

ansvar for samordning/koordinering av samfunnssikkerhet og beredskap regionalt.
12

 Dette innebærer blant annet å 

ha oversikt over risiko og sårbarhet i fylket: Risiko- og sårbarhetsanalyse for fylket (fylkes-ROS) skal gi en oversikt 

over viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i fylket. Den skal også inneholde oversikt over 

aktuelle samarbeidsaktører og hva de kan bidra med i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.   

 

På lokalt/kommunalt nivå er det krav til en rekke risiko- og sårbarhetsanalyser. På brann- og redningsområdet skal 

kommunen
13

 gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brann- og redningsvesenet blir best mulig tilpasset 

de oppgaver de kan bli stilt overfor. Kommunene skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som 

skal forankres i by-/kommunestyret.
14

 Kommunen har en plikt til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer, og hvordan hendelsene i så fall 

kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse.   

 

En rekke lovbestemmelser stiller krav til at kommunen skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeide 

beredskapsplan.
15

 Det er krav om at dette arbeidet blir samordnet internt i kommunen og med private og offentlige 

beredskapsaktører. Beredskapsplanlegging handler om prosessen som skal lede til forberedte tiltak for å beskytte 

befolkningen, viktige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, og for å begrense og håndtere uønskede 

hendelser og konsekvensen av disse i hele kommunen.  

 
Etter sivilbeskyttelseslovens § 15 skal kommunen med utgangspunktet i risiko - og sårbarhetsanalysen utarbeide 

beredskapsplaner. Den overordnede beredskapsplanen skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i 

kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.  

 

Som minimum skal den innholde:  

 

- plan for kommunens kriseledelse 

- varslingsrutiner  

                                                      
12 Se kap. 2.3 , Fylkesmannens rolle og ansvar på samfunnssikkerhetsområdet.  
13  B rann- og eksplosjonsvernloven § 9, 2. Ledd . 
14 Sivilbeskyttelsesloven fra 01.01.2010 med forskrift av 07.10.2011 . 
15  F.e ks. sivilbeskyttelsesloven (kommunal beredskapsplikt), brann- og eksplosjonsloven, helseberedskapsloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven og plan- og bygningsloven.   
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- ressursoversikt 

- evakueringsplan og plan for befolkningsvarsling  

- plan for krisekommunikasjon til befolkningen/media og egne ansatte  

 
Et av kommunes styringsverktøy er kommuneplanen, som skal omfatte en samfunnsdel med handlingsplan og en 

arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier og være grunnlaget for 

sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Et av hensynene som skal ivaretas, er samfunnssikkerhet ved å 

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m.
16

 

 

Figuren nedenfor viser kommune ns ansvar for utarbeidelse av risikoanalyser og bredskapsplaner, og samspillet 

med kommuneplaner.  

 

 
 
Figur 1: Kommunens ansvar for utarbeidelse av risikoanalyser og beredskapsplaner, og samspillet med kommuneplaner. 
 

2.6. Brann- og redningsvesenets rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet 

I St.meld. nr. 35 (2008 –2009) Brannsikkerhet fremgår det at brann- og redningsvesenet utgjør en svært viktig 

ressurs for det samlede samfunnssikkerhetsarbeidet i den enkelte kommune. Brann - og redningsvesenet har en 

viktig oppgave på det forebyggende brannvernområdet, og det utgjør kommunens viktigste redningsressurs. Se 

nærmere om dette i kapittel 3.   

                                                      
16

 Plan- og bygningsloven § 3 -1. 

Side 818



24 

 

3. Dagens organisering og dimensjonering av kommunens brann- og 
redningsvesen 

3.1. Forvaltningsnivåer og styringslinjer  

Justis - og beredskapsdepartementet (JD)  har det overordnede myndighetsansvaret for brannvernet og 

redningstjenesten. Departementet skal blant annet fastlegge mål, prinsipper og retningslinjer for tiltak mot brann og 

andre hendelser.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er direkte underlagt Justis - og beredskapsdepartementet og 

er sentral tilsynsmyndighet på brannområdet og nasjonal brannmyndighet. DSB skal understøtte departementets 

arbeid med å videreutvikle samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. DSB skal være nasjonal brannmyndighet og 

myndighet på deler av redningsområdet og skal iverksette regjeringens strategi på området.  

 

Etter lov 24. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) skal kommunen sørge for etablering og drift av brann- og 

redningsvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker 

måte. Det er kommunestyret som er kommunens øverste myndighet, og det kommunale brann- og redningsvesenet 

forvaltes som en del av den kommunale administrasjonen. Selv om kommunen kan sette bort deler av oppgavene til 

andre kommuner eller virksomheter, ligger myndighetsansvaret fortsatt hos kommunen.  

 

Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) gjelder for all virksomhet i 

både kommuner og fylkeskommuner. Kommunelovens regler avspeiler prinsippet om at den enkelte kommune i 

størst mulig grad skal ha frihet til selv å organisere egen virksomhet. Kommunene er selvstendige, politisk valgte og 

styrte forvaltningsnivåer. Kommunene er dermed ikke underlagt andre organer enn Stortinget som lovgiver, så 

lenge ikke andre underordningsforhold følger av lov. Dette innebærer at statsforvaltningen ikke har noen generell 

styrings-, instruksjons- eller overprøvningsrett overfor kommunene.  

 

3.2. Forvaltningsområder og oppgaver 

3.2.1. Brann- og eksplosjonsvernloven  

Etter brann- og eksplosjonsvernloven kan departementet gi utfyllende bestemmelser til brann- og 

eksplosjonsvernloven i form av forskrifter der dette utrykkelig fremgår av loven. Denne myndigheten er delegert 

videre til DSB, som  også kan gi tillatelser og godkjenninger der det fremkommer av loven, og er klageinstans for 

vedtak fattet av kommunestyret. DSB skal også føre tilsyn med kommunene og deres etterlevelse av krav i brann - 

og eksplosjonsvernloven. Brann - og redningsvesenet skal også rapportere til DSB.  DSB har ingen 

instruksjonsmyndighet overfor kommunen.  

 

Kommunen skal følge opp lokalt på flere områder, både gjennom å ha innsatsstyrker og utføre beredskapmessige 

oppgaver, og på forebyggende brannvern gjennom informasjon/motivasjon og tilsyn. 

Kommunen er også gitt myndighet til i noen tilfeller å gi lokale bestemmelser i form av lokale forskrifter.  

 

Kommunene skal utføre de oppgaver som fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven.  

 

Av brann- og eksplosjonsvernloven § 1  fremgår det at loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle 

verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt 

uønskede hendelser.  

 

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 9, 1. ledd skal kommunen sørge for å etablere og drifte brann- og 

redningsvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker 

måte. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brann- og redningsvesenet blir best mulig 

tilpasset de oppgavene det kan bli stilt overfor.  
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De lovpålagte oppgavene til brann- og redningsvesenet følger av loven § 11 og er :  

 

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker  

- gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av 

farlig gods på veg og jernbane 

- utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 

- være innsatsstyrke ved brann 

- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og 

sårbarhetsanalyse   

- etter anmoding yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innefor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 

- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 11, 2. ledd kan kommunen legge andre oppgaver til brann- og 

redningsvesenet så langt dette ikke svekker brann- og redningsvesenets gjennomføring av de ovennevnte lovpålagte 

oppgaver.  

 

3.2.2. Beredskapsoppgaver etter annen lovgivning  

 

Lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven)  
Etter forurensningsloven er i utgangspunktet beredskapsplikten på forurensningsområdet lagt til de som driver 

virksomhet som kan medføre akutt forurensing. Likevel skal kommunen etter lovens § 43 sørge for nødvendig 

beredskap ved tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen som 

ikke dekkes av den private beredskapen. Den offentlige beredskapen blir derfor særlig aktuell når den akutte 

forurensningen skriver seg fra mobile kilder. Statens ansvar blir særlig aktuelt ved større skipshavarier og større 

oljesøl fra virksomheten på sokkelen.     
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3.2.3. Dagens organisering og dimensjonering av det kommunale brann- og redningsvesenet 

 

 
Figur 2: Oversikt over brann- og redningsvesen pr. oktober 2013. 
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Ved innføring av brann- og eksplosjonsvernloven ble det tydeliggjort at kommunen har en fleksibilitet når det 

gjelder kravet om etablering og drift av brann- og redningsvesenet. Begrepet ”sørge for” er benyttet for å 

synliggjøre at den enkelte kommune kan sette bort deler av brann- og redningsvesenets oppgaver til andre 

kommuner eller til andre virksomheter. Andre virksomheter kan være beredskap i industrien, forsvaret, flyplasser 

m.m. Etter § 9, 4. ledd kan kommunen enten drive brann- og redningsvesenet gjennom samarbeid i kommunen, 

eller overlate oppgavene helt eller delvis til en annen kommune.  

 

En viktig forutsetning for dette er at kommunen må sikre at myndighetsutøvelsen skjer under kommunens formelle 

ansvar. Dette innebærer at den offentlige myndighetsutøvelsen må utøves av et kommunalt organ som har de 

nødvendige fullmakter. Det må i slike tilfeller etableres administrative ordninger i kommunen som sikrer dette. 

Saksforberedelse kan foretas av andre, men pålegg vedrørende for eksempel forebyggende tiltak ved tilsyn må 

fattes av kommunen, selv i samsvar med blant annet kravene i forvaltningsloven. Dette må også sees i lys av lovens 

§ 15 om samarbeid , hvor kommunen har plikt til å samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og 

beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. Det er også gitt en åpning om 

at departementet kan pålegge samarbeid
17

. I forarbeidene til loven fremkommer det at eventuelle pålegg skal være 

motivert ut fra sikkerhetsstyring i tråd med formålet med loven. Departementet har til nå ikke benyttet seg av denne 

påleggshjemmelen.  

 

Der to eller flere kommuner samarbeider om gjennomføringen av noen av eller alle brann- og redningsvesenets 

oppgaver, betegnes dette som en brannvernregion. Bestemmelsene overfor kommunen e gjøres da gjeldende for 

brannvernregionen. Flere kommuner har inngått samarbeidsavtaler om gjennomføring av konkrete oppgaver.   

 

Landets 428 kommuner har pr. november 2013 organisert sitt brannsikkerhetsarbeid i (c irka) 295
18

 brann- og 

redningsvesen. Bra nn- og redningsvesenet har omlag 3 500  heltidsansatte og om lag 8 500  deltidsansatte. Hvert år 

bruker brann- og redningsvesenet (inkludert feierne) i overkant av 1 100 årsverk på forebyggende arbeid. 

Kommunene dekker kostnader til etablering og drift av brann- og redningsvesenet. 

 

Åtte brann- og redningsvesen dekker i dag flere enn 100 000 innbyggere hver. Oslo brann- og redningsetat, Bergen 

brannvesen og Brannvesenet Sør -Rogaland IKS dekker mer enn 250 000 innbyggere  hver.  

 

                                                      
17

 Lov 24. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brann- og redningsvesenets redningsoppgaver 

(brann- og eksplosjonsvernloven). 
18

 Arbeidsgruppens sekretariat har sammen med DSB brukt mye tid på å finne frem til et så korrekt antall brann - og redningsvesen som 

mulig. Dette er utfordrende fordi mangfoldet i hvordan kommunene tilnærmer seg brann- og redningsoppgavene på, er stort. Det benyttes 

derfor et noe høyere antall enn 295 når det gjelder den analysen som DSBs fagmiljø selv har foretatt.  
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Figur 3: Antall innbyggere pr brann- og redningsvesen. 
 

3.2.4. Nødalarmering  

Organiseringen av denne delen av kommunenes oppgaver etter loven stiller seg noe annerledes enn de øvrige 

oppgavene. I brann- og eksplosjonsvernloven § 16 er det åpnet for at sentral tilsynsmyndighet kan pålegge 

kommunene å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en 

fastsatt region, som kan omfatte flere kommuner. Likevel er dette en del av det kommunale ansvaret. Det er 19
19

 

                                                      
19 Pr. oktober 2013 . 
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nødalarmeringssentraler (110-sentraler) i landet. Denne delen av den kommunale brann- og redningstjenesten er 

regionalisert etter statlige pålegg. Se kart over inndeling av regionene i figur nr. 4 under. Regionene følger 

politidistriktsgrensene, med noen få unntak for enkelte brann- og redningsvesen.  
 

Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for mottak og 

registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrker og den som melder 

ulykken.   

 
De 19 nødalarmeringssentralene håndterer til sammen rundt 100 000 oppdrag i året. Sentralene er ulikt 

dimensjonert og organisert, enten som aksjeselskap, interkommunalt selskap (IKS) eller etter 

vertskommunemodellen. Bemanningen ved sentralene varierer med den geografiske og befolkningsmessige 

størrelsen på regionen, men ligger i størrelsesorden fem–ti fast ansatte, i tillegg til ulike former for vakt-pool. De 

fleste 110-sentralene kan bemanne tre eller fire operatørplasser. Det er kun sentralene i Finnmark og på 

Haugalandet som har to operatørplasser. 

 

 
Figur 4: Nødanrop pr. døgn pr. Nødalarmeringssentral. 
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3.2.5. Ledelse 

Lederen av brann- og redningsvesenet inngår i det ordinære linjesystemet i kommunen under rådmannen. Det vil 

være kommunestyrets og rådmannens ansvar at lederen får de nødvendige fullmakter for å kunne lede brann- og 

redningsvesenets innsats og forebyggende oppgaver på en forsvarlig måte.  

 

Etter regelverket er det krav om brannsjef i hel stilling ved 20 000 innbyggere eller mer. I 2011 var det totalt 264 

brannsjefer i landet. Av disse var det 81 brannsjefer i heltidsstillinger og 183 i deltidsstillinger.   

 

Etter lovens § 12 h ar leder av brann- og redningsvesenet, eller den han bemyndiger, fullmakter ved brann og andre 

ulykkessituasjoner. Det nevnes her at leder av brann- og redningsvesenet har ledelsen ved brannbekjempelsen og 

har skadestedsledelsen til politiet overtar, samt ordensmyndighet ved andre ulykker inntil politiet ankommer.  

 

Enhetlig ledelsessystem (ELS) er et standardisert ledelsessystem
20

 som er utviklet for kommunenes brann- og 

redningsvesen, Sivilforsvaret, de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA)  og Kystverket. ELS er 

tilpasset ledelsesnivåer og organisering av ledelse hos beredskapsaktører, og er tilpasset prinsippene om ansvar, 

likhet og nærhet. Systemet bidrar til at man kan håndtere hendelser på en gjenkjennbar og forutsigbar måte, 

uavhengig av type og størrelse på hendelsen.  

 

3.2.6. Utfyllende bestemmelser om kommunenes organisering og dimensjonering av brann- og 
redningsvesenet. Statlig styring 

 
I Meld. St.12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel21

 slås det fast at hovedprinsippet for den statlige 

styringen skal være basert på økonomisk og juridisk rammestyring, veiledning og dialog. Når særlover legger 

oppgaver til kommuner, skal reglene tilpasses prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet.   

 

Begr unnelsen for rammestyring er først og fremst knyttet til at kommuner og fylkeskommuner har en egenverdi. 

Generalistkommuneprinsippet innebærer at alle kommuner er pålagt de samme oppgavene gjennom lov, at det 

samme finansieringssystemet gjelder for alle, og at lovgivningen gir de samme rammene for organisering og styring 

av kommunene. Dette prinsippet er fortsatt grunnleggende for organiseringen av kommunesektoren. Det at 

kommunene er generalistkommuner, innebærer at alle skal ivareta demokratiske funksjoner, yte tjenester til 

innbyggerne, være myndighetsutøvere og ta hånd om planleggings- og utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet 

uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur eller andre kjennetegn. Prinsippet innebærer at alle innbyggerne skal 

ha tilgang til offentlige tjenester uansett hvor de bor.  

 

En annen begrunnelse for rammestyring er at dette gir velferdsgevinster. Nærheten politikeren har til 

lokalsamfunnets behov og utfordringer, gjør at de ved rammefinansiering kan bruke ressursene der de gjør mest 

nytte. Juridisk rammestyring betyr at kommunen e får reell handlefrihet ved gjennomføring av lovpålagte oppgaver, 

blant annet at slik at de beholder en fleksibilitet til å se behov på tvers og samordne tjenester til befolkningen.  

 

Spørsmålet om statlig styring dreier seg ikke om at staten skal styre, men om hvordan den skal styre. Staten vil ha et 

spekter av mål, og noen av disse målene vil kunne begrunne bruk av statlige styringsmidler som begrenser friheten 

til kommuner og fylkeskommuner. I Meld. St. 12 (2011–2012), kapittel 1, heter det at: 

 

”Staten har eit legitimt behov for å styre også på ein måte som avgrensar handlefridomen til kommunar og 

fylkeskommunar. Det er akseptert at når kommunane løyser viktige velferdsoppgåver på vegne av staten, må 
staten setje premissar for den kommunale verksemda. Nasjonale mål om rettstryggleik, likskap og likeverd, 
effektiv og samordna bruk av offentlege ressursar, samfunnstryggleik, ei berekraftig utvikling og omsynet til 
urfolk og nasjonale minoritetar kan gje grunnlag for sterkare statleg styring etter ein særskilt vurdering. 
Særleg har målet om likeverdige tenester og rettstryggleik gjeve argument for at staten kan ta i bruk sterkare 
styringsverkemiddel. I vurderingar om bruk av statlege styringsverkemiddel må det balanseras mot omsynet til 
kommunal handlefridom.”  

                                                      
20

 Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS). 
21

 Se også Stortingets behandling, jf. Innst. S nr. 270 S (2011 –2012). 
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Samfunnssikkerhet er nevnt som et hensyn som kan begrunne sterkere statlig styring. Det å ivareta liv og helse er et 

grunnleggende hensyn som kan gi grunn til statlig styring av kommunesektoren, både for å oppnå nasjonale mål og 

for å sikre den enkeltes rette til helse og sikkerhet.   

 

Av forarbeidene
22

 til brann- og eksplosjonsvernloven fremkommer det at departementet har foretatt en avveining 

mellom prinsippene for kommunal selvbestemmelse og behovet for å legge statlige føringer for at landets 

innbyggere, uavhengig av hvor de måtte befinne seg, kan forvente et visst minstenivå av sikkerhet og beredskap 

mot brann og andre akutte ulykkessituasjoner. Departementet uttaler her at hensynet til den enkelte kommunes 

organisasjonsfrihet i noen tilfeller må vike for å sikre at landets viktigste offentlige beredskapsressurs innehar de 

nødvendige kvalifikasjoner, og at beredskapsstyrken har en hensiktsmessig dimensjonering.  

 

Det fremkommer at departementet/DSB har gått langt i å gi detaljerte bestemmer om hvordan kommunen skal 

organisere og dimensjonere sitt brann- og redningsvesen. 

 

Etter loven er kravene til hvordan kommunen organiserer sitt brann- og redningsvesen vide, og de rammene som 

gis, viser til at kommunen må organisere og drifte sitt brann- og redningsvesen slik at det på en effektiv og sikker 

måte kan ivareta de oppgavene det har på det forebyggende og beredskapsmessige området. Videre står det at 

kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brann- og redningsvesenet blir best mulig 

tilpasset de oppgavene det kan bli stilt overfor.
23

 Dette innebærer at kommunen må ha oversikt over lokale forhold 

som innebærer risikoer og mulige oppgaver, og at det er dette som i utgangspunktet er førende for hvordan 

kommunen organiserer og dimensjonerer sitt brann- og redningsvesen.  

 
 
Forskrift 26. juni 2002 nr. 726 om organisering og dimensjonering av brannvesen  
Forskrift 26. juni 2002 nr 726 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) er 

gitt med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven og regulerer flere krav til kommunen om hvordan brann- og 

redningsvesenet skal organiseres og dimensjoneres.  

 

Etter forskriften skal brann- og redningsvesenet organiseres med en forebyggende avdeling og en 

beredskapsavdeling. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20 000 innbyggere skal hver avdeling ledes 

av en person i hel stilling.    

 
 
Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver  
Bestemmelsene om organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver følger av forskriftens kapittel 3.  

 

I § 3 -2, 1. ledd, fremkommer det samme utgangspunktet som i loven; forebyggende avdeling skal være slik 

bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brann- og redningsvesenets gjennomføring av 

forebyggende og kontrollerende oppgaver, oppfylles. Videre står det at det skal utføres minst ett årsverk 

brannforebyggende arbeid etter lov og forskrift pr. 10 000 innbyggere i kommunen eller i en brannvernregion. Det 

er ikke et konkret krav til bemanning i en forebyggende avdeling, men krav om utførelse av brannforebyggende 

oppgaver. Dette vil si at en forebyggende avdeling kan dimensjonere med færre årsverk enn 1 pr. 10 000 dersom det 

utføres forebyggende oppgaver andre steder i kommunen eller brannvernregionen. Avslutningsvis i bestemmelsen 

fremgår det at andre forebyggende oppgaver som brann- og redningsvesenet påtar seg, krever ytterligere ressurser.  

 

Det er viktig å presisere at dette er minimumskrav. Hovedregelen er som beskrevet ovenfor at forebyggende 

avdeling skal dimensjoneres med bakgrunn i risikovurderinger i kommunen/brannvernregion og en effektiv og 

sikker gjennomføring av oppgaver. I 2012 var det 513  årsverk (eksklusiv feietjenesten) i brannforebyggende arbeid.   

 
 
Særlig om feietjenesten  
Selv om feietjenesten er del av brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid, er denne oppgaven ikke en del av 

det som betegnes som brannforebyggende oppgaver etter § 3 -2 i forhold til dimensjonering. Når det gjelder 

                                                      
22 Ot.prp. nr. 28 (2001–2002) under pkt 13.3.1 om tilpasning til kommuneloven/organisering av brann - og redningstjeneste. 
23  Se kap. 2. 
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organiseringen, er det vanlig at dette organiseres under forebyggende avdeling. Det følger av forskriftens § 2 -5 at 

det skal være en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Det foreligger ingen minimumskrav til 

dimensjonering av feietjenesten. Her er kravet det som fremgår av loven og gjentas i forskrif ten, det vil si at 

feietjenesten skal dimensjoneres slik at oppgavene etter lov og forskrift ivaretas på en effektiv og sikker måte. Det 

er c irka 600 årsverk som benyttes til feiing og tilsyn med fyringsanlegg.      

 

 

Organisering og dimensjonering av beredskap og innsats  
Bestemmelsene om organisering og dimensjonering av beredskap og innsats er beskrevet i forskriftens kapitler 4 og 

5. Utgangspunktet for organiseringen og dimensjoneringen av beredskapen er basert på risikovurderinger og hvilke 

typer objekter som kommuner/brann- og redningsregioner har i sitt ansvarsområde.    

 

Når det gjelder krav om organisering, skal kommunen etter § 4 -1 samarbeide med andre kommuner og 

beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionene. Kommuner med felles tettsted plikter å 

samarbeide om beredskapen i et felles tettsted. Videre følger det av veiledningsteksten at kommuner som har felles 

tettsted, bør inngå avtale om samarbeid fordi førsteinnsats skal skje fra den brannstasjonen som har kortest 

innsatstid. Kravet til førsteinnsats må være avklart i kommunenes ROS-analyser, og dette må fremgå av 

samarbeidsavtaler mellom kommunene. Slike avtaler om samarbeid må ivaretas i nødalarmeringssentralenes 

varslingsprosedyrer.   

 

I forskriften er tettsted definert som tettbebygget område med minst 200 bosatte, der avstanden mellom husene 

normalt ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgr enses uavhengig av administrative grenser. Statistisk sentralbyrå 

utgir oversikt over tettsteders størrelse.   

 

Av § 4 -2 fremgår det at kommunen eller brannvernregionen også skal inngå avtaler som legger til rette for å motta 

eller yte bistand ved behov i akutte brann- og ulykkessituasjoner med nabobrann- og redningsvesen, industrivern, 

flyplass- og havariberedskap, Sivilforsvaret, Forsvaret mv. der slike styrker finnes. Bakgrunn for denne 

bestemmelsen er at det i situasjoner utover det normale vil være avgjørende at brann- og redningsvesenet har 

etablerte avtaler med de ressurser som finnes i rimelig nærhet.     

 

Dette innebærer at mye av organiseringen av beredskapen er basert på avtaler, både gjennom samarbeid og bistand 

mellom kommuner/brannvernregioner og andre beredskapsressurser.  

  

Når det gjelder nødalarmering, følger det av § 4 -5 at k ommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles 

nødalarmeringssentral, som til enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann og andre ulykker og iverksette 

nødvendige tiltak. Nødalarmeringssentralen er etter § 4 -6 ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig 

innsatsstyrke og overordnet vakt. I § 4 -7 fremgår det at nødalarmeringssentralen skal etablere samband med 

innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater, samt bistå under innsatsen. 
 

Det er også bestemmelser om krav til særskilte reservestyrker, for eksempel i områder med betydelig fare for brann 

i skog eller liknende. Kommunen/brannvernregionen kan skrive ut ytterligere personell til tjeneste etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 17 der tilfredsstillende beredskap ikke kan oppnås på annen måte (ref. ovennevnte). 

Kommunen skal også, i situasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig høyere enn normalt, iversksette midlertidige 

tiltak. 

 

 

Depoter  
F oruten lovpålagte oppgaver har mange kommuner etablert egne branndepoter. Depotene er opprettet etter 

kommunens eget ønske og inneholder oftest kun enkelt materiell knyttet til brannbekjempelse. De er ment som et 

tilbud til innbyggere slik at de selv kan iverksette innsats i påvente av brann- og redningsvesenet. Ofte er de plassert 

i mindre tettbebygde områder med utfordrende geografi som må påregne lang innsatstid fra brann- og 

redningsvesenet.  

 
Det foreligger ingen nasjonal oversikt over hvor mange depoter det finnes på landsbasis, eller hvilket utstyr de har.  
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Innsatstid 
Etter forskriften er innsatstid definert som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet.  

 

Kravet om innsatstid er sentralt for både dimensjoneringen og organiseringen av beredskapen og innsatsen, 

herunder bestemmende for lokalisering av brannstasjoner. Den overordnede tilnærmingen er at innsatsstyrken bør 

være lokalisert slik at en størst mulig del av befolkningen dekkes med kortest mulig innsatstid.   

 

Innsatstiden er satt til 10 minutter, 20 minutter og 30 minutter basert på i hvilke type objekter innsats vil kunne bli 

nødvendig, og om hvorvidt det er gjennomført tiltak som kan kompensere for den økte risikoen. Eksempelvis om 

det er installert sprinkleranlegg.      

 

Ved tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, ved sykehus/sykehjem mv. og i 

områder med konsentrert og omfattende næringsdrift er det krav til en innsatstid på 10 minutter. Innsatstid i 

tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder skal innsatsen fordeles mellom  styrkene i 

regionen, og innsatstiden bør i slike tilfeller ikke overstige 30 minutter.    

 

Etter forskriftens § 5 -1 skal enhver kommune ha en beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele 

kommunen innefor kravet til innsatstid. Se ovenfor.  

 

Samlet innsatsstyrke/beredskap i kommuner der det ikke er krav til dreiende vaktordning, skal være minst 16 

personer, hvor minst 4 skal være kvalifisert som utrykningsledere. Kravet til utrykningsledere fremkommer av 

forskriftens bestemmelser om kompetansekrav. Beredskapen skal legges til tettsted der dette finnes. Der det etter § 

5 -2 er krav til vaktordning skal innsatsstyrken organiseres som vaktlag, som skal bestå av minst en utrykningsleder 

og tre brannkonstabler/røykdykkere. I tillegg skal det være støttestyrke som består avfører av tankbil og fører for 

snorkel-/stigebil. 

 

I veiledningen til forskriften er det beskrevet at et firemannslag, med eventuelt tillegg av støttestyrke, 

erfaringsmessig er et minimum av personell som er nødvendig for å iversette effektiv og sikker førsteinnsats. Laget 

skal være en minste enhet som iverksetter førsteinnsats i branner, trafikkulykker m.m. Førsteinnsatslaget må være 

kvalifisert for alle oppgaver som brann- og redningsvesenet kan bli stilt overfor.    

 

 

 Vaktberedskap – krav til heltids/deltids personell uten vaktordning, med vakt på brannstasjon eller dreiende vakt24 
Kravene om organisering av beredskapen i § 5 -3 avhenger av innbyggertallet i tettstedet. Der det er under 3  000 

innbyggere i tettstedet, kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. I tettsteder med 3  

000 til 8 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. I 

tettsteder med 8 000 til 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med 

kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid, og deltidspersonell med dreiende vakt utenfor ordinær arbeidstid. Med 

kasernert vakt menes personell i vakt på en brannstasjon. I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal 

beredskapen være organisert i lag med heltidspersonell med kasernert vakt hele døgnet.  

 

 

Overordnet vakt  
Alle brann- og redningsvesen skal ha en overordnet ledelse når de er i innsats. Av § 5 -6 fremkommer det at det i 

tettsteder med mer enn 2 000 innbyggere skal det være dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal 

inngå i vaktordningen. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt.  

 

                                                      
24

 Med dreiende vakt menes at personellet har roterende vakt med en uke hver. 
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3.3. Regionale/nasjonale beredskapsressurser der brann- og redningsvesenet har et særlig 
ansvar/eierskap 

3.3.1 Skogbrannberedskap  

I likhet med slokking av branner generelt er også skog- og utmarksbranner et kommunalt ansvar. Store skogbranner 

er ressurskrevende og fordrer en særskilt innsats med innkalling og koordinering av ressurser.  

 

Innsats ved skogbranner kan kreve deltagelse fra mange aktører over tid. Er brannene tilstrekkelig store, vil andre 

kommuners brann- og redningsvesen kunne bistå med slukking sammen med statens skogbrannhelikopter som kan 

rekvireres etter behov via Hovedredningsse ntralen.  

 

Sivilforsvaret utgjør en viktig forsterkningsressurs med både personell, utstyr og logistikk til branner som varer 

over lengre tid. Andre aktører som kan bistå, er blant annet F orsvaret, skogeiere og politiet.    

 

Det er kommunenes egne risiko- og sårbarhetsanalyser som skal kunne avdekke risiko for skogbranner i egen 

region og tilpasse brann- og redningsvesenet slik at det er i stand til å håndtere slike branner.  

 

DSB  har avtale om leie av helikopter for å assistere brann- og redningsvesenet med skogbrannslokking. 

Skogbrannhelikopteret skal ikke brukes som primærinnsats, men ved store eller omfattende branner kan brann- og 

redningsvesenet be om assistanse fra helikopteret. Henvendelsen gjøres via Hovedredningssentralen  for Sør-Norge.  

 

Når skogbrannhelikopteret er i innsats, etableres det samtidig en lederstøtte bestående av erfarne brannsjefer og 

brannbefal som skal sikre en effektiv bruk av helikopteret og bistå brann- og redningsvesenet med håndteringen av 

skogbrannen. Lederstøtteordningen er en avtalebasert ordning innført etter skogbrannen i Froland 2008. Avtalen 

sikrer at staten, gjennom DSB, har avtale med tre  brann- og redningsvesen der brannbefalet har utvidet kompetanse 

i å håndtere skogbrann på ledernivå. 
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Figur 5: Areal skogbranner. 
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3.3.2. Redningsinnsats til sjøs (RITS)  

Brann - og redningsvesenet har etter anmoding plikt til å yte innsats ved branner og andre ulykkessituasjoner i 

sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. Brannen på p assasjerfergen Scandinavian Star i april 

1990 førte til at brann- og redningsvesenet fikk lovpålagt bistandsplikt ved branner på passasjerskip innenfor og 

utenfor den norske territorialgrensen.  

På midten av 1990-tallet ble det opprettet en særskilt ordning kalt brannvesenets redningsinnsats til sjøs, forkortet 

RITS. Med ny brann- og eksplosjonsvernlov i 2002 ble plikten til å yte bistand endret til plikt til å yte innsats. 

For å yte innsats til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brann- og redningsvesen med særlig 

kompetanse og trening for bistand til skip. Bistanden omfatter brannfaglig råd til skipets kaptein  ved at RITS- 

mannskaper settes om bord på skip fra helikopter eller båt. I 2013  har staten hatt en avtale om RITS med Oslo brann- 

og redningsetat, Larvik brannvesen, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Bergen Brannvesen , Ålesund brannvesen, 

Salten Brann IKS og Tromsø brann og redning. Beredskapen kjennetegnes videre ved at det årlig gjennomføres 

trening med eksempelvis 33 0-skvadronen, hovedredningssentralene, Kystvakten, Redningsselskapet og rederier. I 

tillegg gjennomføres det kurs og samtrening med skipenes egne mannskaper. 

 

 
Figur 6: Brann- og redningsvesen som har RITS-beredskap, og helikopterbaser. Merk at Larvik ikke har dykkerberedskap. 
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3.3.3. Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) 

Når det gjelder kommunenes beredskapsoppgave etter forurensningsloven, er det opprettet formelle samarbeid i 

form av interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Miljødirektoratet har anbefalt at kommunene 

samarbeider om beredskapen i beredskapsregioner. Her samarbeider  kommunene ved brann- og redningsvesen, 

havnevesen, politi, og der det er aktuelt, privat beredskapspliktig virksomhet om den kommunale 

forurensingsberedskapen. Den kommunale beredskapen er organisert i 32 regioner som hver ledes av et 

interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Alle regionene har godkjent e beredskapsplaner. I hver region 

er det utpekt en vertskommune. Vertskommunen har en meget sentral plass i beredskapen, både administrativt og 

operativt.    

 

Brann - og redningsvesenet spiller en sentral rolle i den nasjonale beredskapsordningen, og det er brann- og 

redningsvesenet som i første rekke aksjonerer ved landbaserte ulykker som involverer kjemikalier. Kompetansen på 

håndtering av hendelser med akutt forurensning ble kraftig styrket gjennom innføringen av IUA -ordningen. 

 

 

 
Figur 7: IUA-distrikter med lokalisering av depot. 
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3.4. Noen sentrale samvirke- og samarbeidsaktører og beredskapsgrenser 

Brann - og redningsvesenet samarbeider med mange ulike aktører innenfor områdene forebygging og håndtering. 

Ofte vil utfallet av hendelser være helt avhengig av at aktørene finner hverandre, og at aktørene samvirker. Dette 

gjelder både for å forebygge hendelser og for å kunne håndtere dem. 

 

Aktørene med beredskapsansvar, både offentlige og private ressurser, kjennetegnes ved ulik organisering og ulikt 

geografisk dekningsområde. Nedenfor følger et kart som illustrerer hvor fragmentert og komplekst dette bildet er.     

 

 

 
 
Figur 8: Illustrasjon av flere beredskapsaktørers dekningsområder. 

 
 
Det ligger utenfor mandatet til arbeidsgruppen å komme med forslag til hvordan den totale beredskapen bør 

organiseres. Likevel synes arbeidsgruppen det er viktig å synliggjøre kompleksiteten og dermed få frem hvilket 

landskap brann- og redningsvesenet må navigere i ved ulike type hendelser. Kartet over illustrerer de tre nødetatene 

samt Sivilforsvarets dekningsområder, men viser ikke organisering av andre beredskapsressurser som for eksempel 
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frivillige organisasjoner, Den norske kirkes 11 bispedømmer
25

 eller kraftforsyningens 14 regioner. I det følgende 

gis en kort beskrivelse av redningstjenesten og noen sentrale private og offentlige aktører, og hvordan 

samvirket/samarbeidet med brann- og redningsvesenet i dag utøves.  

 

3.4.1. Redningstjenesten  

Redningstjenesten er ikke en egen aktør, men en integrert tjeneste som omfatter alle redningsaksjoner på land, på 

sjø og innen luftfart. Det er hovedredningssentralene og de lokale redningssentralene som koordinerer 

redningsaksjonene. Justis - og beredskapsdepartementet (JD) har overordnet ansvar for redningstjenesten og kan gi 

faglige og administrative retningslinjer. 

 

Redningstjenesten er pr. 2013 organisert med 28 lok ale redningssentraler (LRS) som er lokalisert i hvert 

politidistrikt. På Svalbard ledes LRS av Sysselmannen. Det finnes også 16 flyredningssentraler. Redningstjenesten 

omfatter land-, sjø- og flyredningstjeneste, og selv om nødetatene har ansvaret for andre primære oppgaver i det 

daglige, er redningstjeneste en prioritert oppgave. Ved LRS har politimesteren i hvert politidistrikt ledelsen. En 

rekke aktører og organisasjoner inngår i redningstjenesten. Deltagende aktører er representanter fra brann- og 

redningsvesenet, helsetjenesten, havnevesen, Kystverket, AVINOR, Forsvaret, S ivilforsvaret, Telenor og Frivillige 

organisasjoners redningsfaglige forum (FORF ). Dersom politimesteren har behov for andre rådgivere, står denne 

fritt til å peke ut disse, for eksempel fra NSB, Jernbaneverket, bedrifter/industrivern og representanter fra de som er 

”eiere” av ulykken.  

 

Den kollektive redningsledelse ved LRS har ansvaret for redningstjenesten innenfor sitt definerte ansvarsområde. 

Hvis LRS med kollektiv redningsledelse  ikke etableres, ledes og koordineres redningsaksjonen av politiet etter 

fullmakter gitt av den kollektive redningsledelsen.  
 
13. september 2013 fastsatte Kongen i statsråd ny kongelig resolusjon (kgl. res.) – Instruks for redningstjenesten, 

men den nye kgl. res. har pr. november 2013 ikke trådt i kraft.  

  

Den største endringen i ny kgl. res. er at de to operasjonssentralene ved hovedredningssentralene (HRS) slås 

sammen til en organisatorisk enhet. Begge sentralene i Bodø og på Sola skal opprettholdes, men  de skal ledes av en 

redningsdirektør, som har ansvar for langsiktig utvikling av redningstjenesten. De to kollektive redningsledelsene 

ved HRS opphører, men kollektiv redningsledelse opprettholdes ved de lokale redningssentralene (LRS). Den 

kollektive redningsledelsen ved HRS skal erstattes av et nasjonalt redningsråd. Det nasjonale redningsrådet innehar 

ingen operativ funksjon, men skal bidra til strategisk utvikling og fremme samvirke i redningstjenesten. Rådet kan 

fremme forslag om tiltak for redningstjenesten for JD .
26

 

 

Tradisjonelt har brannsjefen vært innkalt som rådgiver i den kollektive redningsledelsen i HRS ved store hendelser 

der kompetansen trengs. Brannsjef er også representert i LRS.  

 

Mange aktører inngår i redningstjenesten, og brann- og redningsvesenet samarbeider med de involverte når 

redningsaksjoner iverksettes og gjennomføres. 

 

3.4.2. Offentlige aktører 

 

Politiet 
Politi- og lensmannsetaten hadde c irka 13  700 ansatte i 2012.  Pr. 2013 er det 27 politidistrikter (Svalbard kommer i 

tillegg), som ledes av hver sin politimester, og denne har øverste ansvar for all politivirksomhet i distriktet. 

Politidistriktene har blant annet en egen administrasjon, hver sin operasjonssentral og sentralarrest. Det er videre 71 

politistasjoner og 319 lensmannskont orer, og disse ledes av en politistasjonssjef eller en lensmann. Politiet har i 

                                                      
25

 Den norske kirke fyller en viktig rolle i landets redningsberedskap, og kirken har blant annet fast plass i de kollektive redningsledelsene 

ved hovedredningssentralene og i lokal redningssentral.  
26

 Instruks for redningstjenesten av 13. september 2013.   
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tillegg 7 særorgan. Enkelte av disse særorganene, blant annet UP og Kripos , kan stille kapasiteter til rådighet for 

politidistriktene ved behov, og er derfor regnet som nasjonale bistandsressurser. 

 

Politiets operasjonssentraler er politidistriktets operative koordineringssentral og betjener politiets nødmeldesentral 

med nødnummer 112. Operasjonssentralen ledes av en operasjonsleder, og videre har sentralen myndighet til å 

dirigere ressurser og koordinerer innsatsen til patruljene ute i politidistriktet. Sentralen fungerer som operasjonelt 

ledelsesnivå for lokal redningssentral (LRS) og innkaller kollektiv redningsledelse ved behov. 

 

I juni 2013 ble NOU 2013:  9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen) offentliggjort. I 

Politianalysen pekes det på en rekke utfordringer i dagens organisering av politiet, og det fremmes flere forslag til 

endring for å skape et politi tilpasset fremtiden. Hovedanbefaling ene rettes mot politiets oppgaver, evnen til ledelse 

og styring av politiet, struktur- og organisasjonsendring, og å kontinuerlig forbedre og utvikle virksomheten.  

I store linjer går utvalget for færre politidistrikter og mer vektlegging av kjerneoppgavene politiet som etat skal 

utføre. Utvalget har beskrevet tre modeller: fylkesmodell, mellommodell og regionsmodell og analysert disse. 

Utvalget anbefaler en organisering av politiet i seks geografiske politidistrikter, for å sikre større fagmiljøer som et 

ledd i utviklingen av en bedre kvalitet på politiets kjerneoppgaver, og det vurderes at dette vil gi mer robuste 

politidistrikter med bedre ledelse og styring, samt en effektiv bruk av ressurser. 

 

Brann - og redningsvesenet samvirker med politiet på flere nivåer ved hendelser der liv og helse er truet. 

Brannsjefen kan inngå i kollektiv redningsledelse ved LRS, og mannskapene og faglederne på et skadested 

samvirker om oppgaveløsningen. I noen store byer er det etablert operative lederforum der de taktiske lederne 

kommer sammen og diskuterer problemstillinger. Dette bidrar til at man kjenner hverandres roller og funksjoner 

bedre, og det kan gi forutsetninger for en god oppgaveløsning når en hendelse inntreffer. 

 

 
Den statlige og kommunale helsetjenesten      
Den offentlige helsetjenesten består av primærhelsetjenesten (kommunal) og spesialisthelsetjenesten (statlig). 

 

Primærhelsetjenesten omfatter kommunale helsetjenester som fastleger, legevakt, legevaktsentral, jordmortjeneste, 

smittevern m.m. 

  

Det er lovpålagt for kommunene å ha en legevaktsentral, og denne skal være telefonbemannet hele døgnet.  

Pr. 2012 var det 116 legevaktsentraler på landsbasis.  

 

Spesialisthelsetjenesten har ansvaret for sykehusene, andre institusjoner og ambulansetjenesten. Det er fire 

regionale helseforetak (RHF) som eies av staten ved Helse - og omsorgsdepartementet. Hvert helseforetak yter 

helsetjenester gjennom egne helseforetak, altså sykehus. Videre kjøpes tjenester fra private aktører og private 

sykehus.    

 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) har en viktig funksjon med håndtering av akutthenvendelser fra 

publikum, og betjener medisinsk nødtelefon 113. Operatørene ved sentralene, som er sykepleiere eller 

ambulansearbeidere, skal blant annet innhente informasjon fra innringer, gi råd og veiledning, identifisere behovet 

for akutthjelp, avgjøre hvilke ressurser som er nødvendige, varsle og følge opp ressursene, samt styre og koordinere 

ambulanseoppdrag. Vanligvis er det sykepleieren som tar hånd om henvendelsene til medisinsk nødnummer 113, 

mens ambulansearbeideren koordinerer styringen av ambulanseressurser. Det formelle kravet til å bemanne 

sentralene er at man skal være helsepersonell. AMK-sentralene har også egen AMK-lege i vaktordning. I 2013 var 

det registrert 19 AMK-sentraler. 

 

Ambulansetjenesten består av bil-, båt- og luftambulansetjenester. På landsbasis er det 306 ambulansestas joner.  

Luftambulansetjenesten består av ambulansehelikoptertjenesten, redningshelikoptertjenesten og 

flyambulansetjenesten. Arbeidsgruppen er kjent med at Stiftelsen Norsk Luftambulanse har startet en gjennomgang 

av basestrukturen, og at dette er ute på en form for høring for å få innspill til arbeidet fra ulike aktører. 

 

Ved hendelser der liv og helse er truet, og der det blir trippelvarslet mellom alle nødetatene, samvirker brann- og 

redningsvesenet med helsepersonell på skadestedet om oppgaver for å frigjøre og stabilisere personer for transport 

til sykehus. På skadesteder der området er usikkert, for eksempel der det ikke er mulig å gå inn uten fullstendig 

åndedrettsvern, samarbeider brann- og redningsvesenet med helsepersonell for å få ut personer fra området for 
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eventuell evakuering eller behandling. Arbeid på slike skadesteder forutsetter at brann- og redningsvesenet har en 

viss kompetanse på grovtriagering
27

 for å kunne prioritere hvem som trenger raskest behandling av helsepersonell. 

Mange brann- og redningsvesen har kompetanse på å bruke hjertestarter, og dermed utgjør de en ressurs i tilfeller 

der ambulansen ikke har anledning til å rekke frem til pasientene tidlig nok. B rann- og redningsvesenet har en 

grunnleggende kompetanse i førstehjelp og kan iverksette livreddende tiltak ved ankomst når personers liv og helse 

er truet. 

 

 

Sivilforsvaret 
Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs som er underlagt DSB. Alle mellom 18 og 55 år bosatt i Norge kan 

pålegges tjenesteplikt i Sivilforsvaret. Personellet rekrutteres gjennom Vernepliktsverket, Det sentrale 

folkeregisteret og Siviltjenesten. Utdanningen går over tre uker ved Sivilforsvarets skolesenter som er lokalisert på 

Starum i Oppland.   

 

Sivilforsvaret skal forsterke nød- og beredskapsetatene ved store og spesielle hendelser, og har en viktig 

forsterkningsrolle i den norske redningstjenesten. Etaten har et særskilt samfunnsoppdrag i å bidra til samvirke. 

Sivilforsvaret bistår blant annet politiet i leteaksjoner etter savnede personer og har hatt 78 slike innsatser pr . 

15.11. 2013.  

 

Sivilforsvarspersonell har opplæring i blant annet førstehjelp og brann. De disponerer bærbare brannpumper med 

kapasitet til å forsyne brann- og redningsvesenet med vann fra åpne vannkilder eller kum. Dessuten har de 

opplæring i selv å bruke pumpene og utstyr til å slokke skogbrann. I 2013
28

 har Sivilforsvaret bistått ved 56  branner, 

fordelt på 23 skogbranner, 16 gress -/lyngbranner, 13  bygningsbranner og 4 industribranner.
29

  

 

Sivilforsvaret og brann- og redningsvesenet samvirker i stor grad ved større branner og skogbranner, og 

Sivilforsvaret vil kunne levere trenede mannskaper med tungt utstyr som eksempelvis brann- og redningsvesenene 

ikke selv har. De kan levere pumpekapasitet, slangemateriell for levering av store vannmengder eller annet, som 

samband og repeatere. Skogbranner som har et større omfang, er svært ressurskrevende. Ofte oppstår skogbranner 

på steder som er utilgjengelige for brann- og redningsvesenets kjøretøyer, og dermed er tilgangen på vann fra bil 

utilstrekkelig. Skogbranner vil ofte spre seg over større områder, og det er avgjørende å ha tilstrekkelig med 

personell i innsats. Sivilforsvaret blir derfor ofte rekvirert til innsats ved skogbrann. Sivilforsvaret bistår også ved 

flom, og samarbeider med brann- og redningsvesenet ved lensing av vann. 

Våren 2013 overleverte det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert de tre statlige, vernepliktsbaserte 

forsterkningsetatene Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven , sin utredning Når det virkelig gjelder…. 

Utvalget har vurdert dagens organisering og fremtidig videreføring, avvikling eller sammenslåing av disse tre 

etatene. Utover de tre berørte etatene har samfunnets grunnberedskap, styring og ledelse av store hendelser, samt 

den frivillige del av samfunnssikkerheten, vært vurdert. 

  

Utvalget anbefaler  å opprettholde Sivilforsvaret som en statlig, sivil etat, som er folkerettslig beskyttet og som har 

tverretatlig forsterkning som sitt primære ansvarsområde. Etaten må gis anledning til å fullføre sin omstilling fra 

krigs- til fredstidsoppgaver og innta en ny rolle som Statens beredskapsstyrke. Det skal være en beredskapsstyrke 

som gjennom kompetente ansatte og mannskaper skal kunne gi viktige bidrag til samfunnssikkerheten, både når det 

gjelder forebygging, håndtering og evalueringsarbeid. Som en del av endringen til Statens beredskapsstyrke 

anbefaler utvalget at antallet tjenestepliktige mannskaper halveres, og at styrken tilføres betydelig økt kompetanse 

og utrustning, rettet mot håndtering av store hendelser. 

 

 

Kystverket 
Kystverket har c irka 1 000 ansatte, og av disse er c irka 700 operativt personell. Det er fem regioner som på vegne 

av kystdirektøren utfører operative oppgaver og fellesoppgaver. Havne - og farvannloven, losloven, deler av 

svalbardmiljøloven, plan- og bygningsloven og forurensningsloven ligger til grunn for Kystverkets 

myndighetsoppgaver. Kystverket har, på vegne av staten, beredskaps- og aksjonsplikt ved hendelser som innebærer 

                                                      
27

 Triage er å sortere, eller vurdere hastegraden til en skadd person. Grovtriagering vil være å ta en første vurdering/prioritering av hvem som 

må evakueres/behandles først, gjerne ved mange skadde. 
28

 Pr. 15.11.2013 . 
29

 http://www.sivilforsvaret.no/Om -Sivilforsvaret/Innsatser/Statistikk/  
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akutt forurensning som ikke dekkes av privat eller kommunal beredskap. Kommunene innehar dette ansvaret ved 

mindre hendelser av denne type, og da ved innsats fra brann- og redningsvesenet, i samarbeid med de 32 

interkommunale utvalgene for akutt forurensing (IUA). IUA dekker alle  landets kommuner. 

 

Hendelser som skjer i norsk farvann og som fører til forurensing på sjø, som ikke dekkes av privat beredskap eller 

der forurenser ikke selv har mulighet til å aksjonere, kan kreve samvirke med kommunal beredskap gjennom IUA -

ene. Brann - og redningsvesenet bistår Kystverket ved slike aksjoner, og DSB, Kystverket og Miljødirektoratet har 

sammen utviklet en veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) spesielt til bruk for håndtering av hendelser innen 

brann, redning og akutt forurensning.  

 

 

Statens vegvesen 
Statens vegvesen er statens og fylkeskommunens fagetat for veg og vegtrafikk, og er ansvarlige for riks- og 

fylkesvegnettet hva angår planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold. De har også ansvar for 

fergetilbudet på riks- og fylkesvegene. Statens vegvesen er organisert i to forvaltningsnivåer som er Vegdirektoratet 

og fem regioner, henholdsvis Region nord, midt, vest, sør og øst.  

 

Det er flere ulike kontaktflater mellom brann- og redningsvesenet og Statens vegvesen, særlig knyttet til 

planlegging og håndtering av brannsikkerhet i tunneler. Landet har under prosjektering og bygging noen av verdens 

største undersjøiske tunneler. Slike prosjekter krever godt samspill i prosjekt-, utbyggings- og driftsfasene mellom 

Statens vegvesen og brann- og redningsvesenet. 

 

 

NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat 
NVE er underlagt Olje- og energidepartementet og har forvaltningsansvar for vann- og energiressurser. De ivaretar 

også statlige forvaltningsoppgaver knyttet til skredforebygging. Kraftforsyningen i Norge er delt inn i 14 distrikter 

med en formelt oppnevnt distriktssjef (KDS) for hvert distrikt. Disse oppnevnes av Norges vassdrags- og 

energidirektør. 

 

NVE samhandler med brann- og redningsvesenet i hovedsak når det gjelder flom- og skredhendelser. Bistand fra 

brann- og redningsvesenet i form av lenseutstyr og pumper er viktige for å redusere tap av materielle verdier. 

Videre samarbeider NVE med brann- og redningsvesenet i dagligdagse oppgaver for å sikre verdier innenfor 

energiforsyningen. 

 

 

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) 
Nettselskapene er med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innefor sitt 

forsyningsområde. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige 

tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll . Netteier har plikt til informasjon om 

elsikkerhet overfor utvalgte publikumsgrupper, som blant annet skoler, pensjonister og utsatte grupper, innenfor 

netteiers forsyningsområde. 

 

Det finnes 140 DLE, og nettselskapene er pålagt å ha et (eller flere) DLE. DLE fører tilsyn med elektriske 

lavspenningsanlegg i boliger, i tillegg til systemrettede tilsyn i virksomheter og elvirksomheter. I 2012 ble det utført 

16  500 tilsyn, og disse finansie res gjennom nettleien. I senere år har det vært en dreining fra gjennomsnittelig tilsyn 

hvert 20.–25. år til risikobaserte tilsyn (fra 2013). I 2010 ble det påvist feil ved mange elanlegg i nye boliger, og 

man har derfor prioritert tilsyn ved oppføring av nye elanlegg. Kompetansekrav som stilles til inspektør i DLE er 

fagbrev som elektriker og teknisk fagskole, alternativt ingeniørutdanning. I tillegg kreves praksis for å gå tilsyn. 

DLE styres gjennom årlig instruks fra DSB.  

 

DLE og brann- og redningsvesenet er samarbeidspartnere i den nasjonale aksjon boligbrann
30

. Det er igangsatt 

lokale initiativer enkelte steder. Disse lokale initiativene fører ofte til et godt samarbeid, men kan virke 

personavhengig og tilfeldige. DLE bistår også politiet i brannetterforskning.                                                                                                                

 

                                                      
30  Aksjon boligbrann: nasjonal informasjonskampanje for brannsikkerhet, spesiell vekt på fungerende røykvarslere i private boliger. Et 

samarbeid med DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige og brann- og redningsvesen. Lokalt samarbeider Gjensidige og DLE. 
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Vernemyndighetene 
Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og gir faglige råd til Miljødepartementet om utvikling av 

statlig kulturminnepolitikk, og har ansvaret for at denne gjennomføres. De har videre et ansvar for 

fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner på et overordnet faglig nivå. En av Riksantikvarens 

strategier er å styrke og samhandle med regional og kommunal kulturminneforvaltning. Den regionale 

vernemyndigheten er fylkeskonservatorer, og kommunalt ligger dette ansvaret til kommunen, i byer i form av 

funksjon som byantikvar. Kommunene er hovedaktører i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer gjennom 

arbeidet med plan- og bygningsloven.  

 

Det er i dag veldig varierende samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og kommunal vernemyndighet. Det er 

også veldig varierende grad av samarbeid med fylkeskonservatorer.  

 

3.4.3. Frivillige og private aktører 

 

FORF – Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum 
FORF er en paraplyorganisasjon for den frivillige redningstjenesten i Norge. I 2012 var det ni medlemmer i 

organisasjonen, og disse var: Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Rednin gshunder, 

Redningsselskapets Sjøredningskorps, Norske alpine redningsgrupper, Rovernes beredskapsgruppe, NAKs 

Flytjeneste
31

, Norsk Grotteforbund og Norsk Radio Relæ Liga. FORF er representert i LRS i alle politidistriktene, 

og hos Sysselmannen på Svalbard. FORF innehar også sekretariatsfunksjonen i Nasjonalt Redningsfaglig Råd 

(NRR). NRR ledes av HRS, og rådet skal være et organ for å styrke samhandling mellom aktøre ne innen 

landredningstjeneste. NRR gir innspill og redningsfaglige råd til JD.  

 

 

RS – Redningsselskapet  
Redningsselskapet (RS) er en uavhengig organisasjon som har som formål å redde liv, berge verdier, verne 

kystmiljøet og drive forebyggende sjøsikkerhetsarbeid. Pr. 2013 har RS 42 redningsskøyter langs kysten og 2 på 

innsjøene Mjøsa og Femunden. Av de 42 båtene er 25 fast bemannet med totalt 165 ansatte, og de resterende 19 

bemannes av 1 000 frivillige. Enkelte brann- og redningsvesen som har RITS-beredskap har et begrenset samarbeid 

med Redningsselskapet. 

 

 

NOFO – Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 
NOFO skal sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov, definert i 

egne oljevernplaner, ved å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap bestående av personell, utstyr og 

fartøy.  

 

Hovedoppgavene er blant annet å videreutvikle samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private 

oljevernorganisasjoner, ha en kontinuerlig forbedring av oljevernberedskapen gjennom teknologiutvikling og 

videreutvikle kunnskaps- og kompetansenivået innenfor oljevernberedskap. Foreningen drives som en stiftelse, der 

medlemskapet er frivillig, og er eid av alle oljeselskaper som har aktivitet på norsk sokkel i form av leteboring 

og/eller produksjon. 

 

NOFOs kontakt med brann - og redningsvesenet er i hovedsak gjennom samarbeidsavtalene inngått særskilt med 21 

interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), og direkte avtaler med en del ansatte som er medlemmer i 

NOFO spesialteam (en gruppe ressurspersoner som er tiltenkt støtte-/forsterkningsroller ved oljevernhendelser i 

andre IUA enn eget ). Aktivitetene under alle disse avtalene består av kompetansebygging gjennom kursing hos 

Norges brannskole (NBSK ) eller NOFO, delta gelse på fagsamlinger og samtreningsøvelser.
32

 

 

 

 

                                                      
31

 NAKs Flytjeneste  organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk 

Aero Klubb). 
32

 NOFOs innspill til DSBs Brannstudie . 
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Industrivernet  
En del virksomheter har etter forskrift om industrivern plikt til å ha et eget industrivern. Industrivernet skal 

organiseres med tilstrekkelig antall innsatspersonell til å kunne ivareta førsteinnsatsen ved uønskede hendelser.  

 

Virksomheten skal gjennomføre og dokumentere en risikovurdering og på denne bakgrunn utarbeide en oversikt 

over hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. Denne oversikten skal benyttes som beslutningsgrunnlag for 

organisering og dimensjonering av industrivernet. Virksomhet med potensial for hendelser med alvorlig 

konsekvenser, forsterket industrivern, skal organisere industrivernet med redningsstab og innsatsleder. Videre kan 

industrivernet måtte etablere forsterket førstehjelp, forsterket brannvern, kjemikalievern, kjemikaliedykking og 

røykdykking.  

 

Brann - og redningsvesenet har i dag et utpreget samarbeid med industrivernet innenfor ansvarsområdene. Noen få 

brann- og redningsvesen kjøper også tjenester lokalt fra industrivernet.  

 

Ressursbedrifter for gjensidig assistanse (RFGA)  er et samarbeid mellom tolv store prosessbedrifter om utveksling 

av beredskapsutstyr og personell med spesialkompetanse ved inntrådte uhell/brann/katastrofe på en av bedriftene. 

RFGA -bedriftenes utstyr er en ressurs som også kan benyttes av brann- og redningsvesenet hvis behov for slik 

bistand skulle oppstå. Et eksempel på slik bistand er gasslekkasjen på Lillestrøm der Esso Slagen møtte med 

vannkanoner rekvirert gjennom RFGA.   

 

I samarbeidet deltar de tolv bedriftene, Hovedredningss entralen Sør-Norge, Sola (HRS -S), Luftforsvarets 335 

skvadron, DSB og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). NSO har sekretariatsfunksjonen.   

 

Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK) er et beredskapsnettverk av kompetansebedrifter som inngår i den 

offentlige beredskap for håndtering av transportuhell med farlig gods. Det er gjort avtale mellom Kystverket og et 

antall bedrifter om å yte telefonisk bistand om takling av uhell med et sett kjemikalier bedriftene håndterer og har 

ekspertise på. 

 

RVK fungerer ved at Kystverket, etter å ha blitt kontaktet av 110-sentral i forbindelse med et uhell, ved behov for 

faglig assistanse kontakter relevant RVK-bedrift som så kan gi rådgivning pr. telefon til brannbefal som leder 

innsatsen på skadestedet. 

 

RVK er den norske utgaven av ICE (International Chemical Environment/Intervention in Chemical transport 

Emergencies) og er tilknyttet tilsvarende nasjonale nettverk i andre land i Europa. RVK skal derfor kunne brukes av 

disse ved uhell utenfor Norge, og tilsvarende vil Kystverket/RVK kunne aktivere assistanse til de andre nasjonale 

nettverk. 
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3.5. Kostnader  

Kommunene hadde i 2012 om lag 3,23 mrd . kroner i netto driftsutgifter til brann- og redningsvesenet.
33

 Samtidig 

har brann- og redningsvesenet inntekter i form av blant annet feiegebyr og inntekstbringende tjenester. Brutto 

driftsutgifter til brann- og redningsvesenet var 4,05 mrd . kroner i 2012
34

. Kommunene hadde om lag 980 mill. 

kroner i brutto driftsinntekter knyttet til disse tjenestene. Tabellen under viser fordeling av utgifter og inntekter på 

beredskap og forebygging. 

 

 
Tabell 1: Utgifter og inntekter til brann- og redningsvesenet i 2012, i 1 000 kroner 
Beredskap  Forebygging  Netto 

driftsutgifter 

Brutto 

driftsutgifter 

Brutto 

driftsinntekter 

Netto 

driftsutgifter 

Brutto 

driftsutgifter 

Brutto 

driftsinntekter 

Netto 

driftsutgifter 

Totalt 

3  297 122  448 116  2 985 929  753 854  531 684  245 565  3  231 494  

 

 

Målt i faste priser (2012-kroner) ble brannvesenets netto driftsutgifter mer enn doblet fra 1988 til 2012. Bare siden 

2002 har utgiftene steget fra om lag 1,87 mrd . kroner. Målt pr. innbygger steg netto driftsutgifter med 75 prosent fra 

1988 og var på snaue 650 kroner i 2012.  Det er store variasjoner mellom fylkene mht. netto driftsutgifter pr. 

innbygger. I 2012 hadde Finnmark den høy este med 1 070 kroner og Oslo den laveste med 451 kroner.  
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Figur 9: Utviklingen i netto driftsutgifter for brann- og redningsvesen i perioden 1988–2012 (målt i faste priser etter 
konsumprisindeksen, 2012=100). 
 

 

                                                      
33  Kilde: KOSTRA. Opplysninger om kostnader for kommunene til brannvern hentes fra regnskapssystemet KOSTRA (”KOmmune-STat-

RApportering”) fra og med 2002. Alle kommuner er nå forpliktet til å registrere sine utgifter og inntekter i dette systemet. Tabellen viser 

kostnader rapportert fra kommunene/brannvesenet til KOSTRA, og er hentet ut fra statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå (SSB). Overgang 

til ny rapporteringsform innebærer at utgiftstall før og etter år 2002 ikke er direkte sammenlignbare. KOSTRA skal være nøytralt med hensyn 

til organisering, men det kan være ulik vurdering av fordelingen av inntekter og utgifter i kommunene. Dette kan medføre at utgiftstallene 

mellom de enkelte kommunene ikke alltid er direkte sammenlignbare. Feiing er registrert som en del av utgiftene i forebyggend e virksomhet. 
Utgiftene er trolig reelt sett noe høyere, da noen administrative utgifter, f.eks, brannsjef, kan bli ført på andre områder i KOSTRA. 
34  KOSTRA. 
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Figur 10: Utviklingen i netto driftsutgifter pr. innbygger i perioden 1988–2012 (målt i faste priser etter konsumprisindeksen, 
2012=100). 
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3.6. Organisering og dimensjonering i Danmark, Sverige og Finland  

 

Arbeidsgruppen har besøkt de nordiske landene (minus Island). På bakgrunn av erfaringene og informasjon som er 

innhentet, ser gruppen enkelte likheter og noen forskjeller mellom landene i deres organisering og dimensjonering 

av brann- og redningsvesenet: 

 

- Reformer: Danmark og Finland har hatt ulike reformer av brann - og redningsvesenene sine i løpet 

 av 1990- og 2000-tallet. Finland  vurderer på nytt å redusere antall beredskapsregioner, fra 22 til 11 

innen 2017. Danmark står fremfor en ny reform som har som har til hensikt å endre organiseringen 

og dimensjoneringen av tjenestene. Sverige har til hensikt å reformere nødalarmeringstjenesten og 

redusere antall sentraler med offentlige tilsatte nødalarmeringsoperatører. Trenden er større enheter 

og kompetansekonsentrasjon. 

 

- Kommunalt ansvar: Alle landene har brann- og redningstjenester som er lokalt, kommunalt 
 forankret. Danmark har i tillegg Beredskapsstyrelsen som igjen styrer det Statlige 

redningsberedskab. Det er fem statlige beredskapssentre med vernepliktige og det man i Danmark 

kaller befalingsmenn. Dette kan i en viss grad sammenliknes med det norske Sivilforsvaret. 

 

- Regionale forpliktelser: Alle landene har regionale forpliktelser og ansvar for å bistå ut over egen 
  kommune. I Finland er det e t lovpålagt krav om at kommunene må samarbeide for å ivareta 

  oppgavene i sine respektive regioner. Finland er for øvrig det eneste landet som har reg ional 

  organisering av brann- og redningsvesenet i egne beredskapsregioner. 

 
- Ikke krav til forebyggende årsverk: Ingen av landene har tilsvarende regelverkskrav til 

 ivaretakelse av det forebyggende arbeidet og årsverk som Norge.  

 

- Innsatstid: Det er kun Norge og Finland som stiller krav til innsatstid. I Sverige og  
  Danmark er det ikke innsatstid regulert i regelverk. Det betyr likevel ikke nødvendigvis at den 
  faktiske innsatstiden er lengre. I enkelte steder er innsatstid nærmere 8 minutter i tettbebygde strøk.  

 

- Ikke krav til minimumsdimensjonering: I motsetning til i Norge er det er ikke regelverkskrav til 
  minimumsbemanning i kommunene. Det er kommunenes egen ROS-analyse som fastsetter hvilke 

  behov eller objekter som må ivaretas og tilpasses hva de mener er forsvarlig bemanning. 

 

- Deltidspersonell: Finland er det eneste landet som har frivillig brannpersonell som en del av  
deltidspersonellet i brann- og redningsvesenet. Sverige og Danmark har i likhet med Norge ikke 

frivillig brannpersonell.  
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4. Styrker og svakheter ved dagens organisering: Reformbehovet 

4.1.  Innledning 

Dette kapittelet inneholder en gjennomgang og vurdering av styrker og svakheter ved dagens organisering og 

dimensjonering av brann- og redningsvesenet. Arbeidsgruppen baserer vurderingene på innspill som er hentet inn 

fra brann- og redningsvesenet, samarbeidende aktører og myndigheter, samt statistikk/datagrunnlag. 

 

Vi skal i dette kapittelet vise samlet status for brann- og redningsvesenet for noen hovedtemaer, men også få frem 

forskjeller ut fra om kommuner deltar i en form for kommunalt samarbeid eller har selvstendige brann- og 

redningsvesen, og om det er forskjeller etter antall innbyggere i kommunen / brann- og redningsvesenets område. 

 

Kapittelet avsluttes med det arbeidsgruppen definerer som reformbehovet ut fra dagens situasjon. 

 

4.2.  Om datagrunnlag og datakvalitet 

Tallmaterialet i dette kapittelet bygger i hovedsak på følgende kilder: 

 

- Økonomitall er hentet fra KOSTRA. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om 

ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. 

- Innbyggertall er hentet fra SSB.  

- Uttrekk fra DSBs fagsystem  SamBas. Dette baseres på brann - og redningsvesenets rapportering på Melding 

om brannvernet (MOB) og hendelsesrapporteringen for 2011. 

- DSBs tilsyn med kommunenes brann - og redningsvesen, dokumenttilsyn utført blant annet ved hjelp av et 

spørreundersøkelsesverktøy i perioden 2010–2013, hvor 249 brann - og redningsvesen inngikk. 

- Rapport NBL A11115 Vurdering av brann- og redningsvesenet – Kvaliteten i brann- og redningsvesenets 

brannforebyggende arbeid. En spørreundersøkelse gjennomført av SINTEF på oppdrag for DSB (2011).  

- Kartlegging og vurdering/analyse av samarbeidet i brann- og redningsvesenet. Analyse på oppdrag for 

Brannstudien gjennomført av Analyse  &  Strategi (september 2013). Spørreundersøkelsen ble sendt til alle 

landets brann- og redningssjefer, rådmenn og ordførere, og svarprosenten var henholdsvis 61,4 og 43,8.  

- Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer. Rapport IRIS – 2013/008.  

- Intern DSB -rapport: Erfaringslæring i brann- og redningsvesenet. Spørreundersøkelse 2013 , der 147 brann - 

og redningsvesen responderte. 

 

Meldingen om brannvernet (MOB) er en årlig rapportering til DSB. Alle dataene, med unntak av tilsyn med 

brannobjekter, skrives over ved ny rapportering slik at historiske data ikke tas vare på. Deler av datagrunnlaget 

finnes imidlertid tilgjengelig i det som kalles Ressursoversikten. Dette betyr at det kan være usikkerhet i om tallene 

er fra 2011 eller fra 2010 dersom MOB ikke er innsendt for 2011.
35

 Tallene som er benyttet i denne analysen, er 

hentet ut av databasen pr. 16.01.2013, før registreringen av rapporteringen for 2012 startet.  

 

Hen delsesrapporteringen fra brann- og redningsvesenene skjer fortløpende og registreres hos DSB på 

hendelsestype, hendelsesdato samt adresse og kommune. Pålitelighet og kvalitet på disse dataene er avhengig av at 

brann- og redningsvesenene rapporterer alle sine utrykninger og oppdrag. Det er grunn til å anta at det er 

underrapportering. 

 

Dagens brann- og redningsvesen er svært varierende sammensatt, både ut fra organisasjonsform og størrelse. På den 

ene siden har mange kommuner inngått formelt samarbeid gjennom IKS eller andre samarbeidsformer. På den 

andre siden har mange kommuner egne, selvstendige brann- og redningsvesen. Mellom disse finnes det et mangfold 

av ulike typer samarbeid, både knyttet til ledelse, beredskap og forebygging. For å kunne sammenlikne disse svært 

                                                      
35

 De brann- og redningsvesen som ikke har rapportert for 2011, vil være registrert med tall for det siste året de rapporterte MOB . 
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ulike brann- og redningsvesenene har arbeidsgruppen tatt noen valg for å kategorisere brann- og redningsvesenene 

ut fra opplysninger registrert i SamBas.  

 

 

Om datainndeling og kategorisering av brann- og redningsvesen  
Under følger en oversikt  over antallet brann- og redningsvesen som inngår i den enkelte kategori som 

arbeidsgruppen har definert i henhold til innrapporterte opplysninger i SamBas.  

 

 
Tabell 2: Definisjoner benyttet i dette kapittelet 
Begrep Definisjon 
Felles brann - og 

redningsvesen, 

interkommunalt 

foretak - IKS 

Flere brann - og redningsvesen som er organisert etter lov om interkommunale 

selskaper. 

Felles brann - og 

redningsvesen, 

andre 

samarbeidsformer 

enn IKS 

Flere brann - og redningsvesen som er organisert etter andre samarbeidsformer, 

eksempelvis etter kommuneloven. 

Selvstendige 

brann- og 

redningsvesen 

Selvstendige brann- og redningsvesen som både har egen brannsjef og har rapportert 

årsverk på beredskap og forebygging. Her ligger også selvstendige som er ansvarlig 

for forebygging eller beredskap i andre kommuner. (Brann - og redningsvesen uten 

samarbeid. Disse kan også ivareta oppgaver for andre kommuner.) 

Selvstendig 

samarbeidende 

brann- og 

redningsvesen 

Selvstendige brann- og redningsvesen, men kommunen har enten ikke rapportert 

egen brannsjef, årsverk på beredskap eller årsverk på forebygging. Mange av disse 

har samarbeidsavtaler med andre kommuner/brann- og redningsvesen knyttet til 

forebygging. Vertskommunen for slike samarbeid er kategorisert som selvstendige. 

(Brann - og redningsvesen som samarbeider om deler av de lovpålagte oppgavene.) 

 

 

 
Tabell 3: Antall brann- og redningsvesen fordelt etter type 

Antall brann- og redningsvesen fordelt på type brann- og redningsvesen  
 Type brann- og redningsvesen Antall  
1 Felles brann- og redningsvesen, interkommunalt foretak – IKS 26  

2 Felles brann- og redningsvesen, andre samarbeidsformer enn 

IKS 

10 

3 Selvstendige samarbeidende brann- og redningsvesen 63  

4 Selvstendige brann- og redningsvesen  205  

5  Brann - og redningsvesen det mangler opplysninger om  12 

 Totalt  316
36

 

Kilde: SamBas  

 

I den videre fremstillingen brukes noen ganger alle de fire kategoriene. Ut fra hva som er hensiktsmessig , er noen 

ganger kategori 1 og 2 slått sammen til en kategori ”Felles”. Der det bare opereres med to kategorier; felles og 

selvstendig, er også kategori 3 og 4 slått sammen til en kategori ”Selvstendig”. 

 

 

 

 

 

                                                      
36

 Arbeidsgruppens sekretariat har sammen med DSB brukt mye tid på å finne frem til et så korrekt antall brann- og redningsvesen som 

mulig. Dette er utfordrende fordi mangfoldet i hvordan kommunene tilnærmer seg brann- og redningsoppgavene på, er mange. Det benyttes 

derfor et noe høyere antall enn 295 når det gjelder den analysen  som DSBs fagmiljø selv har foretatt.  
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Tabell 4: Antall brann- og redningsvesen etter innbyggere i ansvarsområdet 
Antall brann- og redningsvesen fordelt på innbyggerdekning  

 Antall innbyggere i brann- og redningsvesenets ansvarsområde Antall 
1 Under 3  000 innbyggere 113  

2 Mellom 3  000 og 9 999 innbyggere 112 

3 Mellom 10 000 og 29 999 innbyggere 59  

4 Mellom 30  000 og 69  999 innbyggere 19 

5 70  000 eller flere innbyggere 12 

6  Brann - og redningsvesen det mangler opplysninger om  1 

 Totalt 316  

Kilde: Sambas og SSB  

 
 
 

Tabell 5  viser antall brann- og redningsvesen registrert i SamBas fordelt på type brann - og redningsvesen og 

innbyggerkategori. 

 
Tabell 5: Antall brann- og redningsvesen pr. type brann- og redningsvesen og antall innbyggere i ansvarsområdet 
Antall brann- og redningsvesen (SamBas) pr. type brann- og redningsvesen og antall innbyggere i 
brann- og redningsvesenets ansvarsområde 
 
 
Type brann- og redningsvesen 

Antall innbyggere i brann- og redningsvesenets ansvarsområde 

<=  
2999 

3 000 - 
9999 

10000 - 
29999 

30000 - 
69999 

>= 
70 000  

Total 

1 Felles brann- og redningsvesen, 

interkommunalt foretak – IKS 

0 2 9 6  9 26  

2 Felles brann- og redningsvesen, 

andre samarbeidsformer enn IKS 

0 2 5  3  0 10 

3 Selvstendig samarbeidende 

brann- og redningsvesen 

43  17  3  0 0 63  

4 Selvstendige brann- og 

redningsvesen  

65  86  41 10 3  205  

Kilde: SamBas  og SSB 37  

  

                                                      
37

 Tolv brann- og redningsvesen er ikke inkludert i denne tabellen. Dette skyldes at det ikke er gode nok data i SamBas til å kunne 

kategorisere disse brann- og redningsvesenene. 
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4.3 Økonomi 

Som nevnt i kapittel 3 brukes det om lag 3,2 3  mrd. kroner (netto) på det kommunale brann- og redningsvesenet. 

KOSTRA-tall viser at det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder driftsutgifter til brann og redning. 

Selv om vi vet at det fortsatt er variasjoner når det gjelder føring av utgifter også på dette området, som gjør det 

vanskelig å sammenlikne enkeltkommuner med hverandre, er det likevel liten tvil om at det er store variasjoner i 

utgifter til brann- og redningstjenester. Dette kan blant annet skyldes ulike prioriteringer, ulik risiko, varierende 

effektivitet i drift og kvalitetsforskjeller.  

 

Figuren und er må tolkes med varsomhet, men viser forskjeller i netto driftsutgifter til brann- og redningsvesen etter 

kommunestørrelse. 

 

 

 
Figur 11: Netto driftsutgifter pr. innbygger (i 1 000 kroner) for kommuner etter antall innbyggere i kommunen i 2011. 
Kilde: KOSTRA 
 
 

Figur nr . 11 viser at de minste kommunene, altså de med mindre enn 3  000 innbyggere, har klart høyest netto 

driftsutgifter pr. innbygger. For de andre kommunene er det relativ t små forskjeller. Merk at nettobegrepet også 

inkluderer inntekter til brann- og redningsvesenet. 

 

Hvis vi sammenlikner netto driftsutgifter basert på type brann - og redningsvesen (samarbeid eller selvstendig), 

finner vi at brann- og redningsvesen i samarbeid har noe lavere utgifter enn selvstendige brann- og redningsvesen.
38

 

Det er betydelige forskjeller mellom innbyggertallet i kommuner som er i samarbeid og som er selvstendige. I figur 

12 har vi derfor sammenliknet netto driftsutgifter etter type brann- og redningsvesen for ulike kategorier av 

kommunestørrelser. 

 

 

                                                      
38

 Denne figuren er ikke gjengitt i rapporten. 
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Figur 12: Netto driftsutgifter pr. innbygger i (1 000 kroner) for kommuner etter type brann- og redningsvesen og kommunestørrelse i 
2011. 
Kilde: KOSTRA og SAMBAS 
 
 

Figur 12 viser at det ikke er entydige sammenhenger mellom driftsutgifter pr. innbygger og type brann- og 

redningsvesen. For de minste kommunene har kommunene i samarbeid noe høyere netto driftsutgifter enn de som 

ikke samarbeider. For de mellomstore kommu nene har de selvstendige høyere netto driftsutgifter enn de i 

samarbeid, mens for de største er det veldig små forskjeller. Vi ser likevel også her at de minste kommunene har 

klart høyest netto driftsutgifter, uavhengig av type brann- og redningsvesen. 

 

Andre studier har forsøkt å analysere konsekvenser av interkommunalt samarbeid, blant annet Interkommunalt 
samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer.

39
 Denne rapporten tar blant annet for seg økonomiske 

effekter av interkommunalt samarbeid. I rapporten analyseres samarbeid innenfor mange ulike type tjenester, 

inkludert brann og redning. Metoden som er brukt, er i første rekke å spørre kommunene selv om samarbeid har hatt 

økonomiske effekter eller ikke. 

 

Rapporten viser at interkommunalt samarbeid gir økonomiske besparelser for noen type tjenester, mens det er 

vanskeligere å oppnå for andre. Når det gjelder beredskapsoppgaver (brann og legevakt) sier rapporten at samarbeid 

kan bidra til økonomiske besparelser, da det kan oppnås storfordeler knyttet til utstyrspark og organisatoriske 

forhold. En hovedkonklusjon fra vurderingene om økonomiske effekter er følgende: 

 

”En konklusjon relatert til problemstillingen om interkommunalt samarbeid bidrar til økonomiske 

besparelser for kommunene basert på case-studiene, er at i samarbeid der stordriftsfordeler i form av 
spesialisering av tjenesteutførelse og investering i felles anlegg og utstyr skjer, er det muligheter for å oppnå 
økonomiske besparelser. I mange tilfeller tas imidlertid innsparingsmulighetene ut i økt tjenestekvalitet og 
bredere tjenester. En annen konklusjon er at mindre kommuner (under 3 000 innbyggere) gjennom 
samarbeid kan oppnå større besparelser enn større kommuner (over 6 000 innbyggere) sett i relasjon til 
alternativet med å drive tjenesten i egen regi.” 

                                                      
39

 Rapport IRIS – 2013/008  Interkommunalt samarbeid, konsekvenser, muligheter og utfordringer. 
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Et annet spørsmål er om den økonomiske situasjonen vurderes ulikt i kommuner med felles brann- og 

redningsvesen og kommuner med selvstendige brann- og redningsvesen. I kartleggingen og vurderingen av 

samarbeidet i brann- og redningsvesenet ble det stilt følgende spørsmål: ”I hvilken grad påvirker 

kommuneøkonomien beredskapen i kommunen?” Spørsmålet ble stilt til administrativ og politisk ledelse i 

kommunene. Om lag ¾ av de som svarte sier at kommuneøkonomien påvirker beredskapen i noen, stor e ller svært 

stor grad. Det er imidlertid verdt å merke seg at i kommuner med selvstendige brann- og redningsvesen er det en 

noe høyere andel som sier at økonomien påvirker beredskapen i stor eller svært stor grad, se figur 13 (svar fra 

administrativ ledelse). 
 

 
 

Figur 13: I hvilken grad påvirker kommuneøkonomien beredskapen i kommunen? (administrativ ledelse) 

 
 

Dette kan indikere at det i formelle samarbeid oppleves som vanskeligere for kommunene å kutte i utgiftene til 

brann- og redningsvesenet, blant annet fordi kommunen her i større grad er bundet av avtaler med andre kommuner. 

 

 

Vurdering 
Arbeidsgruppen mener at tallmaterialet indikerer at små brann- og redningsvesen er dyre å drifte, men at det 

vanskelig å se entydige sammenhenger ut fra om brann- og redningsvesenet er i samarbeid, eller er selvstendig. 

Samtidig kan det se ut som om kommunene som deltar i felles brann- og redningsvesen, selv vurderer at 

beredskapen i kommunen er mindre avhengig av kommuneøkonomien, enn i kommuner med selvstendige brann- 

og redningsvesen. Tallmaterialet viser også at det kan være vanskelig å måle økonomiske utgifter uten samtidig å se 

på kvaliteten på tjenestene, særlig fordi en effekt av at små brann- og redningsvesen går inn i større 

samarbeidskonstellasjoner heller er at kvaliteten på tjenestene øker enn at de sparer penger.  

 

4.4. Samvirke og samarbeid med eksterne aktører 

For at brann - og redningsvesenet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag, bør man samarbeide med andre aktører. 

Både knyttet til forebygging og beredskap er virkeligheten et lappeteppe av aktører som må finne hverandre. Brann - 

og redningsvesenet samvirker/samarbeider med flere aktører på ulike områder. I resultatene fra kartleggingen av 

hvordan samvirket/samarbeidet fungerer i praksis, fremkommer det at de fleste brann- og redningsvesen opplever 

godt samarbeid med sentrale eksterne aktører. Opplevelsen deles generelt, uavhengig av hvordan brann- og 

redningsvesenet er organisert. Imidlertid er det et stort mindretall av respondentene som svarer at de opplever dårlig 

samarbeid med enkelte aktører. 
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Figur 14: Hvordan vil du som brannsjef vurdere brann- og redningsvesenets samarbeid med følgende enheter? (felles brann- og 
redningsvesen) 

 
 

 

 
Figur 15: Hvordan vil du som brannsjef vurdere brann- og redningsvesenets samarbeid med følgende enheter? (selvstendig brann- 
og redningsvesen) 
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Gjennomgående viser undersøkelsen at flertallet av brann- og redningsvesenene opplever et relativt godt samarbeid 

med de fleste sentrale eksterne aktører. Det kan også se ut som om brannsjefer i felles brann- og redningsvesen er 

noe mer fornøyd med samarbeidet med eksterne, enn brannsjefene i de selvstendige brann- og redningsvesenene. 

Under gå r vi litt mer inn på noen utvalgte aktører.  

 

Hyppigheten på kontakten med ulike aktører varierer naturlig nok stort. Klart hyppigst kontakt har brann - og 

redningssjefene med politiet, der over 50 prosent oppgir å ha kontakt en gang i måneden eller oftere. Knapt 25 

prosent har direkte kontakt med spesialisthelsetjenesten oftere enn hver måned, mens c irka 15 prosent har minst 

månedlig kontakt med Statens vegvesen, Sivilforsvaret og lokale el-tilsyn. I den andre enden av skalaen er 

J ernbaneverket, fylkeskommunale og nasjonale vernemyndigheter, hvor ingen oppgir å ha månedlig kontakt eller 

oftere. 

 

Opplevelsen av godt samvirke med politiet deles av både felles og selvstendige brann- og redningsvesen. Blant 

selvstendige brann- og redningsvesen er det enkelte som opplever dårlig samvirke med politiet. Dette begrunnes i 

hovedsak med at politiet er for dårlig bemannet i forhold til sitt geografiske dekningsområde. Samarbeidet rundt 

trafikkulykker vurderes som lettere av noen flere enn områdesikring ved brann og opprettelse og utførelse av lokal 

redningssentral, selv om hovedinntrykket er positivt for alle disse hendelsene. 

 

Andelen som opplever godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, er noe lavere enn for politiet. Noen flere felles 

brann- og redningsvesen opplever et godt samarbeid her enn de selvstendige brann- og redningsvesenene.   

 

Rundt halvparten av de som svarte opplever godt eller svært godt samarbeid med Statens vegvesen, noen flere i de 

felles enn de selvstendige. Det er kun blant selvstendige brann- og redningsvesen at enkelte opplever svært dårlig 

samarbeid med Statens vegvesen. Blant de som opplever et dårlig samarbeid, hevdes det at Statens vegvesen er for 

byråkratisk og for lite lydhør for andre samarbeidspartnere når det gjelder utfordringer knyttet til brannsikkerhet på 

veg og i tunnel. 

 

Blant både felles og selvstendig b rann- og redningsvesen er tallene for godt samvirke med Sivilforsvaret høye. 

Blant de selvstendige brann - og redningsvesen sier enkelte at de opplever dårlig samvirke med Sivilforsvaret, og 

begrunner dette med at de har flere sivilforsvarsdistrikter å forholde seg til. Blant alle brannsjefene som ble spurt, 

har det store flertallet kjennskap til hva Sivilforsvaret kan bistå med, og det er ingen som ikke har noen kjennskap 

til Sivilforsvarets bistandsmuligheter. Over en tredjedel har samarbeidet med Sivilforsvaret ved storbranner eller 

hendelser i løpet av de fem siste årene.  

 

Ut fra tilbakemeldingene fra brannsjefene fremgår det at flertallet oppfatter det eksisterende samarbeidet med de 
lokale el-tilsyn som godt. Likevel har nesten en fjerdedel svart at de verken har et godt eller dårlig samarbeid. 

Nesten 8 prosent samarbeider ikke med de lokale el-tilsyn, og enkelte kommentarer omhandler et ønske om mer 

samarbeid. 

 

Fylkeskommunale og nasjonale vernemyndigheter skiller seg ut ved at svært få brann- og redningssjefer opplever et 

godt eller svært godt samarbeid. En del oppgir uklar ansvarsfordeling knyttet til beredskapsarbeidet og byråkratiske 

utfordringer som hindringer for godt samarbeid med disse aktørene. 

 

På spørsmålet om i hvilken grad brannsjefene opplever at Fylkesmannen fungerer som en fagperson på ROS, svarer 

vel en tredjedel i stor eller svært stor grad, og 25 prosent sier at det er i svært liten grad. Nesten 70 prosent mener at 

Fylkesmannen er svært viktig eller viktig for kommunens arbeid med ROS.  

 

 

Øvelser med to eller flere aktører  
Felles øvelser er en viktig forutsetning for godt samarbeid rundt beredskap. U ndersøkelsen viser at det er 

gjennomført flere fellesøvelser blant felles brann- og redningsvesen enn selvstendige i løpet av de siste seks 

måneder, se figur 16 . Dette viser at dette trolig er enklere å få til i større brann- og redningsvesen.  
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Figur 16: Når gjennomførte dere sist felles øvelser med minst to av aktørene? (brannsjefer) 

 
 

Vurdering 
Hovedinntrykket  til arbeidsgruppen er at brann- og redningsvesenet selv opplever at de har godt samvirke med 

sentrale aktører knyttet til beredskap og forebygging. Et unntak ser likevel ut til å være vernemyndighetene. Det kan 

også se ut som om samarbeidet oppleves noe lettere i felles brann- og redningsvesen enn i selvstendige, selv om 

forskjellene ikke er veldig tydelige. Dette bekreftes ved at felles brann- og redningsvesen i større grad gjennomfører 

felles øvelser med andre aktører enn de selvstendige. En årsak til forskjellen kan være at mange av de sentrale 

aktørene brann- og redningsvesenet samvirker med, dekker større geografiske områder enn kommunen. 

 

4.5 Samarbeid/involvering internt i kommunen 

En viktig fordel med den kommunale forankringen av brann- og redningsvesenet er at en kan utnytte den 

organisatoriske nærheten til andre kommunale tjenester. På mange områder er tett involvering og samarbeid med 

andre deler av kommunen en suksessfaktor for å løse oppgaver knyttet til forebygging og beredskap. I 

undersøkelsen foretatt av Analyse & Strategi var et av kartleggingsområdene brann - og redningsvesenets 

involvering i kommunalt og fylkeskommunalt planarbeid, kommunenes utførelse av sitt arbeid i henhold til 

kommunal beredskapsplikt, i byggesaker, i etablering og utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester, 

arbeidet med kulturminner og saker som angår kritisk infrastruktur. 

 

 

Brann- og redningsvesenets involvering i planarbeidet 
Over halvparten av brann- og redningsvesenene opplever i liten eller ingen grad at de blir involvert i utarbeidelsen 

av reguleringsplaner i kommunen (se figur 17). Andelen som opplever å være lite involvert , er noe høyere blant 

felles enn selvstendige brann- og redningsvesen. Administrativ ledelse i kommunen oppgir i noe større grad at de 

mener brann- og redningsvesenet er involvert i utarbeidelsen av slike planer enn brannsjefene.  
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Figur 17: I hvilken grad opplever du som brannsjef at brann- og redningsvesenet involveres i utarbeidelse av reguleringsplaner? 

 
 

Også når det gjelder involvering i utarbeidelse av overordnede samfunns- og arealplaner, er hovedbildet at et flertall 

(58 prosent) av brann- og redningssjefene opplever å bli involvert i liten eller ingen grad. Forskjellene er her relativt 

små for felles og selvstendige brann- og redningsvesen. Den administrative ledelsen i kommunen har et annet 

inntrykk av dette. Her er det bare 38  prosent som mener at brann- og redningsvesenet i liten eller ingen grad er 

involvert.  

 

 

Oppsummering av involvering i planarbeid 
Når det gjelder involvering i arbeidet med reguleringsplaner, kommunale og fylkeskommunale planer samt 

overordnede samfunns- og arealplaner, indikerer svarene at de fleste brann- og redningsvesen involveres i noen og 

til dels liten grad. Det er få som deltar i slike prosesser i stor grad. Det er imidlertid vanskelig å se at det er store 

forskjeller mellom involvering avhengig av om brann- og redningsvesenet er felles eller selvstendig. Ulikhetene er 

mer knyttet til grad av involvering sett fra ledelsen i brann- og redningsvesenet enn administrativ ledelse, hvor 

administrativ ledelse i større grad indikerer mer involvering enn hva brann- og redningsvesenene opplever
40

. 

 

 

Brann- og redningsvesenets involvering i kommunenes beredskapsarbeid 
Kommunen har plikt til å ha oversikt over risiko og sårbarhet i sitt ansvarsområde i henhold til 

sivilbeskyttelsesloven (2010). 

  

Hovedtendensen e r at de fleste brann- og redningsvesen på generelt grunnlag involveres i varierende grad i 

kommunens arbeid med risiko og sårbarhet (ROS) (se figur 18). Selv om et flertall av brann- og redningssjefene 

oppgir at de på en eller annen måte blir involvert, merker arbeidsgruppen seg at samlet sett bare 55 prosent oppgir 

at de i stor eller svært stor grad involveres. Andelen felles brann- og redningsvesen som i stor eller svært stor grad 

opplever å bli involvert, er under 40 prosent.  

 

                                                      
40

 Rapport Kartlegging og vurdering/analyse av samarbeidet i brann- og redningsvesenet, Analyse & Strategi . 
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Også her er det slik at den administrative ledelsen har en opplevelse av at felles brann- og redningsvesen involveres 

i større grad enn det brann- og redningsvesenet selv opplever.  

 

 
Figur 18: I henhold til sivilbeskyttelsesloven fra 2010 er kommunen pålagt å se risiko og sårbarhet (ROS) i en helhetlig sammenheng. 
I hvilken grad involveres brann- og redningsvesenet i dette arbeidet? 
 

Brann - og redningsvesen: 

 
 

Administrativ ledelse: 
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Brann - og redningsvesenet involveres i hovedsak i kommunenes arbeid med ROS på tre måter: arbeidsgruppe, 

høringsrunde når utkast til ROS-plan foreligger, og referansegruppe. Den vanligste måten å involvere på er 

gjennom deltagelse i arbeidsgrupper.  

 

Bildet er det samme ved involvering i planlegging av beredskapsøvelser. Selv om de fleste opplever å bli involvert, 

er det et mindretall på vel 20 prosent oppgir i liten grad å bli involvert.  

 

 

Brann- og redningsvesenets involvering i byggesaker 
På spørsmål om i hvilken grad brann- og redningsvesenet involveres i planleggingen av store bygg eller bygg med 

stor samfunnsmessig betydning, svarer et klart flertall at de blir involvert, men de fleste bare i ”noen grad”. Ofte 

foregår involveringen gjennom uformell kontakt. Det er små forskjeller mellom felles og selvstendige brann- og 

redningsvesen.  

 

 

Brann- og redningsvesenets involvering i saker som gjelder kritisk infrastruktur 
Et flertall av både brann- og redningssjefene og administrativ ledelse oppgir at det eksisterer felles forståelse og 

oversikt over kritisk/prioritert infrastruktur. Det er små utslag ut fra organisasjonsform.  

 

 

Vurdering 
Ut fra spørreundersøkelsen og arbeidsgruppens inntrykk er det ikke grunnlag for å si at brann - og redningsvesenet 

er en ”satellitt” i egen kommune uten kontakt med andre deler av kommunen. På de fleste relevante 

samarbeidsområder er brann- og redningsvesenet involvert til en viss grad. Arbeidsgruppen mener likevel at på 

enkelte områder bør det være enda tydeligere og tettere involvering enn det kan se ut som om det er i dag, for 

eksempel i ROS-arbeidet til kommunene. Det er ut fra denne undersøkelsen ikke betydelige forskjeller mellom 

hvordan selvstendige og felles brann- og redningsvesen blir involvert i de kommunale prosessene. Likevel er det en 

tendens til at brann- og redningsvesen som er selvstendige, oppgir en noe større grad av involvering enn felles, selv 

om denne kanskje er mindre enn en kunne forventet.   

 

4.6 Demokrati, styring og kontroll 

Den kommunale organiseringen av brann- og redningsvesenet bidrar blant annet til å sikre både politisk og 

administrativ styring og kontroll med brann- og redningsvesenet. Som vist i kapittel 3 er dagens organisering av 

brann- og redningsvesenet en blanding av selvstendige kommunale brann- og redningsvesen og ulike 

samarbeidsformer mellom kommuner. En vanlig innvending mot interkommunalt samarbeid er at dette kan medføre 

utfordringer knyttet til styring og kontroll av disse tjenestene. IRIS-rapporten (side 90) peker på mulige utfordringer 

ved interkommunalt samarbeid, blant annet:  

 

- Fragmenteringsutfordringen: Hvis det er manglende oversikt og tilgang på informasjon blant 
lokalpolitikerne om innhold og omfang i det interkommunale samarbeidet, kan det bidra til uklarheter med 
hensyn til ansvarsplassering. 

- Forvitringsutfordringen: Selv om kommunenes ”ordinære” styringsorganer kan bli avlastet ved at oppgaver 

håndteres i andre institusjonelle rammer når samarbeidet inngås, er det også en fare i at kommunestyrene 
oppleves å bli tappet for makt og relevans, og på sikt kanskje med sviktende legitimitet blant innbyggerne 
som konsekvens. 

For å vurdere hvordan kommunene selv opplever den politiske og administrative innflytelsen på brann - og 

redningsområdet, ble det gjennomført en analyse av Analyse &  Strategi som grunnlag for Brannstudien . Både 

politisk og administrativ ledelse samt brannsjefer ble stilt spørsmål om ansvarsfordeling og involvering fra politisk 

og administrativt nivå i kommunen.  
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Ansvarsfordeling 
Hovedinntrykket er at et stort flertall av politisk ledelse mener at ansvarsfordelingen mellom brann - og 

redningsvesenet og kommunen er tydelig, og at det er små forskjeller mellom brann- og redningsvesen som er 

selvstendige og i samarbeid. Over 80 prosent opplever dette som tydelig. 

 

 
Figur 19: Hvor tydelig opplever du (politisk ledelse) at ansvarsfordelingen er mellom brann- og redningsvesenet og kommunen? 

 
 

Involvering fra politisk og administrativ side 
Både brannsjefer, administrativ ledelse og politisk ledelse ble spurt om i hvilken grad de opplever at brann- og 

redningsvesenet informeres om politiske vedtak som kan påvirke beredskapen. Fra alle ledelsestyper er det et klart 

flertall som mener at brann- og redningsvesenet til en viss grad informeres om politiske vedtak som kan påvirke 

beredskapen, uavhengig av om de er selvstendige eller felles brann- og redningsvesen. Samtidig ser vi av figurene 

20 og 21 at under halvparten opplever at brann- og redningsvesenet i stor eller svært stor grad informeres om slike 

vedtak. Det kan også se ut som om det er en noe større andel i samarbeidende brann- og redningsvesen som mener 

seg i liten grad informert, selv om forskjellene er små.  
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Figur 20: I hvilken grad opplever du (Brann- og redningsvesenet) at brann- og redningsvesenet informeres om politiske vedtak som 
kan påvirke beredskapen? 

 

 
 
 

 
Figur 21: I hvilken grad opplever du (administrativ ledelse) at brann- og redningsvesenet informeres om politiske vedtak som kan 
påvirke beredskapen? 

 
 

Undersøkelsen viser videre at det også er en klar oppfatning på tvers av organisasjonsform av at kommunepolitikere 

og kommunens administrasjon har innflytelse på viktige beslutninger som tas av brann- og redningsvesenet.  
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Figur 22: Hvor stor innflytelse mener du (politikere) lokalpolitikere har på viktige beslutninger som tas av brann- og 
redningsvesenet? 

 
 

 
Figur 23: Hvor stor innflytelse mener du (politikere) kommunens administrasjon har på viktige beslutninger som tas av brann- og 
redningsvesenet? 

 
 

Når det gjelder lokalpolitikernes innflytelse, er det ikke forskjell mellom selvstendig og samarbeidende brann- og 

redningsvesen. Det er imidlertid betydelig høyere andel kommuner med selvstendige brann- og redningsvesen som 

mener at kommunens administrasjon har stor innflytelse på viktige beslutninger som tas i brann- og 

redningsvesenet, enn i samarbeidende brann- og redningsvesen. Dette er naturlig ut fra at det er klare prosedyrer og 

regler for hvordan kommuner kan påvirke brann- og redningsvesenet i IKS og andre samarbeidsformer.  
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Noen av de samme problemstillingene behandles også av IRIS-rapporten, men da generelt for IKS-samarbeid: 

 

”Fragmenteringsutfordringen, slik vi har definert denne, synes derimot å få noe sterkere støtte i det 
foreliggende materialet. Hovedpoenget er at både styring og kontroll blir utfordringer, både på grunn av 
manglende ansvarsplassering og forankring i sentrale institusjoner som kommunestyre formannskap. Det 
generelle inntrykket er at slik tilbakemelding til og forankring i beste fall er variabel.” 

 

Når det gjelder forvitringsutfordringen
41

, konkluderer ikke IRIS-rapporten klart om dette. Ett av poengene med 

fristilling av selskaper er jo at beslutninger om driften skal tas av selskapet selv. Spørsmålet om demokratisk 

innflytelse og kommunal styring og kontroll knyttet til brann- og redningsvesenet er vanskelig å måle og derfor ikke 

enkelt å konkludere entydig på.  

 

 

Vurdering 
På bakgrunn av vår analyse og IRIS-rapporten mener arbeidsgruppen at det ikke er grunnlag for å hevde at det 

generelt er manglende kommunal styring og kontroll av brann- og redningsvesenet i dag. Det er imidlertid verdt å 

merke seg at under halvparten av de spurte lederne oppgir at brann- og redningsvesenet i stor eller svært stor grad 

blir informert om viktige beredskapsspørsmål, og noen kommuner mener de har liten innflytelse på brann- og 

redningsvesenets viktige beslutninger. Forskjellene ut fra o rganisasjonsform er ikke veldig store, men 

arbeidsgruppen ser at det kan oppleves noe vanskeligere med kommunal styring og kontroll i kommuner som er en 

del av et felles brann- og redningsvesen enn i de selvstendige, og særlig at det krever mer systematisering og gode 

systemer for å sikre nødvendig innflytelse.  

 

4.7 Ressurser og kompetanse 

Ressurser og dimensjonering i brann- og redningsvesenet 
Som omtalt i kapittel 3  legger dimensjoneringsforskriften føringer for beredskap og forebygging knyttet til brann- 

og redningsvesenet. Tabell 6 viser gjennomsnittlig antall rapporterte årsverk pr . brann- og redningsvesen, etter type 

brann- og redningsvesen (organisasjonsform):  

 

 
Tabell 6: Gjennomsnittlig rapporterte årsverk pr. type brann- og redningsvesen etter organisasjonsform i 2011 
 
 
Årsverk, 
gjennomsnitt pr. brann- 
og redningsvesen 

Type brann- og redningsvesen 
Felles brann- 

og 

redningsvesen, 

interkommunalt 

foretak – IKS 

Felles brann- og 

redningsvesen, 

andre 

samarbeidsformer 

enn IKS 

Selvstendig 

samarbeidende 

brann- og 

redningsvesen  

Selvstendige brann- 

og redningsvesen  

Årsverk Administrasjon 4,0 1,5  0,1 0,6  

Årsverk Beredskap  34,6  13,0  0,9 6,7  

Årsverk Forebyggende  7,0  3,0  0,1 1,5  

Årsverk Feieenhet  8,4 5,4  0,3  1,9 

Kilde: SAMBAS  

 

 

Tabellen viser at felles brann- og redningsvesen (samarbeidende) har betydelig flere årsverk enn de selvstendige. 

Dette er også naturlig, siden disse gjennomgående er større enn de selvstendige. Korrigerer man for innbyggertall, 

ser man at gjennomsnittlig antall årsverk beredskap pr. 20 000 innbyggere har en økende tendens med økende 

folkemengde i ansvarsområdet (med unntak av 3  000–9 9999). Altså: J o flere innbyggere et brann- og 

redningsvesen dekker, desto flere årsverk til beredskap pr. innbygger. Ser man på gjennomsnittlig antall årsverk 

forebyggende pr. 20 000 innbygger, så viser tallene en økende tendens til og med 29 999 innbyggere og en 

synkende tendens over dette.  

 

                                                      
41

 Forvitringsutfordringen vil si at kommunestyrene oppleves å bli tappet for makt og innflytelse. 
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Brann - og redningsvesenet er en utstyrsintensiv virksomhet, og det er viktig med tilstrekkelig godt utstyr for å 

kunne håndtere hendelser. Det er lite data tilgjengelig som sier noe om brann- og redningsvesenets utstyr. Kjøretøy 

er et unntak. Også når det gjelder antall kjøretøy og gjennomsnittsalder på kjøretøyet, er det slik at de brann- og 

redningsvesenene som samarbeider, har flest kjøretøy (naturlig siden de også er de største brann- og 

redningsvesenene) og den nyeste kjøretøyparken målt med gjennomsnittsalder på nyeste kjøretøy. Desto flere 

innbyggere brann- og redningsvesenet dekker, desto flere og nyere kjøretøy har de. 

 
 
Tabell 7: Kjøretøy etter type brann- og redningsvesen i 2011 
 
 
 
Kjøretøy, 
gjennomsnitt pr. brann- 
og redningsvesen 

Type brann- og redningsvesen 
Felles 

brann- og 

redningsves-

en, inter-

kommunalt 

foretak – 

IKS 

Felles brann- 

og rednings-

vesen, andre 

samarbeids-

former enn 

IKS 

Selvstendig 

samarbeidende 

brann- og 

redningsvesen  

Selvstendige brann- 

og redningsvesen  

Antall kjøretøy 19 14 4 6  

Gjennomsnittsalder 

kjøretøy, år 

14 13  20 16  

Gjennomsnittsalder nyeste 

kjøretøy, år 

3  2 13  6  

Kilde: SAMBAS  

 

 

 

 
Tabell 8: Kjøretøy etter innbyggertall i brann- og redningsvesenets område 
Kjøretøy fordelt på innbyggerkategori i brannvesenets ansvarsområde 

 Antall innbyggere i brann- og redningsvesenets ansvarsområde 

<= 2 
9999 

3 000–9 999   10 000–29 999  30 000–69 999  >= 
70 000 

Total 

Antall kjøretøy, 

gjennomsnitt 

3, 1 5,8  8,7  18,3  26,5  7,1  

Gjennomsnitts- 

alder kjøretøy, år 

20,6  16,4  13, 3  12,4 10,8 16,7  

Gjennomsnitts- 

alder nyeste 

kjøretøy, år 

13,4  5,3  2,3  1,6  1,6  7,1  

Kilde: SAMBAS  

 

 

Dette samsvarer med arbeidsgruppens vurdering av at det kan være enklere å få til store investeringer i felles brann- 

og redningsvesen og i store brann- og redningsvesen, fordi kommunale økonomiske bidrag i større grad er bundet i 

kommuner med selvstendige brann- og redningsvesen. 

 

 

Vurdering 
Dimensjoneringskrav styrer i stor grad ressursene som brukes på brann- og redningsvesenet, og har etter 

arbeidsgruppens vurderinger både noen styrker og svakheter: 

 

Kravet sikrer et minimumsnivå i bemanning knyttet til beredskap og forebygging i hele landet. Særlig gir dette 

utslag for de mindre kommunene, der det kanskje har vært få hendelser og dermed kan være lite søkelys på brann- 

og redningsvesenet. Det sikrer tilstedeværelse i alle landets kommuner og bidrar dermed til at brann- og 

redningsvesenet er en av grunnsteinene i beredskapen. 
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På den andre siden kan dimensjoneringskravet bidra til en ”tilfeldig” dimensjonering, basert på innbyggertall i 

stedet for risiko i kommunen. Dette kan gjøre at bemanningen blir lite kostnadseffektiv ut fra det som er reell risiko. 

Risikoen er ulik fra kommune til kommune og på ulike steder i kommunene, og den er avhengig av mange andre 

faktorer enn innbyggertall. Kanskje kan store samarbeidende brann- og redningsvesen ha mulighet til å drive mer 

kostnadseffektivt ved å dimensjonere ut fra risiko i stedet for innbyggertall.  

 

Som vi så i kapittel 3 , er dagens brann- og redningsvesen en blanding mellom heltids- og deltidsmannskaper. Dette 

systemet har sine styrker og svakheter knyttet til utnyttelsen av ressursene som finnes. Deltidsressursene er fleksible 

i den forstand at de kan kombineres med andre jobber. Ressursene foreligger og settes inn ved behov. Samtidig er 

det utfordringer knyttet til deltidsressursene mange steder i landet. Særlig gjelder dette tilgang på ressursene ved 

faktisk hendelse, både knyttet til når de ankommer og at det er usikkert hvor mange som vil møte. 

Heltidsmannskaper sikrer en kontinuerlig beredskap og forutsigbarhet knyttet til hvilke ressurser som er tilgjengelig 

for alle hendelser. På den andre siden er det i dag klare utfordringer mange steder knyttet til å disponere 

brannmannskapene på en fornuftig og kostnadseffektiv måte når det ikke er hendelser de skal håndtere. 

 

Arbeidsgruppen mener at større brann- og redningsvesen i dag har større potensial til å utnytte ressursene fleksibelt 

enn de mindre brann- og redningsvesenene. Og selv om det er usikkerhet og ikke veldig store utslag, kan det ut fra 

tallgrunnlaget som er tilgjengelig, også se ut som om de større brann- og redningsvesenene i større grad klarer å 

prioritere ressurser gjennom mannskaper og utstyr enn de mindre. 

 

 
Kompetanse i brann- og redningsvesenet 
Kompetansen i dagens brann- og redningsvesen er varierende. Arbeidsgruppen vil særlig påpeke forskjellene 

mellom store heltidsbrann- og redningsvesen og små, selvstendige deltidsbrann- og redningsvesen. Selv om ikke 

bildet er entydig, vil arbeidsgruppen trekke frem noen områder der vi i dag mener at det gjennomgående ikke er god 

nok kompetanse i dagens brann- og redningsvesen:  

 

- De er ikke gode nok til å håndtere store og komplekse hendelser, for eksempel kompliserte transportulykker. 

- Det er lite systematisk læring fra hendelser, både internt og på tvers av brann- og redningsvesenene. 

- Det er gjennomgående liten bevissthet og kompetanse knyttet til ROS-arbeid. 

- De er for lite kunnskapsdrevet, få brann- og redningsvesen bruker tilgjengelige data om hendelser godt nok 

til å videreutvikle egen beredskap og forebyggende arbeid. 

- Særlig i de små brann- og redningsvesenene er det få hendelser, noe som gjør at en ikke klarer å bygge 

erfaring for å håndtere hendelsene når de kommer. 

- Mindre brann- og redningsvesen med færre ansatte har færre spesialister, og for å kunne håndtere komplekse 

hendelser kreves det ofte spesialistkompetanse. Det kan være hendelser som involverer farlig gods og farlige 

stoffer, redningsinnsats til sjøs (RITS), tauredning eller høyhus som har kollapset.  

 

Av styrker knyttet til kompetanse vil arbeidsgruppen særlig trekke frem den lokale kunnskapen som finnes over 

hele landet som følge av at brann- og redningsvesenet er til stede nesten overalt. 

 

Det er også en styrke at det er klare krav til opplæring for de ansatte i brann- og redningsvesenet. Dette sikrer at alle 

skal ha samme grunnkompetanse. Imidlertid vet vi at dagens utdanningssystem ikke klarer å ta unna behovet for 

opplæring. En stor del av mannskapene har derfor fått dispensasjon fra kompetansekravet. Særlig gjelder dette 

deltidsmannskaper.  

 

Arbeidsgruppen har også fått innspill som handler om utfordringer med å rekruttere nok personell, både brannsjefer 

og mannskaper. Særlig trekkes det frem utfordringer med rekruttering av deltidsmannskaper. Dette skaper en 

vanskelig situasjon mange steder. Samtidig er det jevnt over mange søkere til heltidsstillinger. 
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Særlig om erfaringslæring 
DSB gjennomførte høsten 2013 en spørreundersøkelse om e rfaringslæring i brann- og redningsvesenet.

42
 

Undersøkelsen viser at  de fleste brann- og redningsvesen selv vurderer å ha etablert gode rutiner for læring av 

hendelser og øvelser, men at det i mindre grad er gode systemer for overføring av læring til mannskaper som ikke 

selv deltok på hendelsen/øvelsen. Når det gjelder erfaringslæring på tvers av brann- og redningsvesen, er det svært 

lite utbredt. Det siste er naturligvis en betydelig utfordring når det gjelder store eller mer komplekse hendelser som 

svært sjelden skjer i et enkelt brann- og redningsvesen, men som det samlet sett kan være noen av i hele landet.  

 

Undersøkelsen viser generelt at det er lite systematikk knyttet til erfaringslæring, og at det ofte er knyttet til 

enkeltpersoner med interesse for faget. Det ser ut til at erfaringslæring er lettere å oppnå i heltids- enn deltidsbrann- 

og redningsvesen. Under er noen figurer som viser svar på noen av spørsmålene i undersøkelsen.  

 
 
 
Figur 24: Mitt brann- og redningsvesen har etablert gode rutiner for å lære av hendelser. 

 
 
Figur 25: Vi har gode rutiner som sikrer at alle mannskaper, også de som ikke deltok under en hendelse, lærer av hendelsen. 

 
 

 
Figur 26: I mitt brann- og redningsvesen har vi rutiner for å lære av hendelser i andre brann- og redningsvesen. 

 

 
 

                                                      
42 Intern DSB -rapport: Erfaringslæring i brann- og redningsvesenet. 
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Vurdering 
Arbeidsgruppen mener at den store forskjellen i kompetanse mellom mindre deltidsbrann- og redningsvesen og 

større heltidsbrann- og redningsvesen er en av de store svakhetene med dagens organisering og dimensjonering. 

Store brann- og redningsvesen har gjennomgående sterkere fagmiljøer, mer spesialkompetanse og får trening i å 

håndtere ekstraordinære hendelser gjennom erfaring. Det vil også være enklere å overføre kompetanse til 

deltidsmannskaper i brann- og redningsvesen som også har heltidsmannskaper. 

 

Dette bekreftes blant annet av IRIS-rapporten, som viser at det for noen typer interkommunalt samarbeid finnes 

kompetanseeffekter, mens det er vanskeligere for andre type samarbeid. Respondentene i undersøkelsen innenfor 

teknisk sektor, som branntjenester, rapporterer om kompetanseeffekter: ”Igjen er det større miljø som brukes som 
argument for en mer spisset og spesialisert arbeidsdeling. Dette styrker ikke bare tjenestens kvalitet, men kan også 
bidra til at tjenesten øker i omfang og omfatter flere funksjoner enn tidligere. Dette danner grunnlag for et bredt 
sammensatt fagmiljø rundt tjenestene.” 43

  

 

4.8 Kvalitet i forebyggende arbeid 

Det kan være vanskelig å måle kvalitet i det forebyggende arbeidet. Det er ikke etablert gode nasjonale indikatorer 

med tilhørende data om det brannforebyggende arbeidet. Særlig er det krevende å påvise en sammenheng mellom 

forebyggende aktiviteter og effekter på antall branner eller andre hendelser. Dette er vanskelig blant annet fordi det 

er mange flere faktorer som påvirker antall branner enn brann- og redningsvesenets innsats. Likevel har vi en del 

indikasjoner som gjør at arbeidsgruppen mener den kan trekke noen konklusjoner om kvaliteten på det 

brannforebyggende arbeidet i brann- og redningsvesenet. 

 

Arbeidsgruppen har på bakgrunn av erfaringer og mottatte innspill i prosessen synspunkter på styrker og svakheter 

ved det forebyggende arbeidet i brann- og redningsvesenet.  

 

Det trekkes frem utfordringer på ulike nivåer, både knyttet til regelverk, samhandling internt og eksternt, samt 

kompetanse. Arbeidsgruppen merker seg særlig fagområder der det mangler gode fagmiljøer, 

samhandlingsutfordringer med andre sentrale myndigheter, at ressursene internt i brann- og redningsvesenet ikke 

utnyttes godt nok, og at det forebyggende arbeidet kan utføres mer fleksibelt enn det blir i dag. Arbeidsgruppen ser 

også at selv om antallet døde i brann er lavere de seneste årene enn tidligere, er det fortsatt mange mennesker som 

omkommer i brann, og inneværende år viser utviklingen en økning fra de siste par årene. 

 

I forbindelse med dette arbeidet har dokumentasjonsavdelingen i DSB gått gjennom noen tilgjengelige data
44

 og 

rapporter som omhandler kvalitet i det brannforebyggende arbeidet, særlig med tanke på om det er forskjeller 

mellom brann- og redningsvesen som er i formelle samarbeid med andre brann- og redningsvesen, og de som er 

selvstendige, og om det er forskjeller ut fra brann- og redningsvesenets størrelse. 

 

 
SINTEFs undersøkelse 
Konklusjonen i SINTEFs rapport NBL A11115 , Vurdering av brann- og redningsvesenet – Kvaliteten i brann- og 
redningsvesenets brannforebyggende arbeid (2011), var at det i gjennomsnitt var målt høyere kvalitet i det 

brannforebyggende arbeidet for interkommunale brann- og redningsvesen enn for kommunale brann- og 

redningsvesen. DSB har gjennomgått de samme tallene på nytt med tanke på type brann - og redningsvesen og 

innbyggerantallet i brann- og redningsvesenets ansvarsområde. Denne analysen indikerer at de brann- og 

redningsvesen som har egen forebyggende avdeling, ser ut til å jobbe bedre med sitt forebyggende arbeid enn 

øvrige brann- og redningsvesen. Flere fu nn indikerer at de største brann- og redningsvesen med hensyn til antall 

innbyggere, med 70  000 innbyggere eller flere, arbeider spesielt godt med oppfølgingen av sine tilsyn.  

 

I SINTEFs undersøkelse ble det spurt om brann- og redningsvesenet hadde egen forebyggende avdeling. Alle felles 

brann- og redningsvesen, både IKS og andre samarbeidsformer, hadde en egen forebyggende avdeling. Blant de 

øvrige brann- og redningsvesenene hadde 75 prosent egen forebyggende avdeling.  

                                                      
43

 Rapport IRIS – 2013/008, s 135 . 
44

 SINTEF -rapport om kvaliteten i det brannforebyggende arbeidet, DSBs dokumenttilsyn med land ets brann- og redningsvesen og melding 

om brannvernet (rapportering fra brann- og redningsvesenet til DSB).  
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Mer konkret kan funnene summeres på følgende måte: 

 

- Andelen som i ”stor” eller ”noen” grad kvalitetssikrer sine tilsyn, er spesielt høy blant brann- og 

redningsvesenene som inngår i IKS (92 prosent). Alle brann- og redningsvesen som dekker 70  000 

innbyggere eller flere, oppgir at de kvalitetssikrer sine tilsyn. Blant brann - og redningsvesenene som dekker 

færre en 30  000 innbyggere, oppgir om lag 10 prosent at de ikke kvalitetssikrer sine tilsyn i det hele tatt. 

- Blant brann - og redningsvesen som har tettsted med over 20 000 innbyggere, utarbeider 95 prosent en 

rapport som inneholder de tiltak og de tilsyn som ble gjort årlig. Det er få forskjeller for de øvrige 

variablene, men det er kun blant de selvstendige brann- og redningsvesenene som ikke har ansatte som 

oppgir at de ikke lager slik rapport i det hele tatt. 

- Alle brann- og redningsvesen som dekker flere enn 70  000 innbyggere, kjenner i stor grad til ROS-analysen 

for sin brannvernregion. Hele 85 prosent av brann - og redningsvesenene som inngår i et IKS, oppgir at de 

kjenner til ROS-analysen for sin brannvernsregion. Denne andelen synker med 10 prosentpoeng for de 

brann- og redningsvesen som inngår i andre former for samarbeid. Blant de selvstendige brann - og 

redningsvesenene er denne andelen nede i 60 prosent.  

- 63 prosent av brann - og redningsvesenene som dekker 70  000 innbyggere eller flere, har fattet vedtak om 

tilsyn i andre bygninger enn særskilte brannobjekter. Denne andelen ligger på mellom 20 og 30 prosent i de 

øvrige brann- og redningsvesenene. 

- Nesten 9 av 10 brann- og redningsvesen som dekker 70  000 eller flere innbyggere, melder i ”stor grad” fra 

til kommunale bygningsmyndigheter om forhold som synes å være i strid med plan- og bygningsloven. 

Andelen som oppgir at dette gjøres i ”stor grad”, er for de øvrige brann- og redningsvesenene på om lag 50 

prosent. Det er for øvrig 20 prosent høyere andel brann- og redningsvesen som oppgir at de melder fra om 

slike forhold blant de brann- og redningsvesen som har egen forebyggende avdeling enn brann- og 

redningsvesen uten slik avdeling. 

 

Dokumenttilsyn45 
DSBs konklusjon etter at dokumenttilsynsaksjonen 2010–2013  er avsluttet, er som følger:  

Store brann- og redningsvesen som har funn både innenfor ”bemanning” og ”myndighetsutøvelse ved tilsyn”, har 

gjennomført for få tilsyn i forhold til forskriftskravene. Små brann- og redningsvesen med samme funn har gjerne 

også en dårligere kvalitet på tilsynene. Totalt ble det gjennomført dokumenttilsyn i 249 brann- og redningsvesen 

fordelt over fire omganger. Ikke alle disse brann- og redningsvesenene var det mulig å kategorisere med tanke på 

type brann- og redningsvesen og antall innbyggere disse dekker. 

 

Dokumenttilsynets formål var å vurdere om kommunen har et internkontrollsystem som sikrer at krav fastsatt i eller 

i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven innen brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid, overholdes. 

 

Internkontrollsystemet ble kontrollert på følgende områder: 

 

- bemanning ledelse/forebyggende avdeling 

- kompetanse forebyggende avdeling 

- risiko- og sårbarhetsanalyse 

- plan over brannverntiltak 

- myndighetsutøvelse ved tilsyn 

- informasjonstiltak 

- samarbeid med andre kommuner om brann- og redningsvesenets forebyggende oppgaver 

 

For 192 (77 prosent) av de 249 brann- og redningsvesenene som inngikk i dokumenttilsynene, er det angitt funn.  

                                                      
45

 Dokumenttilsyn kan defineres som tilsyn basert på tilsendte dokumenter, uten fysisk tilstedeværelse hos tilsynsobjektet. 
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Totalt sett er det angitt ett funn for tre prosent av brann- og redningsvesenene, to funn for 18 prosent, tre funn for 22 

prosent, fire funn for 17 prosent, fem funn for 13 prosent og seks funn for fire prosent av brann - og 

redningsvesenene som inngikk i tilsynene. Hos kun ett av brann - og redningsvesenene har man angitt syv funn. 

Dette brann- og redningsvesenet befinner seg i kategorien selvstendig brann- og redningsvesen med 

brannsjef/årsverk og i kategorien som dekker mellom 3 000 og 9 999 innbyggere.  

 

 
Tabell 9: Antall funn fra DSBs tilsynsaksjon etter type brann- og redningsvesen46 
 
 
 
 
 
Funn i prosent 

Type brann- og redningsvesen 
Felles brann - 

og 

redningsvesen 

interkom-

munalt foretak 

– IKS 

( N=24)  

Felles 

brann- og 

rednings-

vesen, andre 

samarbeids-

former enn 

IKS (N=10)  

Selvstendig 

samarbeidende 

brann- og 

redningsvesen 

(N=19)  

Selvstendige brann- 

og redningsvesen 

(N=184)  

Ingen funn 38 %  30 %  32 %  21 %  

1 8 %  20 %  5 %  1 %  

2 42 %  30 %  5 %  16 %  

3 4 %  10 %  11 %  26 %  

4   16 %  20 %  

5 8 %  10 %  16 %  13 %  

6   16 %  3 %  

7    1 %  

 

Den høyeste andelen uten funn er blant de brann- og redningsvesen som er organisert som IKS (38 prosent). 

Andelen brann- og redningsvesen med mange funn er høyest blant de som her er kategorisert som selvstendige 

brann- og redningsvesen.  

 

 
Tabell 10: Antall funn etter DSBs tilsynsaksjon etter innbyggertall i brann- og redningsvesenets ansvarsområde 
 
 
 
Funn i prosent 

Innbyggere i brann- og redningsvesenets ansvarsområde  
< - 2 999 

( N=70)  

3 000 –9999 

(N=86)  

10 000–29 

999 (N=48)  

30 000– 69 999  

(N=21)  

70 000 ->  

(N=9)  

Ingen funn 20 %  16 %  29 %  33 %  44 %  

1 1 %  2 %  6 %  10 %   

2 11 %  17 %  19 %  33 %  44 %  

3 23 %  30 %  17 %  5 %   

4 23 %  14 %  19 %  5 %  11 %  

5 14 %  15 %  10 %  10 %   

6 7 %  4 %   5 %   

7  1 %     

 

 

Den høyeste andelen uten funn er blant de brann- og redningsvesen som dekker 70  000 eller flere innbyggere.  

                                                      
46

 Totalantallene det er prosentuert på bakgrunn av, er i utgangspunktet for lave, med unntak av selvstendige brann- og redningsvesen med 

brannsjef/årsverk, men for å vise den relative andelssammenhengen mellom variablene er det likevel valgt å bruke prosent i denne 

sammenhengen. Andelen det er prosentuert ut ifra, er angitt i parentesen (N=XX).  
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Høyest andel brann- og redningsvesen med funn er avdekket hos de minste brann- og redningsvesenene, de som 

dekker færre enn 10 000 innbyggere. 

 

Høyest andel funn for alle typer brann - og redningsvesen er innenfor området myndighetsutøvelse, mens det er 

færrest innenfor informasjon og kompetanse. 

 

 

Melding om brannvernet 
Brann - og redningsvesenenes rapportering av tilsyn på melding om brannvernet viser at andelen utførte tilsyn med 

A-objekter, det vil si bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv, er høyest for brann- og 

redningsvesen som er organisert som IKS. Lavest gjennomføringsgrad har de selvstendige brann- og 

redningsvesenene. Når vi ser på andelen utførte tilsyn på kommunale boliger som er en del av A-objektene, er 

gjennomføringsgraden på 88 prosent blant felles brann- og redningsvesen – IKS, mens det for de øvrige typer 

brann- og redningsvesen synker til henholdsvis 76, 7 2 og 60 prosent. Lavest gjennomføringsgrad finnes hos 

selvstendige brann- og redningsvesen uten brannsjef/årsverk. 
 

Vurderes gjennomføringen av tilsyn etter befolkningsmengde i brann- og redningsvesenets ansvarsområde, så viser 

tallene at andelen gjennomførte tilsyn med A-objekter øker med antall innbyggere.  

 

 
Tabell 11: Andel gjennomførte tilsyn etter type brann- og redningsvesen i 2011 

 
Gjennomførte 
tilsyn. 
Gjennomsnitt, % 

Type brann- og redningsvesen 
Felles brann- 

og 

redningsvesen, 

interkommunalt 

foretak – IKS 

Felles brann- og 

redningsvesen, 

andre 

samarbeidsformer 

enn IKS 

Selvstendig 

samarbeidende 

brann- og 

redningsvesen 

Selvstendige brann- og 

redningsvesen 

A-objekter  86  %  80 %  74  %  74  %  

KBA-objekter47  88 %  76  %  60  %  72  %  

B-objekter48 76  %  64  %  78  %  62  %  

KBB-objekter49  80 %  77  %  48 %  70  %  

 
 
 
Tabell 12: Andel gjennomførte tilsyn etter innbyggertall i brann- og redningsvesenets ansvarsområde i 2011 

Gjennomføring av tilsyn fordelt på innbyggerkategori i brann- og redningsvesenets ansvarsområde 

 Antall innbyggere i brann- og redningsvesenets ansvarsområde 

 <= 2 
9999 

3 000–9 999   10 000–29 999  30 000–69 999  >= 
70 000 

Total 

A-objekter  6 5  %  77 %  83  %  93  %  89 %  75 %  

KBA-objekter 61 %  72 %  75 %  96 %  89 %  71 %  

B-objekter  58 %  72 %  69 %  7 4 %  75 %  67 %  

KBB-objekter  42 %  87 %  66 %  86 %  69 %  69 %  

 

 

Vurdering 
Selv om det kan stilles spørsmål om hvor gode indikatorer dette er på det brannforebyggende arbeidet, mener 

arbeidsgruppen likevel at det er klare indikasjoner i dette materialet på at det drives mer systematisk og strukturert 

forebyggende arbeid i større brann- og redningsvesen enn i de mindre, blant annet i omfang og kvalitet på tilsyn, 

ROS-analyser, kompetanse og bemanning. 

                                                      
47  KBA - objekter: A- objekter som eies av kommunen. 
48

 B - objekter: bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å 

medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. 
49 KBB - objekter: B - objekter som eies av kommunen. 
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Som det fremgår av kapittel 3.2.7, er det i dag krav om 1 årsverk forebyggende arbeid pr . 10 000 innbygger. 

Arbeidsgruppen mener at dette har vært en viktig satsning for å løfte det forebyggende arbeidet i brann- og 

redningsvesenet til dagens nivå.   

 

Kravene til oppgaver på det forebyggende området bærer preg av tiltak hvor det er vanskelig å si noe om 

måloppnåelse og effekt. Det er i utgangspunktet en utfordring å kunne si noe om hvilket behov det er for ressurser 

på det forebyggende området for å kunne nå målene. Dagens krav til tilsyn og hyppighet av tilsyn vil kunne gi 

signaler om ressursbehov, men annet forebyggende arbeid som for eksempel informasjon og motivasjon gir ikke 

like klare ressursføringer. Arbeidsgruppen finner at dette er en utfordring både med tanke på hva kommunen totalt 

sett tilfører brann- og redningsvesenet av midler, og hvordan midlene blir disponert internt i brann- og 

redningsvesenet. Som det fremgår av analysen av kvaliteten på det forebyggende arbeidet ovenfor, kan det også 

tyde på at det er en sammenheng mellom antall årsverk og kvaliteten.    

 

4.9 Kvalitet i beredskapsarbeidet 

Arbeidsgruppen har ikke hatt tilgang til gode data som kan si noe om kvaliteten i beredskapsarbeidet. Kvalitet i 

beredskapsarbeid handler i stor grad om hvordan brann- og redningsvesenet forbereder og håndterer hendelser som 

oppstår.  

 

Før Nødnett innføres i hele landet, har vi ingen god måling av innsatstid i brann- og redningsvesenet.
50

 

Arbeidsgruppen vurderer at det faktum at vi har krav til innsatstid i seg selv, er en betydelig styrke. Dagens krav til 

innsatstid sikrer at brann- og redningsvesenet kan nå en stor andel av befolkningen kort tid etter at en hendelse er 

varslet. Se kapittel 3.2.7 for en nærmere beskrivelse av innsatstiden. 

 

Figur 27 og tabell 13 viser gjennomsnittlig rapporterte innstatstid for boligbranner 2011 –2012 og hvor mange 

prosent av bygningsbranner som nås innenfor innsatstid. Tallene kan innholde feilregistreringer da de er registrert 

manuelt. Figuren og tabellen viser at innsatstiden for boligbranner gjennomgående er kort.  

 

 

 

 
Figur 27: Gjennomsnittelig rapportert innsatstid (minutter) for  
boligbranner 2011–2012 

 
    Tabell 13: Boligbranner og innsatstid 

 

                                                      
50

 Når alle nødsentraler (110- sentralene) tar i bruk samme oppdrags- og håndteringssystem Vision, og det etableres en rapporteringsløsning 

derfra, vil vi få gode data på innsatstider. 

0 5 10 15 

Enebolig 

Rekkehus 

Blokk/leilighet 

Boligbranner totalt 

11,1 

7,8 

6,1 

9,5 

Gjennomsnittlig rapportert 
innsatstid (min.) for boligbranner 

2011-2012 

Minutter 
innsatstid 

Prosent av 
boligbranner 

innenfor innsatstid 
1 1,7  
2 6,3  
3  13  
4 21,5  
5  32,5  
6  41,6  
7  49,9 
8 57,9  
9 64,4  

10 70,5  
15  87,3  
20 93,9  
30  98,4 
40 99,4 
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Tabell 14 skisserer grovt hvor mange mennesker i landet som bor innenfor kravene til innsatstid. Tallene er 

beregnet med utgangspunkt i luftlinje fra brannstasjon til brannsted kjørt i 60 km/time . Dette betyr at tallene er for 

høye, men det er vanskelig å si hvor stort avvik det er. Uansett gir det en indikasjon på hvor mange som kan 

forvente at brann- og redningsvesenet er på stedet innen et visst tidspunkt. Vi ser at det bare er vel 47 000  personer i 

hele landet som ikke nås på 30 minutter med denne beregningsmåten. C irka 242 000 personer nås ikke på 10 

minutter. 

 

 
Tabell 14: Befolkningsmengde i beregnet avstand fra nærmeste brannstasjon 
Forklaring Antall Kommentarer 
Befolkning i 10 km buffer  4 616 256   

Befolkning i 20 km buffer  4 793 189   

Befolkning i 30 km buffer  4 811 180  

   

Sum befolkning i alle ”ruter” (områder) med > 5 innbyggere pr. km
2
 4 815 682  42 517 bor så 

grisgrendt at det ikke 

er 5 personer pr . km
2
 

  

Totalbefolkning i Norge 1.1.2010 4 858 199  
Kilde: DSB 
 

 

Arbeidsgruppen har ingen indikasjoner på at kravene til innsatstid gjennomgående ikke oppfylles rundt omkring i 

landet. Selv om innsatstidskravet oppleves som en styrke, kan det også argumenteres for at slike tydelige krav gjør 

at risiko blir en mindre viktig faktor i beredskapsplanleggingen.  

 

Samtidig omhandler naturligvis kvalitet i beredskapsarbeidet også mange andre faktorer enn innsatstid. 

Mannskapenes kompetanse, erfaring, trening, samhandling og utstyr er noen nøkkelpunkter. Arbeidsgruppen legger 

til grunn at mannskaper og brann- og redningsvesen først blir skikkelig gode til å håndtere hendelser når de rykker 

ut og håndterer hendelser jevnlig. Selv om øvelse gir økt håndteringsevne, gir skarpe hendelser enda bedre 

forutsetninger for å utvikle beredskapen. 

 

 

Vurdering 
Det er liten tvil om at de store brann- og redningsvesenene i de befolkningstette områdene av landet håndterer flere 

hendelser i løpet av et år enn de mindre. Noen mindre brann- og redningsvesen rykker bare ut på et fåtall branner i 

løpet av et år. Og selv om dette ikke tilsier at små brann- og redningsvesen ikke klarer å håndtere hendelsene de er 

ute på, gir det større brann- og redningsvesenene bedre mulighet til å sikre erfaring og øvelse i beredskap. Særlig 

gjelder dette ekstraordinære og mer kompliserte hendelser, som også er sjelden selv i mindre og mellomstore brann- 

og redningsvesen. Store og kompliserte hendelser krever etter arbeidsgruppens erfaring øvelse, utstyr og 

kompetanse.  

 

Evalueringer som omtales i NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer, viser for eksempel at mange brann- og 

redningsvesen, spesielt mindre, ikke har tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte til å kunne håndtere hendelser 

som involverer farlig gods og farlige stoffer. Mindre brann- og redningsvesen er videre avhengig av bistand fra 

andre brann- og redningsvesen for å kunne håndtere hendelser ut over de ordinære. Om ikke samarbeidet er av 

formell karakter, og det heller ikke foreligger felles avtaler om bistand, risikeres det at bistanden og tilgjengelige 

ressurser er tilfeldig eller variabel.     

 

4.10 Ledelse  

Ledelsesstruktur og krav til ledelse i dagens brann- og redningsvesen er beskrevet i kapittel 2. Som vi så, var mer 

enn to tredjedeler av landets 264 brannsjefer i deltidsstillinger. Arbeidsgruppen mener at den store andelen 

deltidsledere samlet sett er en svakhet ved dagens organisering. På grunn av at en leder i deltid også ivaretar andre 

stillinger i kommunen, vil det kunne være utfordrende å ha tilstrekkelig oppmerksomhet og kompetanse på brann- 

og redningsvesenet enn for en heltidsleder, noe som igjen kan gå ut over habiliteten.  
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Utfordringen ved at det mangler arenaer for strategisk lederutvikling og utvikling av informasjon i brann - og 

redningsvesenet, er også fremhevet i innspill til arbeidsgruppen. 

 

Evalueringer av brann- og redningsvesenenes store og/eller komplekse hendelser fra 2000
51

 frem til i dag, viser til 

flere svakheter som har til dels stor betydning for evnen til å håndtere hendelsen(ene) mannskapet blir stilt overfor. 

Knyttet til ledelse trekkes det særlig frem at mange av brannbefalet ikke har erfaring i eller kompetanse til å 

håndtere store komplekse hendelser. De er vant til å håndtere ordinære og mindre hendelser, og når omfanget på 

hendelsen blir stor og/eller kompleks, er de usikre på best mulig tilnærming til hvordan hendelsen bør håndteres.  

 

I noen sammenhenger kan det likevel være en styrke at brannsjefen også innehar andre funksjoner i kommunen. 

Dette kan ha betydning for involvering i annen type kommunal forvaltning. 

 

  

Vurdering  
Arbeidsgruppen mener likevel at dagens struktur, med blanding av små og store brann- og redningsvesen er 

krevende for å ha en enhetlig ledelse av større hendelser og for å sikre utvikling av strategisk ledelse. 

 

4.11 Oppsummering og konklusjoner 

To overordnede hovedtrekk preger dagens organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet: 

 

- mye fungerer godt i det daglige, selv om det også er noen gjennomgående utfordringer 

- det er store variasjoner mellom de ulike brann- og redningsvesenene både når det gjelder organisering, 

kvalitet, effektivitet og evne til å håndtere og forebygge branner og andre hendelser. 

 

Arbeidsgruppen mener at de store forskjellene i størrelse og organisasjonsform gir noen klare utfordringer.  

 

Samlet sett mener arbeidsgruppen at denne gjennomgangen viser at dagens brann- og redningsvesen i hovedsak 

fungerer bra. Vi har en fleksibel organisering som sikrer balanse mellom kostnader og risiko i et landstrakt og 

variert land, gjennom heltids- og deltidsbrann- og redningsvesen. Innsatstid og dimensjonering sikrer lokal 

tilstedeværelse og trygghet for befolkningen. Arbeidsgruppen mener også at ressurskravet til forebyggende 

personell har vært en riktig satsning for å løfte det forbyggende arbeidet. Brann - og redningsvesenet har høy tillit i 

befolkningen og et godt omdømme. De fleste hendelser håndteres på en tilfredsstillende måte. Det er et bredt 

samarbeid og samspill med andre beredskapsaktører og forebyggende aktører for å løse oppgavene. Det kommunale 

ansvaret sikrer lokal forankring, identitet og mange steder en sterk og viktig dugnadsånd. Nærheten mellom brann- 

og redningsvesenet og kommunen og lokalkunnskapen er andre sterke sider ved dagens organisering og 

dimensjonering av brann- og redningsvesenet.  

 

Samtidig viser dette kapittelet noen klare utfordringer og svakheter ved dagens brann- og redningsvesen. Særlig er 

de store forskjellene mellom de store og de små brann- og redningsvesenene en utfordring. Noen mindre brann- og 

redningsvesen utfører oppgavene godt alene og er godt drevet. Likevel mener arbeidsgruppen at det gjennomgående 

er vanskelig for de minste brann- og redningsvesenene å ivareta sine oppgaver på en like god måte som de større.  

 

Arbeidsgruppen har på bakgrunn av analyser, innspill og erfaringer identifisert noen hovedutfordringer ved dagens 

brann- og redningsvesen: 

 

- Evnen til å håndtere store og/eller komplekse hendelser er varierende, særlig kan dette være krevende i 

mindre deltidsbrann- og redningsvesen. 

                                                      
51  NOU 2012:8  Ny utdanning for nye utfordringer. Det foreligger evalueringsrapporter og NOU -er fra flere av de store hendelsene som peker 

på punktene beskrevet: togkollisjon Åsta 4. januar 2000, togkollisjon Lillestrøm stasjon 5. april 2000; forliset av MV Rocknes, Vatlestraumen 

19. januar 2004, trafikkulykke Oslofjordtunnelen 25. juli 2005, jordras Hatlestad 14. september 2005, Vest Tank -ulykken Gulen kommune 

24. mai 2007, skredulykke Ålesund 26. mars 2008, skogbrann Froland 9. juni 2008, grunnstøting av MV Full City Langesund 31. juli 2009, 

jernbaneulykke Oslo havn 24. mars 2010.  
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- Nødvendig spesialistkompetanse dekker ikke nødvendigvis alle geografiske områder, og det er ikke en 

helhetlig og overordnet struktur på hvor slik kompetanse er lokalisert. 

- Manglende kompetanse knyttet til områder som er viktig for å løfte det brannforebyggende arbeidet videre, 

for eksempel informasjon, analysekompetanse og ROS, erfaringslæring, brannevaluering og 

forvaltningskompetanse. Mange steder er det for små fagmiljøer, eller kompetansen på disse områdene 

finnes rett og slett ikke. 

- Manglende systematikk for erfaringslæring. 

- Ressurser (både internt og eksternt) utnyttes ikke godt, eksempelvis bygges det nye brannstasjoner tett på 

nabobrann- og redningsvesen. 

- Potensial for bedre samarbeid med en del eksterne aktører og til bedre å utnytte nærheten til og 

involveringen i andre kommunale tjenester. 

 

Store brann- og redningsvesen har gjennomgående sterkere fagmiljøer, mer spesialkompetanse og får trening i å 

håndtere ekstraordinære hendelser gjennom erfaring, enn særlig mindre deltidsbrann- og redningsvesen. Ut fra 

datagrunnlaget som er tilgjengelig, kan det se ut som om de aller minste brann- og redningsvesenene er dyrere å 

drifte enn større brann- og redningsvesen. Dette er en utfordring siden svært mange av dagens brann- og 

redningsvesen er små. Det kan også se ut som om det er enklere for større brann- og redningsvesen å prioritere 

ressurser til utstyr og mannskaper. Tydeligst er imidlertid forskjellen mellom de større og de mindre brann- og 

redningsvesenene når det gjelder kvaliteten på det forebyggende arbeidet. Mye tyder på at de større brann- og 

redningsvesenene har kompetansemiljøer som gir bedre forutsetninger for å lykkes langt bedre i det 

brannforebyggende arbeidet.    

 

Det kan påvises utfordringer knyttet til involvering og samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og 

administrativ/politisk ledelse i kommunen. Likevel ser det ikke ut til at brann- og redningsvesen med formelt 

samarbeid, i motsetning til kommuner med selvstendige brann- og redningsvesen, skaper vesentlig større 

utfordringer når det gjelder involvering i kommunens forvaltning, demokrati, styring og kontroll. 

 

Arbeidsgruppen ser det videre som utfordrende at brannsjefer er ansatt i små stillingsbrøker. Det kan være 

utfordrende å bekle flere roller samtidig. 

 

Arbeidsgruppen mener derfor det er et reformbehov ut fra dagens organisering av brann- og redningsvesenet. I 

neste kapittel vil vi gå gjennom utviklingstrekk fremover som også vil være med på å forsterke dette reformbehovet. 
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DEL III – FORHOLD SOM VIL PÅVIRKE ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV 
FREMTIDENS BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 

På bakgrunn av styrker og svakheter ved dagens organisering og dimensjonering, vil utviklingstrekk og forhold som 

vil påvirke fremtidig organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet, beskrives i del III. Figuren 

under illustrerer hvilke forhold arbeidsgruppen mener vil være førende for organisering og dimensjonering.  

2
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Figur 28: Forhold som påvirker dimensjonering og organisering av fremtidens brann- og redningstjeneste. 
 

 

I kapittel 5 beskrives utviklingstrekk som vil kunne ha betydning for hvordan fremtidens brann- og redningstjeneste 

skal organiseres og dimensjoneres. Utviklingstrekk vil kunne få betydning både for hendelsesbildet og for 

oppgavene.   

 

I kapittel 6 beskrives brann - og redningsvesenets samfunnsoppdrag og hva som skal være førende for fremtidig 

organisering og dimensjonering. 

 

I kapittel 7 , 8, 9 og 10 beskriver vi hva som skal være førende innenfor hovedoppgavene analysere og lære, 

forebygge, forberede og håndtere, samt ledelse. I kapitlene vurderes også hva som skal til for at brann- og 

redningsvesenet skal kunne håndtere disse oppgavene best mulig for å møte fremtidens utfordringer og samfunnets 

behov. Dette omtaler vi som kritiske suksessfaktorer. De kritiske suksessfaktorene vil i neste omgang danne 

grunnlag for noen kriterier for organisering og dimensjonering som blir behandlet i del IV.  

 

Samvirke og samarbeid behandles generelt i del III, der det naturlig berøres av oppgavene og hva som skal til for å 

løse oppgavene best mulig (kritiske suksessfaktorer).  

 

Det er også andre forhold som vil være med på å danne grunnlag for kriteriene for organisering og dimensjonering, 

som økonomi og demokrati, styring og kontroll.  
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5. Utviklingstrekk 
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Figur 29: Utviklingstrekk 

 

 

Endringer i samfunnet, endringer av oppgaver og endring i forventninger vil kunne ha betydning for hvordan brann- 

og redningsvesenet organiseres og dimensjoneres. Brann - og redningsvesenene tilføres, eller endrer, 

arbeidsoppgaver på bakgrunn av minst tre årsaker: 

 

- endring i samfunnet  

- som følge av hendelser 

- endringer i brann- og redningsvesenet  

 

5.1. Endringer i samfunnet  

Forventede endringer i befolkningen52  
Befolkningen endres, både sammensetning og antall. Det er fortsatt sterk vekst i antall innbyggere, som forventes å 

øke fra fem millioner i 2012, til 6,4 millioner i 2040, og befolkningen blir stadig eldre. Andelen av befolkningen 

over 67 år (også de eldste gruppene) forventes å øke betydelig, mens andelen under 35 år vil utgjøre en mindre 

andel av befolkningen i fremtiden. Befolkningssammensetningen endrer seg også. Andelen innvandrere og 

norskfødte med innvandrerforeldre forventes å øke fra dagens 14 prosent til 26 prosent i 2040.  

 

                                                      
52

 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (hentet fra SSB).  
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Befolkningskonsentrasjonen mot tettsteder og byer vil også fortsette. Hoveddelen av befolkningsveksten forventes å 

komme i kommuner som allerede i dag er mellomstore eller store (> 10  000 innbyggere), og i tilknytning til større 

tettsteder og byer. Særlig i mindre kystkommuner i Nord-Norge og Nord-Trøndelag forventes fortsatt 

befolkningsnedgang. Det samme gjelder enkelte kommuner i de perifere delene av Hedmark, Oppland og Telemark.  

 

Samlet sett vil dette få konsekvenser for brann- og redningsvesenet fremover ved at enkelte grupper som er 

identifisert som risikogrupper, øker betraktelig
53

, for eksempel hjemmeboende eldre. Videre må beredskap og 

forebygging tilpasses der folk bor. De fleste mennesker bor i dagens store kommuner, som trolig vil ha en høyere 

andel branner. 

 

 

Sosialpolitiske endringer 
Et skifte fra institusjoner til omsorgsboliger er et sentralt utviklingstrekk ifølge NOU 2012: 4 Trygg hjemme.54  På 

bakgrunn av helse- og sosialpolitiske føringer fra 1990-årene har en rekke pleie- og omsorgstjenester blitt endret fra 

å være institusjonsbasert til å bli boligbasert. Endringen har resultert i en nedbygging av segregert særomsorg og 

institusjoner til fordel for integrerte hjemmebaserte tjenestetilbud og nye boformer i nærmiljøet. Store sentrale 

institusjoner som HVPU  og psykiatriske plasser i helseinstitusjoner er enten avviklet eller nedbygget. Som følge av 

dette er flere bosatt i egne kommuner gjennom ulike boligløsninger.  
 

At grensene mellom syke- og aldershjem og omsorgsboliger med hjemmetjenester utviskes, vil kunne medføre nye 

utfordringer for brann- og redningsvesenet i nærmeste fremtid. Antall utrykninger for bistand til hjemmeboende vil 

kunne øke, samtidig som at nødvendig bistand som må ytes når brannpersonellet ankommer, kan være mer 

risikofylt og ressurskrevende. I tillegg må det vurderes og eventuelt planlegges tettere forebyggende oppfølging av 

personer som inngår i risikoutsatte grupper, som er statistisk mer utsatt for brannrelaterte hendelser.    

 
 
Språk og sikkerhetskultur 
Brannrisikoen kan være høyere blant enkelte innvandrergrupper, for eksempel arbeidsinnvandrere. Dette kan ha 

ulike årsaker: Kulturelle faktorer og språk kan være av betydning. Språkvansker kan gjøre det vanskeligere å tilegne 

seg nødvendig kunnskap om brannsikkerhet. Også sosioøkonomiske faktorer, som lavere sysselsetting og dårligere 

økonomi kan ha innvirkning på dårligere boforhold og brannsikkerhet i boliger. Videre kan ulike forståelsesformer, 

verdier, virkelighetsoppfatninger og normgrunnlag gi ulik forståelse av risikotoleranse
55

. Dette er faktorer som vil 

kunne medføre større dødelighet ved brannulykker
56

.    

 

 
Infrastruktur  
Utvikling i infrastruktur kan påvirke håndtering av branner. Norge er et langstrakt land med store geografiske 

variasjoner. Dette innebærer at det på vegnettet finnes mange tunneler av ulik lengde og kvalitet. Det er på 

landsbasis c irka 1000 vegtunneler og 30 undersjøiske tunneler
57

. 

 

Hva tunnelen er kledd med på innsiden, vil kunne ha betydning for alvorlighetsgraden ved brann. Ubeskyttet PE - 

skum (polyetylen) vil kunne føre til en rask brannspredning, noe som kan utgjøre en fare for bilister og 

innsatspersonell. Godkjent sikringsmetode i tunneler med ubeskyttet PE-skum er å dekke dette med blant annet 

armert sprøytebetong, og flere av dagens tunneler skal rehabiliteres de neste årene. Det har de senere år vært flere 

tunnelbranner som involverer vogntog, og som kunne fått svært uheldige konsekvenser. Den senere tid er det også 

blitt flere undersjøiske tunneler, som ofte er lengre enn de fleste vegtunneler. Tunneler har også ulik stigningsgrad, 

noe som påvirker branntilløp og utvikling av brann/røyk. 

 

Bedre infrastruktur, for eksempel på Vestlandet, kan på den andre siden gi brann- og redningsvesenet raskere 

fremkommelighet ved innsats, også fra nabobrann- og redningsvesen. 

 

                                                      
53  NOU 2012:  4 Trygg hjemme. 
54

 NOU 2012:4 Trygg hjemme. 
55  NOU 2012:4 Trygg hjemme. Kap. 3.36 . 
56  NOU 2012:4 Trygg hjemme. Kap. 3.36, Sammenli knet med gjennomsnittet av befolkningen har innvandrere lavere sosioøkonomisk status 

og levekår, samtidig som det er stor variasjon mellom ulike innvandringsgrupper.  
57  http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Tunneler   
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Ulike forventninger  
Publikums forventninger, sett sammen med hva det er realistisk at brann- og redningsvesenet kan utføre, er av stor 

betydning for den enkeltes trygghetsfølelse. Er det samsvar mellom forventninger og realitet? Publikums følelse av 

trygghet er viktig å ivareta. Men er det slik i dag, at publikum egentlig bør føle seg trygge? Brann - og 

redningsvesenet kan ikke håndtere alle situasjoner, eller redde alle som er i fare. Falsk trygghet ved å tro at man 

uansett blir reddet, kan også være farlig, fordi man kan ta unødige sjanser. Hver enkelt har et ansvar for å ivareta 

egen sikkerhet.  

 

Ulike typer og nivåe r på tjenester som brann- og redningsvesenet tilbyr rundt omkring i landet, kan også være en 

utfordring og skape usikkerhet om hva befolkningen kan forvente av brann- og redningsvesenet, særlig knyttet til 

redning. Eksempelvis tilbyr mange store brann- og redningsvesen redningsdykkere, mens enda flere mindre brann- 

og redningsvesen begrenser seg til kun å utføre overflateredning. Enkelte tilbyr også oppgaver som tauredning, 

mens dette blir ivaretatt av frivillige redningsaktører andre steder.  

  
Arbeidsgruppen har registrert at innbyggerne i større grad er bevisst sine rettigheter, og at de har mer kunnskap 

innen mange fagområder. Dette er naturlig som følge av samfunnsutviklingen hvor informasjon har blitt lettere 

tilgjengelig. Dette utfordrer brann- og redningsvesenet ved deres myndighetsutøving. Brann - og redningsvesenet må 

dermed være mer bevisst på gode begrunnelser for vedtak og korrekte hjemmelshenvisninger. 

 

 
Organisering av andre nødetater  

I politi og helse har det foregått en gradvis sentralisering av ressursene, samtidig som den lokale beredskapen 

knyttet til brann- og redningsvesenet er opprettholdt. Dette har gjort at brann- og redningsvesenet i en del 

kommuner får oppgaver i akutte hendelser som normalt tilligger helse eller politi. Utviklingen i organisering i de 

statlige nødetatene de neste årene vil således være en viktig faktor for hvilke oppgaver brann- og redningsvesenet 

skal håndtere, og ikke minst hvordan.
58

 

 

I mange kommuner er brann- og redningsvesenet raskere på ulykkesstedet enn helsetjenesten og politiet. Dette 

stiller store krav til de innsatsmannskapene fra brann- og redningsvesenene som er først på ulykkesstedet. Spesielt 

gjelder dette i distriktene. Som første nødetat på et skadested må brannpersonellet ivareta politiets ordensoppgaver. 

Leder av brann- og redningsvesenet har i slike tilfeller ordensmyndighet på skadestedet inntil politiet overtar.
59

 

Brannpersonell må i tillegg påta seg oppgaver som akutt  førstehjelp, sikring av skadested og skadestedsledelse. 

Dette er ikke nye oppgaver for brann- og redningsvesenet, men fordi oppgavene i mange tilfeller må ivaretas over 

lengre tid (før helse og politi ankommer og overtar), vil behovet for kompetanse til å kunne utøve slike oppgaver på 

en sikker og trygg måte øke.  
 

5.2. Endringer som følge av hendelser 

 

Hendelser, og da gjerne store hendelser, bidrar til det som kan betegnes som en hendelsesstyrt utvikling for brann - 

og redningsvesenet. Store hendelser, i motsetning til ordinære hendelser, er ofte også bedre analysert, evaluert og 

dokumentert. Store hendelser avdekker også ofte begrensninger eller muligheter i håndteringsevnen til det enkelte 

brann- og redningsvesen. Fra NOU 2012: 8  Ny utdanning for nye utfordringer siteres: 

 

”Når hendelser inntreffer, spesielt store og uvanlige hendelser, vil det normalt føre til forventinger om at 

brann- og redningsvesenet skal kunne håndtere tilsvarende hendelser også i fremtiden. Et eksempel på en 
slik hendelse er togkollisjonen på Lillestrøm i 2000, som førte til økt fokus på nødvendig fagkompetanse 
innen farlige stoffer60 . Et annet eksempel nærmere i tid, er skredet i Ålesund 2008 som satte urban redning 
på dagsorden61 . Senest i 2011 har det vært flere hendelser som aktualiserer og illustrerer ulik kompetanse 
på flere områder. For eksempel viste brannen om bord på hurtigruteskipet MS Nordlys hvor viktig det er å 

                                                      
58  NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen). 

 59  Brann - og eksplosjonsvernloven § 12 c) . 
60  Togkollisjon, Lillestrøm stasjon, 5. april 2000.  
61  Skredulykke, Ålesund 26. mars 2008 . 
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ha nødvendig RITS -kompetanse og beredskap62 . Mange av dagens forbedringspunkter innen brann- og 
redningsvesenet må derfor også sees i sammenheng med fremtidens forventede behov for kompetanse.”.

63
 

 

Drapene på Utøya og bombingen av regjeringskvartalet 22. juli 2011 har bidratt til økt søkelys på 

samfunnssikkerhet og beredskap. I særdeleshet har politiet fått mer oppmerksomhet som følge av at Rapport fra 22. 
julikommisjonen kritiserte beredskapen og håndteringsevnen til politiet.

64
 Mens rapporten ikke finner grunn til å 

kritisere verken brann- og redningsvesenet eller helsetjenesten, har hendelsene likevel bidratt til at andre 

beredskapsaktører inkludert brann- og redningsvesenet har funnet grunn til å vurdere egen håndteringsevne, og om 

ting kan gjøres annerledes for best mulig å kunne imøtekomme store, komplekse og uønskede hendelser i fremtiden.    

 

Granskningen av Nordrebrannen i Trondheim 7.12.2002 viste viktigheten av ”større respekt for forskrifter, krav og 
pålegg”.

65
 Det ble konkludert med at brann- og redningsvesenet ”må øke sin tilsyns- og kontrollvirksomhet, og være 

langt strengere når de ser at krav og pålegg ikke etterleves”. Denne enkelthendelsen har ført til større forståelse for 

at stor innsatsstyrke og kort innsatstid ikke er tilstrekkelig for å forhindre storbrann. Det er nødvendig å ha både 

forebyggende og beredskapsmessig oppmerksomhet på oppgavene som skal løses. Det er i ettertid satset på økt 

kvalitet på myndighetsutøvelse både i lokal brannvernmyndighet og bygningsmyndighet, samt bedring av 

samarbeidet mellom myndighetene.  

 

  

Nasjonalt risikobilde  
Nasjonalt risikobilde (NRB) for 2013 beskriver og analys erer utvalgte uønskede hendelser med et stort spekter av 

mulige konsekvenser. Brann - og redningsvesenet vil ha en rolle i håndteringen av mange av disse hendelsene. Se 

tabell 15:  

 

Naturhendelser Store ulykker Tilsiktede hendelser 
Ekstremvær Farlige stoffer Terrorisme 

Flom  Skipsulykker Sikkerhetspolitiske kriser 

Skred Atomulykker Det digitale rom 

Epidemi Offshoreulykker  

Skogbrann   

Romvær   

Vulkansk aktivitet   
Tabell 15: Type uønskede hendelser som er analysert i Nasjonalt risikobilde. 
 

På bakgrunn av disse hendelsene er det i Nasjonalt risikobilde utformet scenarioer, det vil si helt spesifikke 

hendelsesløp innenfor rammen av den uønskede hendelsen. Risikoen (sannsynlighet og konsekvens) for de ulike 

scenarioene e r så vurdert.  

 

                                                      
62  Brann om bord i Hurtigruten Nordlys 15.  september 2011. RITS-beredskapen ble for øvrig opprinnelig opprettet som en følge av den 

tragiske brannen om bord i skipet Scandinavian Star i 1990. Brannen kostet totalt 159 mennesker livet.  
63  NOU 2012:  8 Ny utdanning for nye utfordringer s. 59 . 
64  NOU 201 2: 14 Rapport fra 22. Juli-kommisjonen . 
65

 SINTEF -rapport NBL A03198  Granskning av storbrann i Trondheim 7. desember 2002, datert 2003.01.28 . 
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Figur 30: Nasjonalt risikobilde – samlet risikomatrise – viser vurdert risiko knyttet til de konkrete verstefallscenarioene som er 
analysert. 
 

Scenarioene som analyseres i NRB, er ”tenkelige verstefallscenarioer” og ikke dagligdagse ulykker, men felles for 

alle er at de går på tvers av ansvarsområder og forvaltningsområder i samfunnet.  
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5.2.1. Hvilke type hendelser håndterer brann- og redningsvesenet i dag? 

Figuren under er basert på brann - og redningsvesenets rapportering til DSB om utrykninger . Den gir et bilde av 

hvilke hendelser brann- og redningsvesenet har håndtert, og gir ikke nødvendigvis et riktig uttrykk for hvor mange 

slike hendelser som forekommer i Norge.  

 

 
Figur 31: Fordeling av utrykninger og oppdrag mellom ulike type kategorier av hendelser samlet i 2011 og 2012. 
 

 

Figuren viser fordeling av utrykninger og oppdrag mellom ulike type kategorier av hendelser
66

 samlet i 2011 og 

2012 for hele landet. Totalt var det rapportert om lag 18 800 utrykninger fra brann- og redningsvesenet i 2011 og 

15  700 i 2012
67

. Om lag 55 % av disse var branner eller brannhindrende tiltak. Kategorien ”annen brann” inkluderer 

blant annet brann i gress/kratt, brann i biler, skip og båter, tog, fly, container o g tunnelbrann.  

  

                                                      
66

 Rapporteringen inneholder en blanding av hendelser og oppgaver tilknyttet hendelser. 
67  Det er usikkert hva nedgangen fra 2011 til 2012 skyldes. Sannsynligvis er dette heller et resultat av lavere innrapporteringsgrad enn reell 

nedgang i antall hendelser som brann- og redningsvesenet har rykket ut på. 
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5.2.2. Utvikling i brann- og redningsvesenets utrykninger og oppdrag over tid 

I 2010 ble rapporteringssystemet fra brann- og redningsvesenet til DSB revidert, slik at det ikke uten videre er 

mulig å sammenlikne årene før og etter
68

. Figurene 32 o g 33 viser derfor utviklingen de siste ti årene til og med 

2009. 

 
Figur 32: Utvikling i antall utrykninger og oppdrag etter ulike kategorier i hele landet 2000–2009, del 1. 
Kilde: SamBas  

 

 
Figur 33: Utviklingen i antall utrykninger og oppdrag etter ulike kategorier i hele landet 2000–2009, del 2. 
Kilde: SamBas  

                                                      
68  Til og med 2009 ble brann i bygning, fly og skip samt skogbranner og uhell med transport av farlig gods rapportert enkeltvis. Alle andre 

utrykninger og oppdrag ble rapportert som en samlesum pr. kvartal og kategori. Fra og med 2010 gikk man over til å rapportere alle hendelser 

enkeltvis. Revisjonen medførte i tillegg endringer i inndelingen av kategorier – enkelte kategorier ble fjernet, noen ble delt opp, og det ble 

introdusert nye kategorier. 
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Vi ser av de to figurene at det i tiårsperioden fra 2000 til 2009 har vært en betydelig vekst i unødige alarmer, 

trafikkulykker, annen brann og brannhindrende tiltak. Sterkest nedgang har det vært for bygningsbranner, 

ambulanseoppdrag og trygghetsalarmer. Merk at tallene er basert på hva brann- og redningsvesenet har rapportert 

inn i perioden. 

 

Utviklingstrekk knyttet til noen av hendelsene vil bli beha ndlet nedenfor.  

 

5.2.3. Nærmere om enkelte typer hendelser  

 

Brann  
Det er vanskelig ut fra brann- og redningsvesenets rapportering å si noe sikkert om utvikling i antall branner. Som 

det fremgår av figuren over, indikerer det store bildet over tid en nedgang i antall bygningsbranner som brann- og 

redningsvesenet blir kalt ut på. Antallet andre branner øker frem til 2009, men tallene for 2011 og 2012 viser at 

antallet rapporterte branner innenfor ”annen brann” er lavere igjen. Brann- og redningsvesenene rapporterte i 2011 

at de rykket ut til over 8 000 branner, hvorav halvparten var bygningsbranner. 

 

Ifølge St.meld. nr. 35 (2008 –2009) Brannsikkerhet har åtte av ti som har omkommet i brann de siste ti årene, 

omkommet i boliger. De siste store bybranner var i Bergen  i 1955 og Tromsø 1969 . Etter brannen på Caledonien i 

1986 har det ikke vært store hotellbranner. Vi er kommet langt når det gjelder forebygging av større branner, særlig 

gjennom kompenserende tiltak som for eksempel sprinkling, opplæring av ansatte og systematisk sikkerhetsarbeid. 

 

Fortsatt dør imidlertid for mange i brann. Som vi ser av figuren under, har antallet omkomne i brann årlig variert 

mellom 40 og 90 de siste 30 årene. 2011 og 2012 viste det laveste antall omkomne i brann de siste 30 årene, men 

tallene for 2013 viser igjen en økning. Pr. 25. november er det registrert 55 døde i brann i 2013.  

 

 

 
 
Figur 34: Antall omkomne i brann pr. år 1979–2012. 
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Figur 35: Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann.69 Det gjøres oppmerksom på at grafen 70 + er øverst 
i figuren, mens 0–19 er nederst. 
 
 

Figur 35 viser at personer over 70 år er overrepresentert på brannstatistikken , og hovedutfordringen er at antallet 

personer over 70 år tr olig vil fordobles frem mot 2060. Dette , i kombinasjon med at den eldre delen av 

befolkningen i større grad enn før bor i egne hjem eller omsorgsboliger fremfor institusjoner, medfører at antallet 

branndøde trolig vil stige dersom det ikke iverksettes tiltak. 

 

 

 
 
Figur 36: Erstatningsbeløp etter brannskader oppgitt i 1 000 kroner, i perioden 1985–2011. 
Kilde: Tabellen er hentet fra Brannskadestatistikk (Finans Norge)  

 

 

Tendensen når det gjelder erstatningsbeløp som er utbetalt av forsikringsnæringen etter branner, har i løpet av de 

siste 25 årene vært klart stigende, ifølge statistikk sammensatt av Finansnæringens hovedorganisasjon. Statistikken 

                                                      
69  DSB (2010) Rapport. Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann. En gjennomgang av DSBs statistikk over 
omkomne i brann 1986–2009. 
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tilsier at det er behov for å drive brannforebyggende tiltak både overfor næringsvirksomhet og boliger, da store 

verdier går tapt i brann. 

 
 
Akutt forurensning  
Det forventes at skipsfart langs norskekysten øker i fremtiden. Brann - og redningsvesenet rapporterte å håndtere om 

lag 600 store og små tilfeller av akutt forurensning i 2011. Dette inkluderer en lang rekke typer forurensning både 

på land og sjø, fra oljeutslipp til gasslekkasjer. Større bedrifter bruker mer flytende naturgass (LNG) enn tidligere, 

og transport av gass på sjø øker. Spesielt er det økning av transport av LNG på land. En positiv konsekvens er at 

oljetransporten reduseres når bruk av LNG øker.  

 

Kystverkets statistikk viser 382 tilfeller av akutt forurensning i 2011, hvor av 220 var landbaserte, 79 hendelser på 

skip og 83 i forbindelse med offshoreaktiviteter
70

. Antall hendelser har vært relativt stabilt siden 2009. Forskjeller i 

tall fra brann- og redningsvesenet og Kystverket skyldes trolig at Kystverket bare tar med større hendelser som er 

meldt til dem. 

 
 
Ulykker på veg og bane 
Trafikkulykker er en av hendelsene som brann- og redningsvesenet oftest rykker ut til, og utgjør 

1
/ 5  av alle 

innsatser. Det var en jevn økning i antall utrykninger til trafikkulykker gjennom hele 2000-tallet. Dette samsvarer 

med utviklingen i person- og godstransport på norske veger i perioden. Det har vært en vekst i kjøretøykilometer på 

23 prosent fra 2000 til 2011.
71

 Veksten i vegtrafikk forventes å øke også fremover (jf. prognoser i Nasjonal 

transportplan 2014–2023).  

 

Samtidig har det vært en kraftig nedgang i antall alvorlige trafikkulykker i samme periode. Antall drepte eller hardt 

skadde i vegtrafikken er blitt nesten halvert, fra 1 593 i 2000 til 847 i 2011. Målet er videre reduksjon til 500 i 2024. 

Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at antallet mindre alvorlige ulykker (som brann- og redningsvesenet rykker 

ut til) vil reduseres. Det er derfor grunn til å tro at håndtering av trafikkulykker, i samvirke med politi og helse, vil 

bli en viktig oppgave for brann- og redningsvesenet også de neste årene. 

 

Alvorlige og større transportulykker, som ulykker med farlig gods, tungbilulykker og ulykker på sjø, bane og med 

fly forekommer sjeldnere, men er betydelig mer kompliserte å håndtere. Antall rapporterte ulykker med farlig gods 

som brann- og redningsvesenet rykket ut på, var for eksempel i 2011 bare 26. Når vi i statistikken også tar med 

ulykker som ikke brann- og redningsvesenet har rapportert, er antallet slike hendelser 71
72

. Selv om det er få 

ulykker, tilsier samfunnsutviklingen en fortsatt økning av transport av farlig gods. Miljødirektoratet nevner for 

eksempel i møte med DSB at selv om antall tankanlegg går ned, blir det mer transport på veg av slike stoffer. 

Lagrene kan forenklet beskrives som overført til vegen. 

 

Jernbaneulykken som inntraff langs Bergensbanen  i juni 2011, er et eksempel på en komplisert ulykke i ulendt 

terreng. Passasjertoget kjørte inn på Hallingsskeid stasjon hvor østre snøoverbygg sto i brann. Togføreren foretok 

en nødbrems, og passasjerene ble umiddelbart evakuert. Det ble ingen skader blant passasjerene, men hele toget og 

deler av infrastrukturen på stedet ble ødelagt av brannen. Først etter c irka seks timer fikk brann- og redningsvesenet 

fraktet brannbil og slokkevann fra Voss. En hendelse med togavsporing inntraff på Vestfoldbanen året etter.
73

    

   

 
Andre ulykker 
Brann - og redningsvesenet håndterer også en rekke andre typer ulykker. Til sammen rapporterte brann- og 

redningsvesenet utrykning på nærmere 1 000 redningsoppdrag i 2011, tilsvarende 5 prosent av alle rapporterte 

hendelser. I tillegg kommer om lag 200 dykkeroppdrag. Det kan nevnes at antall døde som følge av drukning i 

perioden 1998–2010 i gjennomsnitt var høyere enn antall omkomne i brann
74

 (107 drukning, 63 branndøde pr. år). 

                                                      
70  Kilde: SSB. Kystverket – StatRes. 
71  Kilde: Statens vegvesen. 
72  Kilder: DSB. Sambas. Inkluderer meldepliktsmelding, media, brann - og redningsvesenets rapportering, bekymringsmelding, web -skjema, 

FNH, telefon, e -post og brev.  
73  Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) : Rapport om jernbaneulykke Bergensbanen, Hallingskeid stasjon 16. juni 2011, tog 62, og 

Rapport om togavsporing ved Nykirke stasjon, Vestfoldbanen, 15. februar 2012 tog 12926. 
74  http://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatisti kk. pr 1. Pr. 14. oktober 2013 var det 93 druknet og 63 omkomne i brann.  
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Pr. 20. november 2013 er det nesten dobbelt så mange som dø r i drukningsulykker enn som følge av brann (105 

druknede 
75

mot 55 branndøde).  

 

Det er vanskelig å identifisere enkelte utviklingstrekk som vil påvirke antallet slike ulykker og konsekvensen av 

dem. Men både scenarioene som beskrives i NRB 2013 om kvikklei reskred i by og fjellskred, kan komme til å 

utfordre brann- og redningsvesenet. Befolkningens holdning til risiko og deltagelse i risikoaktiviteter på fritiden kan 

også påvirke dette bildet. 

 
 
Naturskapte hendelser  
Naturhendelser utløses av naturkrefter eller naturlige fenomener og ikke av menneskelig aktivitet. Brann - og 

redningsvesenet rapporterte i 2011 at de rykket ut på om lag 240 klimahendelser.  

 

Det er ventet at fremtidige klimaendringer vil kunne medføre økt fare for ekstremvær og påfølgende naturskapte 

hendelser og katastrofer.
76

 Samfunnet må planlegge for kommende klimaendringer, men man kan vanskelig 

forhindre alle klimaskapte hendelser.  
 

Naturskapte hendelser vil utfordre samfunnets evne og kapasitet til å forebygge og håndtere værsituasjoner. Mer 

intense, hyppigere og uforutsette hendelser, eksempelvis nedbør, øker faren for blant annet flom og skred
77

. Det vil 

medføre at både samfunnet som helhet, kommunen lokalt og enkeltpersoner vil være mer utsatt for økt risiko.  

 

Lange tørkeperioder kan føre til hyppigere store skogbranner, kanskje også flere simultant. Økt stormfloaktivitet 

kan også bli en konsekvens av klimaendringene. Dette kan gi flere oversvømmelser av kystnær infrastruktur og 

bygninger enn i dag. 

 

Store naturhendelser kan også true kritisk infrastruktur. Samfunnet er svært avhengig av kritisk infrastruktur som 

telekommunikasjon, drikkevann og stabil forsyning av elektrisitet. Denne økte avhengigheten gjør oss mer sårbare 

dersom det blir brudd i leveransen av slike tjenester. Samfunnets sikkerhet er derfor avhengig av at den kritiske 

infrastrukturen sikres på best mulig måte slik at man unngår brudd. 

 

Konsekvenser av hendelser utløst av ekstremvær kan reduseres ved å øke vår håndteringsevne tilstrekkelig. 

Tilpasning og omstilling av beredskapsressurser for å imøtekomme hendelser som kan oppstå, er en forutsetning. 

Det viktigste er likevel risikoreduserende forebyggende tiltak. Tilstrekkelig forebyggende tiltak kan bidra til at 

brann- og redningsvesenet reduserer risiko for at hendelsen oppstår, eller at skadeomfanget reduseres.   

 

Som følge av fremtidens utfordringer med klimaendringer og det å ivareta kritisk infrastruktur, er det ventet at 

brann- og redningsvesenet vil måtte påta seg enda flere oppgaver enn i dag. Flere oppgaver, og flere og mer 

kompliserte hendelser vil kreve større samhandling mellom brann- og redningsvesenene og andre aktører. Dette 

krever igjen kompetanse og forståelse, både når det gjelder ulykkesforebyggende og skadebegrensende tiltak, og 

kompetanse til å evaluere og følge opp redningsinnsatser. 

 

 

5.3 Endringer i brann- og redningsvesenet  

 

Det har over tid vært en utvikling i retning av færre og større brann- og redningsvesen, gjennom etablering av ulike 

former for interkommunalt samarbeid. Imidlertid går denne utviklingen sakte. For ti år siden var det cirka 400  

brann- og redningsvesen.  

 

Endringer i oppgaver og økende krav til kompetanse gir nye utfordringer for brann- og redningsvesenet.
78

 Både 

teknologi og arbeidsoppgaver påvirker forventningene som allmennheten og andre beredskapsaktører har til brann- 

og redningsvesenet. Dette er med på å definere hva brann- og redningsvesenet skal gjøre. 

                                                      
75

 Antallet druknede hittil i 2013 er fra informasjon på Redningsselskapets nettside.  
76  Nasjonal risiko- og sårbarhetsrapport (NSBR) 2011, s. 19. St.meld. nr. 22 (2007 –2008), kap.4. 
77  NOU 2010:  10 Tilpassing til eit klima i endring, p. 8.2.   
78  NOU 2012:  8 Ny utdanning for nye utfordringer. 
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Rekruttering og bemanning 
Rekruttering av personell, særlig i distriktene, er en utfordring i mange kommuner. For å være deltidsbrannmann er 

det avgjørende å ha bopel og jobbe i nærheten av brannstasjonen for å kunne ivareta innsatstiden. Dersom 

kvalifisert personell ikke bor og jobber innenfor en gitt radius, blir rekruttering vanskelig. I tillegg er man avhengig 

av at arbeidsgiver godtar at brannpersonellet forlater sitt arbeid når de får melding om en hendelse. Når det gjelder 

heltidsbrannmenn, er bildet et helt annet. Det er stor konkurranse om jobbene i heltidsbrann- og redningsvesen, ofte 

flere hundre søkere til stillingene.   

Bemanningstallene har vært relativt stabile på forebyggende og beredsk ap de siste ti årene. Det har imidlertid vært 

en markant økning i antall rapporterte røykdykkere, fra 4 100 i 1988 til 5 300 i 2012. Også antall kjemikaliedykkere 

har økt, fra drøyt 1 400 til drøyt 1 800.
79

  

 

 Teknologi og utstyr 
Innen brann- og redningsområdet, som på andre samfunnsområder, er det en stadig utvikling av teknologi og ustyr. 

Ny teknologi kan endre forutsetninger for hvordan brann- og redningsressursene organiseres og dimensjoneres. Ikke 

minst utfordrer ny teknologi økonomien, kanskje særlig i små brann- og redningsvesen. Videre stiller utviklingen 

ofte krav til økt eller endret kompetanse.      

 

Eksempler på teknologisk utvikling innen redning kan være nytt løfte- og tetteutstyr, nytt akuttmedisinsk utstyr som 

hjertestarter, IR-kamera, mobile brannvifter, avansert slokkeutrustning og nye metoder for hurtigfrigjøring og 

akuttmedisinsk behandling.  
 

Brannslokking skal  tilpasses slokketeknisk, ut fra type brann og brannobjekt, og ved at lavt vannforbruk 

kombineres med avanserte påføringsmetoder. Eksempel på nye teknologiske løsninger er skjærslokker (ofte plassert 

på mindre kjøretøy), som kan slokke brann eller branntilløp fra utsiden av bygninger.  

 

Nye kjøretøy kan by på utfordringer. Håndtering av trafikkulykker som involverer dagens kjøretøy, krever ny 

kunnskap hos innsatspersonell. Dette gjelder eksempelvis kjennskap til forskjellig drivstoff (gass, bensin og 

elektrisitet), forskjellige sikkerhetssystemer (kollisjonsputer og forsterkinger i glass og karosseri) og forskjellig 

materialbruk (plast som brenner eksplosjonsartet). Særlig den økende andelen elbiler gir utfordringer for 

brannmannskapene både når det gjelder ulykker der personer må frigjøres, og branner. 

 

Hvordan beredskapspersonell håndterer ulykker og skade r, endres også med tiden. Fra en mer tidkrevende klipping 

av bilvrak benyttes ofte hurtigfrigjøring ved trafikkulykker, for hurtigst å kunne frigjøre en fastklemt person på, for 

eksempel med vinsj og wire. Det har vært en rask utvikling de seneste vel ti årene når det gjelder hvor raskt brann- 

og redningsvesenet er i stand til å frigjøre fastklemte personer, og metoden har reddet mange menneskeliv etter 

trafikkulykker. Brann - og redningsvesenet rapporterte 35 tilfeller av hurtigfrigjøring og 137 tilfeller a v frigjøring i 

2011.  

 
 
Nødnett  
I juni 2011 vedtok Stortinget at Nødnett skal bygges ut til å bli et landsdekkende radiosamband for nød- og 

beredskapsetatene
80

. For de kommunale og interkommunale brann - og redningsvesenene og 110-sentralene 

medfører utbyggingen innføring av ny felles infrastruktur, ikke bare for brann- og redningsvesenet, men også felles 

med politi og helse, og helt nytt kommunikasjonsutstyr og ny funksjonalitet for 110-sentralene.   

 

Nødnett er et kryptert radiosamband forbeholdt nød- og beredskapsetatene som gjør det mulig å kommunisere 

direkte mellom politiet, brann- og redningsvesenet og helsetjenesten på veg til et skadested og under en innsats. 

Med nytt Nødnett vil brann- og redningsvesenene kunne koordinere egen innsats i samarbeid med politi og 

ambulanse-/helsepersonell, noe dagens radiosamband ikke gir mulighet for. Bedre koordinering og samhandling 

bidrar til en mer effektiv innsats i kritiske situasjoner, koordinering av innsatsstyrker og annen nødvendig bistand. 

Det styrker grunnlaget og forutsetningene for økt samarbeid og samhandling mellom nødetatene. Nødnett er også 

                                                      
79  SAMBAS. Brann - og redningsvesenets årlige rapportering til DSB, melding om brannvernet . 

80 Proposisjon til Stortinget Prop. 100 S (2010–2011) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. 
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velegnet for kommunikasjon mellom etater i kommunene, for eksempel i pleie- og omsorgstjenesten og i kommunal 

kriseledelse.  

 

Nødnett åpner også nye muligheter for nødalarmeringssentralene. Kartløsningene åpner for oversikt over hvilke 

ressurser som til enhver tid er tilgjengelige, og hvor de befinner seg (dvs. brann- og redningsvesenets kjøretøy). 

Oversikt over tilgjengelige ressurser gir anledning til økt treffsikkerhet ved innsatser ved at nærmeste innsatsstyrke 

kalles ut, og at denne lettere finner frem til ankomststedet.  

 

Samlet sett vil Nødnett kunne muliggjøre anledning til vesentlig mer effektiv utnyttelse av brann- og 

redningsvesenets totale ressurser. En bedre og mer effektiv utnyttelse vil igjen kunne bidra til økt håndteringsevne 

og dertil økt brannvern for landets innbyggere.  

 

 
Mer oppmerksomhet på evaluering, læring og analyse  
Det er økt oppmerksomhet på evaluering og læring generelt etter de senere års komplekse og store alvorlige 

hendelser. DSB jobber med et prosjekt om erfaringslæring, med hensikt å sikre at det som blir lært, også blir til 

anvendt kunnskap i brann- og redningsvesenene. Også i brann- og redningsvesen synes tendensen å være at det 

legges mer vekt på læring etter hendelser og øvelser. Eksempelvis utarbeider brann- og redningsvesen oftere enn 

tidligere evalueringsrapporter etter hendelser. Som beskrevet i kapittel 4.7 er det imidlertid fortsatt mange 

forbedringspunkter knyttet til erfaringslæring. 

 

Det rettes mer oppmerksomhet på risiko- og sårbarhetsanalyser, blant annet som følge av at det stilles krav til 

utarbeidelse av slike i lovverket. Særlig flere av de store brann- og redningsvesenene etterspør i større grad 

statistikk og dokumentasjon for å kunne underbygge beslutninger. Dette krever ny type kompetanse i mange brann- 

og redningsvesen, men også bedre datagrunnlag. 

 

 
Økt fokus på forebyggende arbeid  

Brann - og redningsvesenets ressursbruk har før 1990 i all hovedsak dreid seg om beredskapstiltak, det vil si 

skadebegrensing etter at uønsket hendelse har inntruffet. På slutten av 1980-tallet ble det norske brann- og 

redningsvesenet analysert, og ressursbruken ble vurdert opp mot faktisk reduksjon av kommunenes 

brannskaderisiko. Den såkalte ”Kørte-rapporten
81

” var en viktig bidragsyter til at forskriftskravene om 

dimensjonering av brann- og redningsvesenet ble revidert på 1990-tallet.  

 

Etter at dimensjoneringsforskriften på 1990-tallet ble endret og det ble innført et krav om at kommunene skulle 

avsette minst ett årsverk til brannforebyggende arbeid per 10 000 innbyggere i regionen, har den forebyggende 

innsatsen økt betydelig. Den klart største delen av ressursbruken dreier seg fortsatt om beredskap, men tendensen er 

positiv og andelen årsverk avsatt til forebygging er i dag høyere enn på starten av 1990.      

 

 

5.4. Oppsummering 
 
I kapittelet om utviklingstrekk trekkes det frem noen sentrale endringer, som arbeidsgruppen mener er viktige for 

fremtidig organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet:  

 

Endringer i samfunnsutviklingen med mer fortetting rundt de store byene, bedre veger, økt transport og nye 

plattformer for kommunikasjon styrker behovet for et mer kunnskapsdrevet brann- og redningsvesen. Et viktig 

eksempel er befolkningsutviklingen, som vil trekke i retning av at flere mennesker i de definerte risikogruppene 

omkommer i brann, særlig eldre med lav funksjonsevne som bor hjemme. Effektiv forebygging av branner krever 

også at brann- og redningsvesenet blir involvert og involverer andre deler av kommunen.  

 

En mer bevisst befolkning med høye forventninger til offentlige tjenester krever profesjonalitet både knyttet til 

forebygging og håndtering. Ny infrastruktur, i form av lange tunneler i mange deler av landet, skaper utfordringer 

for brann- og redningsvesenets beredskap og behov for spesialkompetanse, og i noen tilfeller spesialutstyr. 

                                                      
81

 En analyse av det norske brannvesenet av Jens Kørte, SINTEF Norges branntekniske laboratorium, 13.02.1989  
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Utviklingen i organisering og plassering av de andre nødetatene tilsier at behovet for lokal tilstedeværelse av brann - 

og redningsberedskapen fortsatt vil være like viktig som i dag.  

 

Mange av brann- og redningsvesenets oppgaver er hendelsesstyrte. De siste årene har gitt oss flere eksempler på 

store og kompliserte hendelser som utfordrer brann- og redningsvesenet. Nasjonalt risikobilde viser at vi kan 

forvente slike hendelser også i fremtiden. Selv om det over tid kan se ut som om det har vært noe reduksjon i 

antallet bygningsbranner, er det fortsatt mange som dør i brann, og erstatningsbeløpet for brannskader øker. 

Sammenliknet med situasjonen for noen tiår siden omkommer nå en høyere andel av de branndøde i egen bolig. 

Dette utfordrer behovet for enda mer målrettet og effektivt forebyggende arbeid. Utviklingen de siste årene har 

videre gått i retning av at brann- og redningsvesenet bruker en stor del av ressursene på andre hendelser enn brann. 

Som vist i dette kapittelet er det i alle fall ingen grunn til å forvente at det blir færre naturskapte hendelser, 

trafikkulykker og akutte forurensninger. Bredden i oppgaver, og ikke minst omfanget av ulike type hendelser brann - 

og redningsvesenet må kunne forventes å håndtere, utfordrer også kompetansen i etaten. 

  

Utvikling av teknologi og utstyr, som for eksempel Nødnett, gir nye muligheter til å utnytte ressurser og åpner 

muligheter for andre måter å organisere og dimensjonere tjenestene på. Samtidig stiller ny teknologi og utstyr større 

krav til kompetanse hos ledere og mannskaper. Uten slik kompetanse klarer ikke de mange kommunale og 

interkommunale brann- og redningsvesenene å ta ut det potensialet som ligger i ny teknologi og utstyr, og i det å 

utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte. Ny teknologi kan ofte være kostbar, og det kan være utfordrende 

for særlig mindre brann- og redningsvesen å gjøre nødvendige investeringer innenfor sine økonomiske rammer. 

 

Samlet sett gir gjennomgangen av noen sentrale utviklingstrekk et utfordringsbilde for brann- og redningsvesenet, 

som både gir behov for mer spesialkompetanse og utstyr, samtidig som bredden i oppgaver tjenesten forventes å 

kunne forebygge og håndtere, stadig øker. Dette underbygger etter arbeidsgruppens mening ytterligere 

endringsbehovet som ble skissert i gjennomgangen av dagens situasjon i kapittel 4. 
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6. Brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag – hva skal være førende for 
organisering og dimensjonering? 

 

2
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Figur 37: Hendelser, oppgaver og kritiske suksessfaktorer. 
 

 

Brann - og redningsvesenet stilles overfor og tar grep om mange ulike typer oppgaver. Noen oppgaver er brann- og 

redningsvesenets hovedansvar, mens andre oppgaver innebærer i større grad bistand til andre etater. For 

arbeidsgruppen er det viktig å ha oversikt over hvilke oppgaver samfunnet forventer at brann- og redningsvesenet 

utfører. Det er dette som må legges til grunn som førende for organisering og dimensjonering.   

 

Dagens lovpålagte oppgaver fremkommer av brann- og eksplosjonsvernloven og andre sektorlover. Disse pålegger 

kommunene oppgaver som det er naturlig at brann- og redningsvesenet utfører. De viktigste lovene er her 

sivilbeskyttelsesloven og forurensningsloven. Alle lovene har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle 

verdier. Det foreligger også andre lover som pålegger kommunene plikter, og hvor det er naturlig at brann- og 

redningsvesenet involveres. Ett eksempel er plan- og bygningsloven ved utarbeidelse av kommuneplaner og 

behandling av byggesaker.  

 

Nasjonale føringer på type oppgaver som skal utføres, begrunnes ofte med at det er behov for å legge statlige 

føringer for at landets innbyggere, uavhengig av hvor de bor, kan forvente et visst minstenivå av sikkerhet og 

beredskap. Prinsippet om et minste sikkerhetsnivå for alle landets innbyggere må igjen avveies mot prinsippet for 

kommunal selvbestemmelse. Dette ble av departementet inngående vurdert i forarbeidene til brann- og 

eksplosjonsvernloven
82

, hvor vurderingene særlig ble gjort opp mot behovet for nasjonale krav om kvalifikasjoner 

til personellet.  

 

Arbeidsgruppen mener at denne avveiningen av prinsipper også må gjelde ved vurdering av nasjonale føringer hva 

gjelder oppgaver. I dag fremkommer de konkrete lovpålagte oppgavene for brann- og redningsvesenet av brann- og 

                                                      
82

 Ot.prp. nr. 28 (2001–2002). 
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eksplosjonsvernloven. Oppgavene er gitt med det formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Etter loven 

§ 11, 2. ledd, kan kommunen legge andre oppgaver til brann - og redningsvesenet så langt dette ikke svekker 

gjennomføringen av de lovpålagte oppgavene.  

 

Flere oppgaver som brann - og redningsvesenet i dag utfører, er begrunnet i annet enn lovens formål om å sikre liv, 

helse, miljø og materielle verdier. Dette er oppgaver som har mer preg av forretningsdrift eller tjenesteyting. Et 

eksempel på dette er restverdiredning som utføres etter avtale med forsikringsnæringen, kursvirksomhet, 

konsulenttjenester m.m.  

 

I noen tilfeller går det ikke et klart skille mellom typer av oppdrag og formål. Noen ganger kan oppgavene som 

fremstår som mer forretningsdrift, også ha betydning for lovens formål og det som må defineres som brann- og 

redningsvesenets samfunnsoppdrag. Det gjelder for eksempel betjening av boligalarmer som også fungerer som 

brannalarm, eller annen tjenesteyting som vil kunne ha en god forebyggende effekt.  

  

I lovforarbeidene til brann- og eksplosjonsvernloven
83

 fremgår det for eksempel at restverdiredning ikke er en 

lovpålagt oppgave for brann- og redningsvesenet. Kommunene kan selv velge om denne oppgaven skal legges til 

brann- og redningsvesenet. 

 

Arbeidsgruppen legger til grunn at oppgavene som skal være førende for organiseringen og dimensjoneringen, må 

ha som formål å verne liv, helse og materielle verdier, det vil si brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag. I 

dette ligger det ikke at arbeidsgruppen vil foreslå begrensninger i hvordan kommunene bruker denne ressursen til 

andre oppgaver. Her må det ligge åpning for kommunal selvbestemmelse, og effektiv og lønnsom gjennomføring av 

andre tjenester som kommunene er pålagt eller velger å tilby.    

 

Med dette som utgangspunkt har arbeidsgruppen valgt å dele oppgavene til brann- og redningsvesenet inn i noen 

hovedkategorier:  

 

- analysere og lære 

- forebygge uønskede hendelser  

- forberede og håndtere uønskede hendelser    
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7 Analysere og lære  

7.1. Risiko- og beredskapsplanlegging og annen kommunal planlegging   

Alt samfunnssikkerhetsarbeid er basert på kartlegging av risiko. I kapittel 2 er det beskrevet hvordan risiko blir 

kartlagt og systematisert på ulike nivåer: Fra Nasjonalt risikobilde til risikokartl egging på fylkesnivå til 

kommunenes ansvar for å ha en helhetlig risikokartlegging. Kommunene skal risikokartlegge innenfor forskjellige 

sektorer, herunder på brann- og eksplosjonsvernområdet. Kartlegging av risiko gir grunnlag for utarbeidelse av 

beredskapsplaner og vil danne grunnlag for kommunenes forbyggende arbeid. 

 

Som det fremgår av resultatene av spørreundersøkelsen gjengitt i kapittel 4.5, er det varierende grad av involvering 

i kommunal planlegging. Over halvparten av brann- og redningsvesenene opplever at de i liten eller ingen grad blir 

involvert i utarbeidelse av reguleringsplaner og samfunns- og arealplaner. Når det gjelder involvering i 

kommunenes arbeid med risiko og sårbarhet, oppgir et flertall av brannsjefene at de på en eller annen måte blir 

involvert. Likevel er det bare litt over halvparten som oppgir at de i stor eller svært stor grad involveres. 

Gjennomgående mener administrativ ledelse at de involverer brann- og redningsvesenet i større grad enn 

brannsjefene mener.     

 

Arbeidsgruppen mener at det er viktig at brann- og redningsvesenet, som kommunens viktigste beredskapsressurs, 

har en rolle i utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og andre planer i kommunen(e) som 

brann- og redningsvesenet dekker. Det vil bidra til at brann- og redningsvesenet er en integrert del av kommunens 

risikoplanlegging og håndtering og planverk. En del risiko vil også være på tvers av kommunegrenser. 

Fylkesmannen har ansvaret for fylkets ROS. Det er viktig at også brann - og redningsvesenet involveres i disse 

prosessene, som den viktigste beredskapsressursen innenfor fylket.    

  

Eksempler på oppgaver hvor brann- og redningsvesenet vil være viktig bidragsyter internt i kommunen:  

  

- Risiko- og sårbarhetsanalyser – utarbeidelse av helhetlig risiko- og sårbarhets- (ROS-) analyser etter kommunal 

beredskapsplikt, etter sektorlover og øvrige ROS-analyser i kommunen.   

- Kommunal planlegging – kommunal planstrategi og samfunnsdelen – Bidrag til kommunens overordnede 

føringer er en viktig del av brann- og redningsvesenets oppgaver. Dette må også sees i sammenheng med 

kommunal beredskapsplikt. Kommunen skal ha et helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, herunder 

utarbeide mål for dette arbeidet og handlingsplan for prioritering av tiltak som er nødvendig for å forebygge og 

redusere skadene ved hendelser som fremgår av risiko- og sårbarhetsanalysen, jf. forskrift til kommunal 

beredskapsplikt § 3.   

- Bereds kapsplaner – bidra ved utarbeidelse av overordnet beredskapsplan etter kommunal beredskapsplikt, etter 

sektorlover og øvrige beredskapsplaner i kommunen.  

- Bistå i kommunens kriseledelse – overordnet beredskapsplan skal inneholde plan for kommunens kriseledelse. 

Brann - og redningsvesenet vil være en viktig premissleverandør for de fleste hendelser en kommune kan bli 

utsatt for. B rann- og redningsvesenet må gis en rolle i kommunens kriseledelse.   

- Arealplanlegging – byggesak – kommunen skal utarbeide arealplan som viser blant annet fremtidig utbygging. 

Den følges opp enten ved utarbeidelse av reguleringsplan eller byggesak. Fremtidig utbygging får innvirkning på 

oppgavene for brann- og redningsvesenet, eksempelvis når det gjelder brannfare, fremkommelighet for 

redningsmannskapet, tilstrekkelig slokkevann, prosjekteringen av byggverk slik at det oppnås tilfredsstillende 

sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket.  

 

For at brann - og redningsvesenet skal kunne ivareta sine oppgaver knyttet til risiko og beredskapsplanlegging, er det 

etter arbeidsgruppens mening viktig med kompetanse om ROS-arbeid og tilstrekkelig involvering i kommunens 

beredskapsarbeid og planlegging. 
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7.2. Kunnskapsutvikling og bruk av brannstatistikk 

Arbeidsgruppen ser det som viktig at brann- og redningsvesenet har et bevisst forhold til kunnskapsutvikling og 

bruker statistikk aktivt i sitt arbeid. På dette området vil nasjonal brannmyndighet, DSB, ha et særskilt ansvar for å 

ha god nasjonale statistikker, men det er likevel viktig at brann- og redningsvesenene lokalt har oversikt og 

kunnskap om egne hendelser, og rapporterer nødvendig informasjon. Dette gjelder både oversikt over antall branner, 

men vel så viktig er det å ha kunnskap om årsakene til brannene, kunnskap om hvordan brannene utvikler seg, og 

kunnskap om karakteristika ved personer som omkommer og skades. Mer kunnskapsdrevne brann- og redningsvesen 

vil bidra til bedre forebygging og beredskap på brann- og redningsområdet. Det er viktig med enhetlig registrering 

av data, rapportering, samt kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av enheter. 

 

Analysekompetanse og et godt analysegrunnlag i form av relevant statistikk med god kvalitet (fordrer blant annet 

gode kvalitetsindikatorer) er kritiske suksessfaktorer for å sikre kunnskapsutvikling og bruk av brannstatistikk.  

 

7.3. Evaluering og læring av hendelser  

Brann - og redningsvesenet utvikler i stor grad sin evne til håndtering gjennom læring fra erfaringer. Erfaringene 

gjøres gjennom reelle hendelser eller planlagte øvelser. Erfaringslæring er derfor et meget viktig element i utvikling 

av operativ håndteringsevne. Samtidig er det slik at forebyggende arbeid i stor grad påvirkes av hendelser. Læring 

handler om å bli bevisst behov for endring av rutiner, eller forståelse av hvorfor noe fungerer bedre. Dersom disse 

læringseffektene skal kunne hentes ut fra hendelser, kreves det at de gjennomgås med et blikk for læring. Det er 

ikke nok å kartlegge hendelsen eller å bestemme årsaken til brannen. Dersom læringseffektene skal være optimale, 

krever det at man evaluerer hendelsen med et læringsperspektiv og stiller seg spørsmål som: ”Hva kan vi lære av 

dette?” ”Hvordan kan vi løse en tilsvarende situasjon bedre neste gang?” ”Hvilke elementer i denne hendelsen kan 

brukes aktivt i det forebyggende arbeidet?”  

 

Til tross for viktigheten av erfaringslæring er struktur, systematikk og kompetanse for å ivareta læring fra hendelser 

og øvelser ofte mangelfull eller fraværende. Resultatene fra spørreundersøkelsen i kapittel 4 viser at systematikk for 

å evaluere hendelser er mangelfull. En annen side ved dette er kompetansen og dermed evnen til å gjennomføre 

evalueringer, som mange brann- og redningsvesen selv uttrykker at de mangler. Et tredje moment er tiden det tar. I 

store brann- og redningsvesen kan hendelsene komme tett på hverandre, og evalueringen uteblir på grunn av 

tidspress. I små brann- og redningsvesen, der innsatspersonellet er brannmannskaper i mindre deltidsstillinger, vil 

kanskje evaluering fortrenges av de involvertes primære arbeid.   

 

I sammenhenger der mennesker fra brann- og redningsvesenet møtes, diskuteres faget, og viljen og ønsket om å 

både dele kunnskap og å lære synes å være stor. Det som kan synes å mangle, er strukturene for å drive systematisk 

erfaringslæring. Det finnes få arenaer for å dele kunnskap og tilegne seg ny erfaring.  
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I en nylig utgitt rapport fra DSB
84

 brukes følgende figur for å beskrive systematisk erfaringslæring: 

 

 
Figur 38: Systematisk erfaringslæring. 
 

 
Det er viktig med mer systematisk evaluering av branner, og særlig de branner med alvorlige konsekvenser for liv, 

helse og materielle verdier. For å kunne løse disse oppgavene tilfredsstillende mener arbeidsgruppen at det er behov 

for kompetanse innen brannevaluering, systemer for å ivareta systematisk erfaringslæring både i og på tvers av 

brann- og redningsvesen, samt et godt analysegrunnlag i form av evalueringsrapporter. 

 

 

Brannetterforskning 
Ansvaret for etterforskning av straffbare handlinger ligger hos politiet, og politiet har i dag plikt til å etterforske alle 

branner, også der det ikke foreligger mistanke om straffbare handlinger.  

 

Som vi ser av figur 39,  er det svært lav andel av brannene som politiet rapporterer brannårsak på. Av de brannene 

som blir rapportert, er det flest branner med åpen ild (særlig røyking og levende lys), elektrisk årsak eller feil bruk 

(tørrkoking/overoppheting). Andelen er svært stabil i hvert av de tre årene. 

 

                                                      
84

 Effektiv erfaringslæring (Tiltak for systematisk erfaringslæring i brann- og redningsvesenet, DSB 2013)  
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Figur 39: Bygningsbranner 2010–2012, fordelt etter brannårsak. 
 

I 2005 iverksatte Politidirektoratet (POD) et prøveprosjekt med distriktsvise felles etterforskningsgrupper der 

brann- og redningsvesen og det lokale el-tilsyn (DLE) deltok. I evalueringen av prøveordningen fra 2008, hvor 

blant annet DSB, Kripos og høyere påtalemyndighet deltok, ble det anbefalt å etablere en fast ordning med 

brannetterforskning i alle landets 27 politidistrikter. Det ble også konkludert med at det var behov for en bedre 

forankring av brann- og redningsvesenets plikt til å bistå i slikt arbeid. POD stilte seg i utgangspunktet positiv til 

dette, men besluttet i 2009 at de av organisasjonsmessige hensyn ikke ønsket å instruere politimesterne i dette 

spørsmålet.  
 

I NOU 2012: 4 Trygg hjemme anbefales det å opprette brannetterforskningsteam i hvert politidistrikt, og det 

fremgår at det er viktig å arbeide med å bygge opp brann- og redningsvesenet som kompetente granskningsorganer.   

 

Arbeidsgruppen ser det som viktig at brann- og redningsvesenet formelt bidrar i brannetterforskningsarbeidet. 

Grunnlaget for politiets brannetterforsking er å klarlegge brannårsak og om det dreier seg om forhold som kan 

straffes. Brann - og redningsvesenene vil gjennom kompetente fagmiljøer kunne levere viktige bidrag til politiets 

brannetterforskning. Dette kan dreie seg om brannfaglige utredninger knyttet til konstruksjoner og regelverk, og 

brannforløpsvurdering. Riksadvokaten er opptatt av at brannetterforskning må skje med god kvalitet og presisjon. 

Tverrfaglig bistand til politiet fra gode fag- og kompetansemiljøer i brann- og redningsvesenet, og fra DLE, vil 

bidra til økt kvalitet i politiets brannetterforskning.  

 

Kompetansemiljøer i brann- og redningsvesenene vil også kunne bidra i forløpsvurderinger i de såkalte 

mordbrannsakene etter straffeloven § 148. Arbeidsg ruppen mener at det er gjort mye utredningsarbeid på dette 

området gjennom de ulike arbeidsgruppene på 1990- og 2000-tallet, og at det nå handler mer om å sette dette i 

system enn å sette i gang ytterligere utredninger.  

 

Det er som nevnt over naturlig at politiet bruker brann- og redningsvesenet som ressurs ved denne typen 

etterforskning, og for brann- og redningsvesenet gir denne typen arbeid også viktig kunnskap tilbake både om 

forbyggende arbeid og beredskapsarbeid. Figuren over viser at antall branner  med ukjent årsak svært høy.   
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7.4. Oppsummering av kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering – analysere 
og lære  

På bakgrunn av det som er beskrevet over, legger arbeidsgruppen til grunn at følgende forhold er viktige for å 

kunne utføre oppgaver som omhandler det å analysere og lære: 

 

 

 

 
Figur 40: Kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering – analysere og lære.  

 
          Kompetansebehov 

-  Risikoanalyser 
- Analyse 
- Brannevaluering 

 
Systematisk erfaringslæring 
 
Godt analysegrunnlag (statistikk, evalueringer og 
kvalitetsindikatorer) 
 
Involvering i kommunens beredskapsarbeid og planlegging.  
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8. Forebygge  

I St.meld. nr. 35 (2008 –2009) Brannsikkerhet fremheves målrettet satsing på forebyggende arbeid som hovedstrategi 

for å forhindre og redusere konsekvensene av branner, og i St.meld. nr. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet fremgår 

det at det forebyggende brannvernarbeidet er avgjørende for hvordan brannsikkerheten utvikler seg i årene fremover. 

Det er viktig å legge til rette for at forebyggende brannvernarbeid blir vektlagt i kommunene. Et systematisk 

forebyggende brannvernarbeid vil over tid redusere tap av liv og materielle verdier som følge av brann.  

 

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 11 skal brann - og redningsvesenet gjennomføre informasjons- og 

motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og 

andre akutte ulykker. Videre skal brann- og redningsvesenet gjennomføre brannforebyggende tilsyn og gjennomføre 

ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og 

jernbane. Brann - og redningsvesenet skal også sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

 

Brann - og redningsvesenets forebyggende plikter er med andre ord fortrinnsvis konsentrert mot forebygging av 

brann og eksplosjon.  

 

Den største delen av brann- og redningsvesenets forebyggende innsats fra 1990-tallet og frem til i dag hatt søkelys 

på å forebygge brann og eksplosjon med stor konsekvens, det vil si hendelser som kan medføre tap av mange liv, 

hendelser som kan få store samfunnsmessige konsekvenser, eller hendelser der uerstattelige kulturhistoriske verdier 

kan gå tapt. Det er i lovverket stilt krav til at brann- og redningsvesenet skal føre tilsyn med en bestemt hyppighet 

for å påse at de bygninger, områder og anlegg hvor det er sannsynlig at branner vil kunne få stor konsekvens, har et 

forsvarlig sikkerhetsnivå.    

 

Dette må kunne sies å ha vært en velbegrunnet og vellykket satsing da statistikken viser svært sjelden forekomst av 

branner med mange omkomne i bygninger som faller innenfor definisjonen ”Særskilt brannobjekt”. Evalueringer fra 

reelle mindre branner viser også at forebyggende tiltak som seksjonering og sprinkling har bidratt til å hindre at 

brannene utviklet seg til å få uakseptabelt stor konsekvens for materielle og kulturhistoriske verdier.  

 

Oppmerksomhet på de særskilte brannobjektene må etter arbeidsgruppens vurdering videreføres for å forebygge de 

store brannene og hindre uakseptable konsekvenser og tap av mange liv i en og samme brann. Imidlertid viser 

statistikken at antallet omkomne i bygninger som ikke faller innenfor kategorien Særskilt brannobjekt, er 

urovekkende høyt.  

 

Arbeidsgruppen av den oppfatning at det er viktig at kommunen er tydelig på hvilke områder som skal prioriteres, 

og hvilke oppgaver som skal utføres i fremtiden. Dette er viktig for å kunne si noe om hvilke forutsetninger som må 

ligge til grunn for å kunne utføre oppgavene. Dette må igjen være førende for organiseringen og dimensjoneringen.   

 

8.1 Forebyggende satsing med vekt på de nasjonale målsettingene 

Målene for brannvernarbeidet i årene fremover er omtalt i St.meld. nr. 35 (2 008–2009) Brannsikkerhet. Det 

understrekes i meldingen at ”det er nødvendig å opprettholde og forsterke den forebyggende innsatsen for å 
forhindre og redusere konsekvensen av slike hendelser i fremtiden”.  

8.1.1. Færre omkomne i brann 

Ifølge St.meld. nr. 3 5 (2008 –2009) Brannsikkerhet har åtte av ti som har omkommet i brann de siste ti årene, 

omkommet i boliger. I NOU 2012:  4 Trygg hjemme er det sett nærmere på risikoutsatte grupper og vurdert tiltak 

med formålet å redusere antallet omkomne i brann. 

 

NOU 2012: 4 Trygg Hjemme konkluderer med at kommunenes arbeid med skadeforebygging og brannsikkerhet må 

styrkes og systematiseres. Ressursutnyttelsen internt i kommunen må endres, samarbeidet må økes, og 

ansvarsfordelingen må klarlegges. Det må, ifølge utvalget, etableres ordninger med systematiske hjemmebesøk i 

boliger, blant annet ved å bruke allerede eksisterende kommunale hjemmetjenester, feietjenesten og 

beredskapspersonell i brann- og redningsvesenet.  
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Forebyggende tiltak der folk bor , er avgjørende for å redusere antallet omkomne i brann. Fo r å berge liv i brann må 

branner varsles raskt, og personene som befinner seg der branner starter, må enten komme seg ut ved egen hjelp 

eller ved hjelp av personell som befinner seg i umiddelbar nærhet. Forebyggende o ppmerksomhet må derfor rettes 

mot tiltak som reduserer sannsynligheten for at branner oppstår, og å bidra til å øke den tilgjengelige rømningstiden 

fra et bygg eller et objekt. 

8.1.2. Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 

Fredede bygninger, m useer og mange andre uerstattelige kulturhistoriske verdier faller inn under dagens definisjon 

av Særskilt brannobjekt. Det vil si at brann- og redningsvesenet i dag fører jevnlig (minimum hvert fjerde år) tilsyn 

med eiers og brukers ivaretakelse av sine forpliktelser.  

 

En bygningstype som ikke er dekket godt av dagens brannforebyggende arbeid, er den verneverdige tette 

trehusbebyggelsen. Brann er den største trusselen mot den eldre trehusbebyggelsen, og det er en nasjonal målset ting 

å bevare eksisterende trehusområder. Det er gjort tiltak for å øke brannsikkerheten eksempelvis på Røros og i 

bryggerekkene i Bergen, men fortsatt står størstedelen av trehusbebyggelsen med mangelfull brannsikkerhet . 

 

Utfordringen ved tilsyn i eldre tett trehusbebyggelse er at omfanget av enkeltbygninger innenfor et trehusområde er 

stort, og at de enkelte bygningseierne ikke ønsker å bære ansvar og kostnader for områdesikring. Erfaringer viser at 

det er svært krevende både med tanke på ressurser og juridiske problemstillinger for brann- og redningsvesenet å 

pålegge brannsikringstiltak i eldre tett trehusbebyggelse. 

8.1.3.  Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

Ansvaret for sikkerheten i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner beskrives på følgende måte i 

Stortingsmelding nr. 22 (2007 –2008):  

 

Ansvaret for beskyttelse av kritisk infrastruktur ligger til eier eller operatør av infrastrukturen og følger 
sektoransvaret (ansvars- og nærhetsprinsippet). (S. 40.) 
 
Alle offentlige myndigheter skal stille tydelige krav, føre effektive tilsyn og sikre god beredskap. (S. 31.)   

 
Brann i kritisk infrastruktur kan få meget store konsekvenser for samfunnet. I St.meld. nr. 35 Brannsikkerhet 
fremgår det at Justis - og beredskapsdepartementet anser det som svært viktig å rette en del av det forebyggende 

arbeidet inn mot at branner i kritisk infrastruktur ikke skal oppstå, slik at det ikke oppstår svikt i leveransen av varer 

og tjenester som befolkningen og samfunnet er avhengig av. Dette berører mange saksområder, fra kommunikasjon 

til vegnett m.m. Det er utfordrende for mange brann- og redningsvesen å bidra til forebygging av slike uønskede 

hendelser, da dette krever spesialkompetanse.  

8.1.4.  Mindre tap av materielle verdier 

Erstatningsbeløp som er utbetalt av forsikringsnæringen etter branner i Norge, har de siste 25 årene vært klart 

stigende, ifølge statistikk sammensatt av Finans  Norge (FNO) . Statistikken tilsier at det er behov for å drive 

brannforebyggende tiltak både overfor næringsvirksomhet og boliger, da uakseptabelt store verdier går tapt i brann. 

Forebyggende tiltak er viktige fordi ”brannmotstanden i bygningsmassen kan være mer avgjørende for skadenes 

omfang enn utrykningsstyrke og innsatstid”
85

.  

 

Tilsyn i særskilte brannobjekter er i dag et viktig bidrag for å redusere brannskadene i næringsbygg. 

Brannforebygging overfor boligbrann skjer i dag hovedsakelig ved hjelp av feietjeneste samt informasjons - og 

motivasjonstiltak. Dette arbeidet må videreføres, men formen (innhold, målgrupper, kanaler og virkemidler) må 

vurderes (se eget avsnitt om informasjon og motivasjon).  

                                                      
85

 En analyse av det norske brannvesenet, SINTEF Norges branntekniske laboratorium, 13.02.1989.  
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8.2. Forebygging som en del av hele kommunens arbeid  

Brann - og redningsvesenets oppgaver og rolle endres som følge av endringer i samfunnet og samfunnets 

forventninger til brann- og redningsvesenet. Hovedsakelig bør  det bli en dreining mot mer risikobaserte oppgaver, 

som innebærer å prioritere brann- og redningsvesenets ressurser der hvor risikoen egentlig er størst, for å hindre 

uønskede hendelser som tap av menneskeliv, dyr, miljø og verdier. For å kunne nå disse måle ne i fremtiden må det 

satses på en helhetlig brann- og redningstjeneste hvor forebygging gjennom blant annet informasjon og kartlegging 

av risiko blir en felles oppgave på tvers av sektorene.  

 

Forebyggende arbeid er ikke kun isolert til brann - og redningsvesenets arbeid. Arbeidsgruppen ser det som viktig at 

den fagkompetansen som brann- og redningsvesenet har, gis større involvering i annet kommunalt arbeid. Brann - 

og redningsvesenet bør kobles tidlig inn i planleggingsarbeid i forbindelse med kommuneplaner, reguleringsplaner 

og risiko- og sårbarhetsanalyser for større utbygginger på et tidlig tidspunkt. Kommunene er også en av 

hovedaktørene i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø gjennom arbeidet med plan- og bygningsloven. 

Brann - og redningsvesenet bør også i langt større grad involveres i, og få innflytelse på, andre tjenester hvor også 

brannsikkerheten må ivaretas. Særlig blant risikogrupper er det ofte andre kommunalt baserte tjenester som har mer 

befatning med de aktuelle gruppene enn brann- og redningsvesenet. For eksempel ved tildeling av bolig til pleie - og 

omsorgsformål det må gis et boligtilbud med forsvarlig brannsikkerhet vurdert ut fra personlige forutsetninger. 

 

Det er naturlig at lokal bygningsmyndighet og lokal brannvernmyndighet samarbeider om strategi for tilsyn i 

byggesaker innenfor fagområdet brann. Erfaringer har vist at brann- og redningsvesenet kan bistå med verdifull 

faglig støtte til kommunens byggesaksbehandlere ved tilsyn i byggesaker. Kommunen kan påse at overgangen fra 

byggefase til bruksfase blir bedre ivaretatt ved å involvere brann- og redningsvesenet i prosessen på en ryddig måte. 

 

Arbeidsgruppen er enig i det som fremkommer i NOU 2012: 4 Trygg hjemme, om at kommunens arbeid med 

skadeforebygging og brannsikkerhet må styrkes og systematiseres. Brannsikkerhet må være en naturlig del av 

omsorgen. Arbeidet må integreres i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser og internkontrollsystemer, slik at 

ressursene prioriteres riktig, og ansvarsforhold og arbeidsprosesser klarlegges.  

 

Sikkerhet mot brann er en vesentlig del av individets opplevelse av trygghet. De enkelte medarbeiderne i 

hjemmesykepleien, på sykehjemmene og i brann- og redningsvesenet (feiere, forebyggere og brannkonstabler) nyter 

i all hovedsak stor anseelse i befolkningen. Dette handler derfor om et sammenkoblet, helhetlig konsept i 

kommunene der sektorene jobber sammen om å sikre velferden for innbyggerne og især for de utsatte gruppene. 

8.3 Samarbeid med andre 

I tillegg til å få forebygging inn som en integrert del av hele kommunes forvaltning, er det også viktig at brann- og 

redningsvesenet har et godt samarbeid med andre aktører utenfor det kommunale systemet.  

 
Som vist i kapittel 7.3 er elektrisitet en av de største årsakene til bygningsbranner. DSB fører statistikk over antall 

branner og årsak, rapportert fra brann- og redningsvesenet og politiet. Tall fra 2012 viser at av 1 147 innrapporterte 

bygningsbranner med årsak skyldes 231 elektrisk år sak, og 209 branner knyttes til feil bruk av elektrisk utstyr. 

Dette utgjorde i 2012 nesten fire av ti av alle bygningsbranner som ble innrapportert med årsak.
86

 Som det også 

beskrives i kapittel 6, går utviklingen i samfunnet i retning av fortsatt høyt for bruk av elektrisitet og mer bruk av 

elektriske produkter og artikler, og det er ingenting som tyder på en nedgang i statistikken for branner med elektrisk 

årsak fremover. 

 

Nettselskapene er med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innefor sitt 

forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for 

elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll . 

 

DLE og brann- og redningsvesenet er samarbeidspartnere i den nasjonale aksjonen boligbrann
87

. Det er i tillegg, 

enkelte steder, igangsatt lokale initiativer utover samarbeidet i aksjon boligbrann. Disse lokale initiativene fører ofte 

                                                      
86

 SamBas . 
87  Aksjon boligbrann: nasjonal informasjonskampanje for brannsikkerhet, spesielt søkelys på fungerende røykvarslere i private boliger. Et 

samarbeid med DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige og brann- og redningsvesen. Lokalt samarbeider Gjensidige og DLE. 
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til et godt samarbeid, men synes å være mer personavhengig og tilfeldige enn systematiske over tid. DLE bistår 

også politiet i brannetterforskning.   

                                                                                                              

I 2001 ble organiseringen av DLE gjennomgått, og blant annet ble det vurdert å slå DLE sammen med brann- og 

redningsvesenets forebyggende virksomhet. Dette ble imidlertid ikke anbefalt, først og fremst fordi de kommunale 

brann- og redningsvesenene var for små. 88 

I 2006 ble det i Hallingdal -regionen påbegynt et samarbeidsprosjekt om tilsyn mellom feiervesenet/brann- og 

redningsvesenet og DLE. Hallingdal brann - og redningsteneste IKS og DLE i Hallingdal er samlokalisert, og dette 

ga grunnlag for gode muligheter for samarbeid. 

 

Arbeidsgruppen har ikke hatt mulighet til å ta stilling til om dette tilsynet i større grad også bør kunne gjennomføres 

av brann- og redningsvesenet slik det ble gjort i forsøksprosjektet i Hallingdal. Likevel ser arbeidsgruppen  at det 

finnes styrker ved samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og DLE. Begge aktører har tilgrensende oppgaver 

hjemlet i lovverket. Samarbeid om informasjon og motivasjon overfor befolkningen bør i fremtiden kunne 

formaliseres mer enn i dag. Arbeidsgruppen foreslår også å øke kompetansen for brann- og redningspersonell 

innenfor fagfeltet elektrisitet, for på sikt å kunne se på muligheter for en organisering der et større fagmiljø på tvers 

kan utnytte hverandres ressurser best mulig. I tillegg mener arbeidsgruppen at det er mulig å få til mer samordning 

mellom brannforebygging og elsikkerhetsmiljøene enn det vi ser i dag. 

 

 

Riksantikvaren og fylkeskonservator 
Det fremgår av St.meld. 35 (2008 –2009) Brannsikkerhet og av mandatet at det å unngå tap av uerstattelige 

kulturhistoriske verdier er et nasjonalt mål. For brann - og redningsvesenet kan det være en utfordring både å 

identifisere denne type objekter og å være tydelig på hvilke sikkerhetsnivåer disse immaterielle verdiene skal ha. 

Arbeidsgruppen mener at det her er viktig med samarbeid både med Riksantikvaren og fylkeskonservator selv om 

flere kommuner selv ofte har kompetanse på dette området. 

 

I undersøkelsen gjennomført av Analyse & Strategi, nærmere beskreve t i kapittel 4, vises det til at få brann- og 

redningssjefer opplever et godt eller svært godt samarbeid med fylkeskommunale og nasjonale vernemyndigheter. 

En del oppgir uklar ansvarsfordeling knyttet til beredskapsarbeidet og byråkratiske utfordringer som hindringer for 

godt samarbeid med disse aktørene.  

 

I de fleste fylker er det opprettet lokale/regionale samordningsgrupper for flere HMS -etater under ledelse av 

Arbeidstilsynet. Dette har sin bakgrunn i avtale som er inngått mellom flere statlige HMS -myndigheter
89

 for å 

fremheve samordning overfor felles målgrupper. Det er viktig at brann- og redningsvesenene også deltar i denne 

typen samordnet myndighetsutøvelse.  

 

8.4. Risikobaserte tiltak  

Loven åpner for forskjellige virkemidler avhengig av hvilke hendelser som skal forebygges. Informasjons- og 

motivasjonstiltak gjelder både hendelser som brann og andre akutte ulykker. Tilsyn og kontroll er begrenset til 

brann, hendelser knyttet til farlig stoff og transport av farlig gods. I dagens krav hva gjelder dimensjonering, er også 

hendelsen brann i det vesentlige den konsekvens som er førende for de kompetansekrav som stilles for 

forebyggende personell. Undervisningsopplegget på Norges brannskole (NBSK)  har også i all hovedsak 

oppmerksomhet på brann og forebyggende oppgaver hva gjelder farlig stoff.  

 

Arbeidsgruppen kan ikke se at differensieringen av lovpålagte oppgaver i forhold til type hendelser er berørt 

inngående i lovforarbeidene til brann- og eksplosjonsvernloven. Tilsyn er et sterkt virkemiddel og krever god 

kunnskap om objekt og/eller virksomheten. Et tilsyn krever inngående forståelse for saksområdet og skal kunne 

danne grunnlag for pålegg. Arbeidsgruppen mener derfor det er naturlig og riktig at bruk av denne form for 

virkemiddel i utgangspunktet bør begrenses til forhold som har betydning for brann og farlig stoff.  

 

                                                      
88 Gjennomgang av Produkt- og elektrisitetstilsynets ytre apparat – Statskonsult på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og 

Barne - og familiedepartementet, 2001. 
89

 Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
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Når det gjelder tilsyn, fremgår det av NOU 2012: 4 Trygg hjemme90
 at utvalget mener bruken av den forebyggende 

ressursen i større grad bør baseres på lokale risikovurderinger av de ulike brannobjektene, snarere enn basert på 

sentralt bestemt krav til tilsynsfrekvens. Det er også gitt klare føringer fra Justis - og beredskapsdepartementet til 

DSB om at tilsynet i større grad må risikobaseres.   

 

Arbeidsgruppen mener at et risikobasert tilsyn kan gi en mer effektiv ressursutnyttelse, og av den grunn et bedre 

brannvern. Arbeidsgruppen mener videre at risikovurderinger gir et godt og nødvendig grunnlag også for bruk av 

andre virkemidler, og for å kunne balansere virkemiddelbruken på en god måte. Arbeidsgruppen har registrert at 

flere brann- og redningsvesen, og særlig de store, synes kravene om hyppighet av tilsyn på særskilte objekter binder 

ressursene på en uheldig måte. Brann - og redningsvesen i byer som har mange bygårder oppført rundt år 1890, ser 

eksempelvis et behov for å føre tilsyn i de såkalte 1890-gårdene, i samsvar med føringer i St.meld. nr. 35 

Brannsikkerhet, men har ikke ressurser til å dekke behovet for både å gjennomføre tilsyn i alle særskilte 

brannobjekter etter dagens regelverksregime og i de eldre leilighetsbyggene.    

 

Arbeidsgruppen ser god kunnskap om risikovurderinger som en forutsetning for å kunne risikobasere 

virkemiddelbruken i større grad. Kompetanse på risikoforståelse vil derfor være viktig for å kunne gjøre de 

nødvendige avveininger om hvor ressursene til enhver tid skal settes inn. 

8.4.1. Informasjon og motivasjon  

I dag har kommunen plikt etter loven til å sørge for at brann- og redningsvesenet gjennomfører motivasjons- og 

informasjonstiltak, om forebyggende brannverntiltak, og opptreden i tilfelle brann. Det er også forventet at det 

utarbeides en plan for gjennomføringen av informasjons- og motivasjonstiltakene. Det skal være satt mål for 

aktiviteten, og målgrupper skal prioriteres på bakgrunn av vurdert risiko. Aktiviteten skal evalueres jevnlig. Det 

forutsettes at brann- og redningsvesenet gjennomfører informasjonsaktivitet rettet mot utvalgte målgrupper som for 

eksempel risikogrupper
91

, barnehager, skoler, forsamlingslokaler og restauranter. Som et minimum forventes det at 

brann- og redningsvesenet følger opp og deltar i de sentralt initierte aktivitetene (Aksjon boligbrann, Brannvernuka 

m.m.) 

 

I Meld. St. nr. 29 Samfunnssikkerhet fremgår det at kommunikasjon er et viktig virkemiddel i det forebyggende 

arbeidet. Kommunikasjonstiltak som kampanjer der budskapet er fast og gjentas år etter år, er både nødvendige og 

gir god virkning og oppmerksomhet på brannsikkerhet. Det er også gitt signaler fra sentrale myndigheter om at 

brann- og redningsvesenets forbyggende informasjonsarbeid skal forsterkes og konkretiseres i regelverket. I NOU 

2012: 4 Trygg hjemme nevnes det også at sentrale styringssignaler og oppfølging av kommunen, i større grad bør 

vektlegge informasjonsarbeid.   

 

I NOU 2012: 4 Trygg hjemme er det videre inngående beskrevet og vurdert bruk av informasjon og veiledning som 

virkemiddel, og særlig overfor utsatte grupper. Arbeidsgruppen er likevel av den oppfatning at dette er gode 

betraktninger hva gjelder informasjon generelt. Det antas blant annet at målgrupperettet og direkte informasjon har 

større effekt enn generell informasjon, og at kampanjer etterfulgt av tiltak syntes å fungere bedre enn kampanjer 

som ikke var supplert med tiltak. Informasjonsformidling bør i tillegg skje på de arenaene som de aktuelle gruppene 

oppsøker (for eksempel eldresenter, skoler og ulike trossamfunn).     

  

Informasjonens mål er å få publikum til å være oppmerksom på, og endre, sin adferd i retning av økt 

brannsikkerhet. I kombinasjon med øvrige tiltak som veiledning og praktisk øvelse blir effekten av informasjonen 

særlig god. Budskapet må være lettfattelig, og i noen sammenhenger er det også hensiktsmessig å fortelle  om 

konsekvenser. 

 

Informasjon handler om å være synlig der folk ferdes. Det handler om å gi planlagte og målrettede drypp av 

informasjon gjennom flere kommunikasjonskanaler over tid. Brann - og redningsvesenet i de fleste kommuner har 

gjort en stor innsats innen brannverninformasjon, men tiltakene er ikke godt nok koordinert og informasjonsfaglig 

vurdert.   

 

                                                      
90 NOU 2012:  4 Trygg hjemme, side 111. 
91 NOU 2012:  4 Trygg hjemme. 
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Som det fremgår over, er arbeidet med informasjon og motivasjon som virkemiddel ikke bare relatert til brann, 

farlige stoffer og transport av farlig gods, men også til andre ulykker. Vurderingen av informasjonsarbeid må derfor 

baseres på lokale risikovurderinger, hvor også andre hendelser enn brann bør ha oppmerksomhet.  

 

Det er viktig med informasjonskompetanse for å etablere informasjonsstrategier med gode vurderinger av 

målgrupper og innhold. Det er også viktig med nærhet, lokalkunnskap og samarbeid med andre aktører.  

 
Aksjon boligbrann er eksempel på en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres i desember hvert år, 

for å sette søkelys på brannsikkerhet i private hjem. ”De første fem årene siden oppstarten av aksjonen i 2003 er 

antall omkomne i boligbranner i perioden 23. –31. desember halvert, fra 23 til 12, sammenliknet med de siste fem 

årene før aksjonen startet. Antall branner er i samme periode redusert med over 30 prosent. Dette viser at 

forebygging og informasjon nytter.” (Regjeringens strategi for forebygging, 2009). 

 

DSB har med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 35
92

 utarbeidet en nasjonal kommunikasjonsstrategi som gir føringer 

og anbefalinger frem mot 2020
93

. Målsettingen er færre branner og at færre mennesker omkommer i brann. Med 

økning i antall eldre og generell befolkningsvekst er dette en utfordrende målsetting. Informasjons- og 

kommunikasjonstiltak for økt brannsikkerhet blir viktig for å nå målsettingen. De fleste branner kan sannsynligvis 

forebygges gjennom økt bevissthet, endrede holdninger og endret adferd. 

8.4.2. Tilsyn  

Den vanlige definisjonen er at tilsyn er kontroll og reaksjon. Dette innebærer kontroll med at krav er oppfylt, og 

eventuelle reaksjoner dersom kravene ikke er oppfylt. Det er lovgivers valg av samfunnsinteresser som skal ivaretas 

og følges opp av myndighetene. Tilsynet utføres med hjemmel i lov og forskrifter. Det er viktig at brann- og 

redningsvesenet er tydelig på når det utøves tilsyn, og når det blir gitt informasjon og veiledning. 

 

Brann - og redningsvesenet utøver offentlig myndighet og må være bevisst de generelle prinsippene som gjelder ved 

enhver myndighetsutøvelse for å kunne få gjennomført tilsynene korrekt og effektivt. Dette innbærer at brann- og 

redningsvesenet må være bevisst de saksbehandlingsregler som er gitt ved denne typen virkemiddelbruk, og ha god 

kunnskap om disse. Sentralt her er lovene på forvaltningsområdet, som forvaltningsloven, arkivloven og 

offentlighetsloven, som skal sikre god og lovlig forvaltning av offentlig myndighetsutøvelse.   

 

Det finnes flere måter å gjennomføre tilsyn på. Arbeidsgruppen mener det også er viktig å ha god kunnskap om 

tilsynsmetodikk.  

 

Arbeidsgruppen ser at utviklingen på tilsynsområdet fortsatt går i retning av mer systemtilsyn og mindre 

detaljtilsyn. Regelverket har blitt mer funksjonsbasert, det vil si at det er flere muligheter for å oppfylle regelverket. 

Dette gir også store utfordringer for tilsynsmyndighetene når det gjelder nødvendigheten av å ha god kunnskap om 

fagområder, som plan- og bygningsloven og hvordan et bygg er prosjektert. 

  

Arbeidsgruppen har også registrert at de som blir gjenstand for tilsyn, som følge av bevissthet på egne rettigheter, i 

mye større grad benytter juridisk hjelp ved denne type saker. Det må også nevnes at arbeidsgruppen har en 

formening om at flere avvik ikke lukkes fordi brann- og redningsvesenet ikke følger disse sakene opp. Dette kan 

skyldes at brann- og redningsvesenet ikke har nødvendig kompetanse på regelverket, og da særlig 

saksbehandlingsreglene. Dette skaper usikkerhet, og vanskeliggjør gjennomføringen av tilsynene slik at avvik 

lukkes. Denne utviklingen fører til et behov for juridisk kompetanse og tilstrekkelig med ressurser i brann- og 

redningsvesenet til å følge opp krevende saker. 

 

 

 

                                                      
92

 St.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet.  
93

 Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet. DSB, september 2013.  
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8.4.3. Farlig gods og farlige stoffer  

Når det gjelder transport av farlig gods, har kommunen ingen forebyggende oppgaver, men er gitt noen fullmakter 

fra DSB. For eksempel kan brann - og redningsvesenet i enkelte tilfeller henvise kjøretøy med farlig gods til 

bestemte områder for opphold under transport, og brann- og redningsvesenet skal på forespørsel fra ansvarlige på 

godsterminaler kunne gi informasjon om hvor det er farlig gods på terminalen.  

 

Når det gjelder håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatte stoffer, skal kommunen, i praksis normalt 

brannvesenet, føre tilsyn med at bestemmelsene etter forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og 

trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering, overholdes. Ved pyroteknisk vare gir 

kommunen tillatelse til handel og til oppbevaring opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold.  

 

Arbeidsgruppen mener tilsynet med håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatte stoffer må være en 

naturlig del av det ordinære brannforebyggende tilsynet, og at håndteringen av disse stoffene må være en del av de 

risikovurderingene som gjøres ved utvelgelse av tilsynsobjekter. Type stoff, mengde stoff, anleggets beliggenhet, 

tidligere erfaring med virksomheten etc. bør tas i betraktning ved en ri sikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter. 

 

Lokalisering av virksomheter som håndterer farlige stoffer, er viktig. Se figur 37 for plassering av anlegg med 

større mengde farlig stoff og eksplosiver. Arbeidsgruppen ser det som særlig viktig at brann- og redningsvesenet 

blir involvert i kommunens arealplanlegging, og at de involveres ved vurderingen av hensynssoner etter plan- og 

bygningsloven. Farlige stoffer reiser også særlige utfordringer hva gjelder kompetanse. Dette er et vanskelig fagfelt 

som krever inngående detaljkunnskap.  

 
Figur 41: Plassering av storulykkeanlegg hvor det er plassert anlegg med større mengde farlig stoff og eksplosiver. 
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8.4.4. Feiing og tilsyn med fyringsanlegget  

Etter brann- og eksplosjonsvernloven skal brann- og redningsvesenet sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

 

Ordningen med pålagt feiing har svært lang tradisjon, og tilsvarende ordninger benyttes i de fleste land i Europa. 

Tradisjon bør likevel ikke alene begrunne en videreføring av feiing som oppgaver til fremtidens brann- og 

redningsvesen. Det må vurderes hvilken effekt dette har, og om dette fortsatt skal være en offentlig oppgave.  

Årlig registreres det om lag 1 500 rene pipebranner som ikke utvikler seg til boligbranner. I SINTEF NBLs rapport 

fra 2009, Vurdering av feie- og tilsynstjenesten i Norge, fremkommer det at det er vanskelig å påvise at få 

boligbranner med årsak pipe og ildsted skyldes at dagens feie- og tilsynstjenester har god effekt. Vurderingen 

påviser heller ikke at tjenesten ikke har effekt, og dybdeintervjuer med feietjenesten og ressurspersoner antyder at 

det er en sammenheng mellom feiing og få branner med denne årsaken. Statistikken er likevel ikke god nok til å 

påvise dette, og brannfaren knyttet til skorsteiner og ildsteder er liten sammenliknet med branner totalt sett. SINTEF 

NBL finner heller ikke at det synes å være en sammenheng mellom feiefrekvens og hyppighet av boligbranner 

registrert med brannårsak piper og ildsted.   

     

I rapporten om Boligbrannsikkerhet94
 fra 2010 anbefales det at feiing av skorstein fortsatt skal være en del av 

brann- og redningsvesenets oppgaver, men at intervallet for feiing bør reduseres. Rapporten påpeker at feietjenesten 

må tilstrebe en strammere praksis ved å bli bedre til å vurdere det reelle behovet for feiing i den enkelte bolig. Det 

fremkommer også av rapporten at arbeidsgruppen mener at feierens arbeidsoppgaver bør justeres slik at dagens 

ressurser benyttes på en bedre måte.  

   

I NOU 2012: 4 Trygg hjemme fremgår det at utvalget mener at huseier selv bør ha ansvaret for renhold av 

piper/ildsteder i boligen, på samme måte som boligeier har ansvaret for el-anlegget. Obligatorisk feiing fra 

feietjenesten bør, etter utvalgets mening, avskaffes og erstattes med krav til at boligeier selv har ansvaret for dette, 

men med krav om at feiing utføres av kompetente personer. Utvalget foreslår videre å legge feiertjenesten inn under 

brann- og redningsvesenets forebyggende avdeling for derved å styrke ressursene for kontroll/tilsyn og informasjon 

til boligeiere generelt og de særlig utsatte gruppene spesielt.   

 
På bakgrunn av den vurderingen SINTEF NBL har foretatt, er det vanskelig å konkludere med hvilken betydning 

feiing har for brann i pipe, og for boligbranner som har sin årsak i piper og ildsteder. Arbeidsgruppen mener at det 

uansett er vanskelig å se den fysiske feiingen isolert når effekten av det brannforebyggende arbeidet vurderes. 

Feieren er en viktig ressurs også ved at den er den eneste ressursen på brannverno mrådet som har tilgang til 

befolkningen i deres egne hjem. Ved denne direkte kontakten en til en, som det tidligere er anført har stor effekt, må 

også veiledning og informasjon være viktige elementer ved vurderingen. Arbeidsgruppen mener at det å skille ut 

selve feiingen som det foreslås i NOU 2012: 4 Trygg hjemme, også kan ha uheldige konsekvenser ved at 

kompetanse forsvinner ut av kommunen, og at dette vil kunne svekke samspillet mellom ulike utvalgte fagområder 

innenfor det forebyggende arbeidet. Det vil også kunne bli utfordringer med å kartlegge risikoer som grunnlag for 

tilsyn og informasjon når den fysiske tilstedeværelsen forsvinner.  

 

Arbeidsgruppen mener i likhet med vurderingene i både Trygg hjemme og Boligbrannsikkerhet at feieressursen kan 

utnyttes bedre enn i dag. Det bør fortsatt være en kommunal oppgave å feie, men hyppighet og intervaller bør i 

større grad risikovurderes. Med den kompetanse feieren har, mener arbeidsgruppen at denne ressursen kan benyttes 

på flere områder innefor det forebyggende arbeidet som ikke bare er relatert til fyringsanlegg. I likhet med både hva 

som fremgår av boligbrannsikkerhetsrapporten og Trygg hjemme, mener arbeidsgruppen at feieren i stor grad kan 

bidra til økt brannsikkerhet i hjemmet, særlig rettet mot risikogrupper.  

 

Siden dette vil innebære en dreining av arbeidsoppgaver for feieren, mener arbeidsgruppen at denne tjenesten bør 

integreres som en del av brann- og redningsvesenet i større grad enn i dag. 

 

Et forslag om å tillegge feieren andre oppgaver enn feiing og tilsyn med fyringsanlegg, vil medføre at 

finansieringsgrunnlaget må endres. Feietjenesten finansieres i dag gjennom gebyrer til huseiere som har 

fyringsanlegg, og skal etter brann- og eksplosjonsvernloven kun benyttes til feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

Arbeidsgruppen mener at gebyrordningen må gjennomgås for å sikre at denne blir tilpasset endrede 

arbeidsoppgaver og tjenesteyting for feierne. 

                                                      
94

 DSB (2011). Rapport. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010. En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll 
med brannsikkerhet i boliger.  
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8.4.5. Bevisst forhold til bruk av virkemidler  

Dersom det foreligger gode risikovurderinger, vil det gi et godt grunnlag for å vurdere bruk av virkemidler i det 

forebyggende arbeidet. Dette vil gi en god oversikt over risiko med sannsynlighet og konsekvens, alvorlighetsgrad 

og tid og hvem og hva som omfattes av risikobildet. Spørsmålet må bli hvilket virkemiddel som har best effekt. 

 

Ved akutte situasjoner hvor brannfaren er stor, vil det være nødvendig å endre en adferd raskt. Da vil et tilsyn kunne 

være riktig virkemiddel for å pålegge stans av type virksomhet/bruk. I andre tilfeller må det i større grad vurderes 

hvem virkemiddelet skal rettes mot, og tilpasse virkemiddelbruken etter dette. I NOU 2012: 4 Trygg hjemme drøftes 

det inngående både hvordan risikoutsatte grupper skal identifiseres, og at det må være en bevissthet i forhold til 

virkemiddelbruk. 

8.5. Oppsummering av kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering – 
forebygge  

Kompetanse hos personellet er viktig og helt avgjørende for å kunne utføre forebyggende oppgaver best mulig. Det 

er et vidt spekter av type arbeidsoppgaver arbeidsgruppen mener brann- og redningsvesenet blir stilt overfor, og som 

fordrer svært ulik kompetanse. Kort oppsummert er det behov for kompetanse om risikoanalyser, virkemiddelbruk, 

juridisk kompetanse, brannteknikk, informasjon og kommunikasjon. Det bør også foreligge noe kompetanse om 

fagområder som reiser særlige utfordringer for brann- og redningsvesenet. Eksempler på dette er kunnskap om 

elektrisitet, kulturverdier, farlige stoffer, feiing og kritiske samfunnsfunksjoner.   

 

Viktigheten av kompetanse og kompetansemiljøer understøttes også av beskrivelsene i kapittel 4 om kvaliteten på 

det forebyggende arbeidet. Det kan tyde på at større brann- og redningsvesen som i utgangspunktet har store og 

bredere kompetanse og kompetansemiljøer, driver mer systematisk og strukturert forebyggende arbeid. 

 

På en del områder er det viktig ikke å få for stor distanse til publikum, noe som krever en grad av lokalkunnskap. I 

NOU 2012: 4 Trygg hjemme drøftes dette flere steder, og konkret vises det for eksempel til viktigheten av å ha en 

person fra brann- og redningsvesenet tilknyttet eldresenter og omsorgsboliger, slik at det kan skapes nærhet og 

kontinuitet i informasjonsarbeidet. I andre sammenhenger kan det være en fordel med distanse for å bevare 

objektiviteten ved for eksempel tilsyn. I tillegg er involvering i kommunenes generelle forvaltning, samarbeid og 

samvirke av stor betydning. 

  

Fra statlige myndigheter er det gitt føringer på at det forebyggende arbeidet må styr kes. Likevel har det vært 

utfordrende å få de ulike aktørene, herunder brann- og redningsvesenene, til å avsette tilstrekkelige ressurser til 

brannforebyggende arbeid. ”Resultatene av forebyggende virksomhet framtrer gjerne på lengre sikt, og tiltakene 

taper derfor lett kampen om ressurser og oppmerksomhet.”
95

 Som redegjort for tidligere viser erfaringer både fra 

Norge og øvrige nordiske land at forebyggende virksomhet lettere blir nedprioritert i anstrengte tider, til tross for at 

kost-/nyttevurderinger viser at det er riktig å opprettholde de forebyggende tiltakene. Det er derfor viktig å sikre at 

det i fremtiden avsettes tilstrekkelige ressurser til den forebyggende virksomheten i brann- og redningstjenesten. 

  

                                                      
95

 Departementene (2009). Strategi. Regjeringens strategi for forebygging. Fellesskap – trygghet – utjevning. 
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På bakgrunn av det som er beskrevet over, legger arbeidsgruppen til grunn følgende forhold som viktig for å kunne 

utføre oppgaver som omhandler det å forebygge:   

 

 
Figur 42: Kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering - forebygge. 

  

 
Kompetansebehov 

- Risikoanalyser/ risikoforståelse 
- Juridisk kompetanse 
- Informasjon/ kommunikasjon 
- Brannteknikk 
- Farlige stoffer 
- Elektrisitet 
- Kulturverdier 
- Feiing  
- Kritiske samfunnsfunksjoner  
- Brannevaluering 

 
Involvering i kommunens beredskapsarbeid og planlegging.   

 
Fleksibel utnyttelse av de forebyggende ressursene i og utenfor 
brann- og redningsvesenet . 
 
Lokalkunnskap 
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9. Forberede og håndtere  

Oppgaven som beredskapsressurs for hendelser basert på lokale risikovurderinger må være viktig ved vurderingen 

av hvilke oppgaver som skal være førende for organisering og dimensjonering. Det er likevel vanskelig å gi føringer 

for organisering og dimensjonering basert på alle mulige hendelser og oppgaver som kan inntreffe.  

 

Arbeidsgruppen mener det er viktig å definere så langt som mulig hvilke oppgaver det er forventet at brann- og 

redningsvesenet skal utføre. Det er kjerneoppgavene som må være førende for hvordan brann- og redningsvesenet 

organiseres og dimensjoneres. Dette er vesentlig for hvilken type utstyr og kompetanse som kreves. Det er også 

viktig for å være tydelig på hvilke begrensninger brann- og redningsvesenet har i sin tjenesteyting. 

 

I brann- og eksplosjonsvernloven og i forarbeidene til loven
96

, fremkommer det at det kommunale brann- og 

redningsvesen har en generell innsatsplikt ved ulykker. Brann - og redningsvesenets utvidede beredskapsoppgaver 

var nytt ved loven, selv om flere og særlig de store brann- og redningsvesenene allerede hadde tillagt seg slike 

oppgaver. Etter loven § 9 annet ledd skal brann - og redningsvesenet dimensjoneres og organiseres med grunnlag i 

en analyse av kommunenes risiko- og sårbarhetsbilde. Dette understreker brann- og redningsvesenets rolle som en 

fullverdig redningskapasitet.    

 

For å kunne utføre en oppgave må brann - og redningsvesenet inneha profesjonalitet. Personellet må ha tilstrekkelig 

og riktig kompetanse, nødvendig utstyr og ressurstilgang. I høringsuttalelsen til brann- og eksplosjonsvernloven ga 

DSB uttrykk  for at det, ved vurdering av utvidede arbeidsoppgaver til brann- og redningsvesenet, er en forutsetning 

at brann- og redningsvesenets faglige forutsetninger ligger til rette for å kunne gjøre en innsats ut over det å slokke 

branner.    

 

Det å være tydelig på hvilke oppgaver som skal løses, og at dette løses profesjonelt, har også etter arbeidsgruppens 

mening en viktig betydning for forventninger blant publikum og hos andre beredskapsaktører. Brann - og 

redningsvesenet har historisk sett et godt omdømme i befolkningen, men arbeidsgruppen mener at det er viktig å 

bygge omdømme og tillit på et realistisk forventningsbilde. 

 

9.1. Brann- og redningsvesenets rolle i kommunal kriseledelse og kommunalt beredskapsråd 

Som det er beskrevet i kapittel 2.4, skal kommunen ha en kriseledelse og kan ha et beredskapsråd. Den overordnede 

beredskapsplanen skal inneholde en plan for kriseledelse hvor det skal avklares hvem som gjør hva, når og hvordan, 

herunder hvordan kriseledelsen skal være bemannet. Beredskapsrådet er et forum for  arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap. Det er viktig at kommunen har et forum hvor kommunale samfunnssikkerhets- og 

beredskapsspørsmål kan drøftes, et felles risiko- og sårbarhetsbilde kan diskuteres, og hvor krisehåndteringen under 

alvorlige hendelser kan samordnes.    

 

Arbeidsgruppen mener at brann- og redningsvesenet bør involveres i kommunenes arbeid med kriseplaner og 

beredskap. Det må vurderes lokalt eller regionalt hvordan slik involvering eller deltagelse skal være. 
 

9.2.  Forberedelse til håndtering av uønskede hendelser 

Riktig dimensjonering av utrykningsstyrken ut fra lokal risiko, oppdatert planverk samt ledere og mannskaper som 

er opplært og øvd i henhold til planverket, er et viktig fundament for god beredskap. Det er i etterkant av flere reelle 

hendelser avdekket at det er det arbeidet som er utført i forkant av hendelsen, gjennom forebygging, planverk og 

øvelser, som er avgjørende for utfallet. Rapporten fra 22. juli-kommisjonen peker på behov for styrking av planverk 

og bruk av planverk: ”Et oppdatert regel- og planverk for redningstjenesten som avklarer ansvar og roller, må på 
plass.” ”Bruk av planverk må øves jevnlig, både nasjonalt og lokalt.

97
”   

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er det viktigste grunnlaget for vurdering av utrykningsstyrkens organisering og 

dimensjonering. Brann - og redningstjenesten må være dimensjonert for å håndtere hendelser som er vanlig 

                                                      
96

 Se særlig Ot.prp. nr. 28 (2001–2002) om lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brann- og redningsvesenets 
redningsoppgaver (brann– og eksplosjonsvernloven). 
97

 NOU 2012:  14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. 

Side 903



109 

 

forekommende (har stor sannsynlighet for å kunne inntreffe). ROS-analysen skal også være grunnlaget for brann- 

og redningsvesenets planverk og øvelser. Brann - og redningsvesenet må ha planverk som setter det i stand til å 

samarbeide med andre og trekke inn forsterkningsressurser når de mer sjeldne store hendelsene inntreffer. Det er 

derfor viktig at ROS-analysen er av god kvalitet, og at brann- og redningsvesenet har kompetanse til å omsette 

konklusjonene i analysen til tiltak som gjør ledere og mannskaper best mulig forberedt på å håndtere uønskede 

hendelser innenfor de rammer som er tilgjengelige.  

 

9.2.1 Planverk 

Beredskaps - og innsatsplaner må utarbeides der det er nødvendig avhengig av risiko og sårbarhet. Beredskapsplaner 

er overordnet planverk for en hendelse/type ulykke, mens innsatsplaner/objektplaner er planer knyttet opp mot et 

konkret objekt, jf. Veiledningen til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, vedlegg 1 og 3.  

 

Planverk bør samordnes med andre beredskapsaktører, eksempelvis i tilfeller hvor potensialet for storulykke er til 

stede. Storulykkesforskriften
98

 stiller blant annet krav til samordning av planverk mellom virksomhetens 

industrivern, brann- og redningsvesenet og andre etater. 

 

Oppdatering og bruk av planverk kan være en utfordring. Samordning og utnyttelse av informasjon på tvers av 

myndigheter, kommunale enheter og avdelinger i brann- og redningsvesenet er også et område hvor det er potensial 

for forbedring. Profesjonalisering av beredskaps- og innsatsplanleggingen og videreutvikling av IT-systemer for 

mer tilgjengelig og oppdatert informasjon i 110-sentralen og på skadestedet vil være verdifulle bidrag til å øke 

kvaliteten på brannslokking og redningsinnsatser i fremtiden. 

 

9.2.2 Øvelser 

”Alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver de kan forventes å bli stilt overfor 
i brann- og ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor kommunen eller brannvernregionen skal øves 
slik at samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende.”

99
  

 

Formålet med øvelsene er både å gjøre brann - og redningsvesenet bedre i stand til å begrense skadeutvikling ved en 

hendelse, og å redusere faren for skader på eget personell. Øvelsene må være godt planlagt, og øvelsesplanen må 

gjenspeile risikobildet. 

 

9.3.  Responstid 

Brann - og redningsvesenet er den mest fleksible redningsressursen vi har, og styrken er den lokale tilstedeværelsen 

av beredskapspersonell som kan utføre akutt innsats i alle landets kommuner. Brann - og redningsvesenet er den 

eneste av nødetatene som i landet sett under ett er lokalisert der folk bor, gjennom et nettverk av flere enn 600 

brannstasjoner. Tidskravet er en grunnleggende forutsetning for ivaretakelse av lokal beredskap og for 

organiseringen og dimensjoneringen av beredskapen. I dag benyttes begrepet innsatstid (se under).  

 

Innsatstid er definert i dimensjoneringsforskriftens § 4 -8 som ”den tiden det tar fra innsatsstyrken er alarmert og til 
den er i arbeid på brann-/skadestedet”. Brann- og redningsvesenet har predefinerte tider som skal overholdes ved 

innsats mot brann, basert blant annet på innbyggertall i tettsted og særskilte risikoobjekter og risikoområder. Dette 

har tradisjonelt vært førende for lokalisering av brannstasjoner
100

. 

 

Arbeidsgruppen anser det derfor som svært viktig at brann- og redningsvesenet fortsatt har et tydelig tidskrav for 

best mulig å sikre en hurtig respons til befolkningen når ulykker og kriser krever at kompetente brann- og 

redningskapasiteter kommer raskt på plass.  

                                                      
98

 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekomme r. FOR 

2005 -06 -17 nr . 672 . 
99

 Forskrift om organisering o g dimensjonering av brannvesen §  4-13 . 
100 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen  § 4 -8. 
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Det finnes lite dokumentasjon på hvor viktig innsatstiden er for skadeomfanget ved brann. Likevel viser en rapport 

SINTEF  utarbeidet på oppdrag fra DSB i 2004
101

, at det er sammenheng mellom innsatstid og brannskadeomfanget 

når innsatstiden er under 25 –30 minutter. Rapporten konkluderer også med at alvorlighetsgraden av skadeomfanget 

ved brann- og redningsvesenets ankomst, og skadeomfanget når brannen er slokket, øker med lengden av 

innsatstiden. 

 

Det ble også undersøkt om kort innsatstid har betydning for brannutvikling og brannskader i særskilte brannobjekter 

og tett trehusbebyggelse med særlig fare for spredning. Blant brannene som var registrert i 2003, finnes det tall på 

innsatstiden for 2 107 branner, det vil si 70 prosent av brannene dette året. I 60 prosent av disse brannene var 

innsatstiden innenfor 10 minutter, og innenfor 15 minutter i 80 prosent av brannene. Det er viktig å merke seg at 

brannbildet vil avhenge av flere faktorer ved brann- og redningsvesenets ankomst, blant annet tilstanden når 

brannen meldes til brann- og redningsvesenet, hvor raskt brannen utvikler seg, og hvor lenge brannen får utvikle 

seg før det iverksettes slokkeinnsats. Selv om brann- og redningsvesenet har kort innsatstid, kan branner utvikle seg 

til å bli store
102

.  

 

Rapporten fra SINTEF  konkluderer med at: ”Forskriftskravet om at utrykningstiden ikke skal overstige 10 minutter 
for viktige objekter og tett bebyggelse med særlig fare for spredning, synes derfor å være fornuftig.103

” 
 

Det er lite dokumentasjon som begrunner valg av dagens tidskrav. Som man ser av figuren under, var kravene til 

innsatstid strengere i 1977 enn de er i dagens regelverk.  

 

”Ved lokalisering av brannvesenet skal følgende innsatstider legges til grunn for de forskjellige 
risikogrupper:104

” 

5–10 minutter Strøk med gammel, brannfarlig bebyggelse, strøk med konsentrert 
forretningsbebyggelse, større industriområde, større brannfarlig opplag, 
pleieanstalt, bygninger over 8 etasjer, boligbebyggelse i blokker 4–8 etasjer. 

10–15 minutter Boligbebyggelse i blokker lavere enn 4 etasjer, konsentrert 
småhusbebyggelse, mindre industriområde. 

15–30 minutter Åpen, lav boligbebyggelse, gårdsbruk o.l. 
Innen hver av disse grupper må foretas vurdering av risikoen slik at innsatstiden for de farligste 
kategorier innen hver gruppe ikke strekkes til den maksimale. 
Figur 43: Krav til innsatstid i 1977. 
 

 

Det vil alltid medgå noe tid fra innringer ringer nødalarmeringssentralen til brann- og redningsvesenet kjører ut fra 

en brannstasjon. Kasernerte styrker som oppholder seg hele døgnet på brannstasjonen, vil naturlig ha en raskere 

forspenningstid enn deltidspersonell, som trenger tid til å komme seg fra arbeidsstedet eller hjemmet til 

brannstasjonen etter utalarmering.  

 

Brann - og redningsvesenet har i dag ikke tidskrav fra nødstilte tar kontakt med nødalarmeringsoperatøren til brann-

og redningsvesenet er alarmert. Dette tidsrommet inngår dermed ikke i dagens tidskrav.  

 

Arbeidsgruppen mener at det totale tidsaspektet er viktigst, og det er aktuelt å se mot begrepet responstid. 
Ved å fastsette krav til tiden det tar fra nødstilte ringer til nødalarmeringssentralen og til brann- og redningsvesenet 

er fremme på brann-/skadestedet, vil man kunne sikre og måle at den nødstilte får raskest mulig hjelp. Måling av 

tidskrav kan være en sentral kvalitetsindikator som det er verdt å vurdere å innføre. 

 

                                                      
101 SINTEF NBL A04122 . Analyse av DSBs brannstatistikk for bygningsbranner i tiårsperioden 1994–2003. 
102 Det finnes flere eksempler på branner som har blitt svært store selv om utrykningstiden er kort. Eksempler fra Trondheim er brannen i 

Nordre gate i 2002, ”Vækteren-brannen” i 2002 og brannen i C.I. Pedersen -gården i 1981. Til tross for at disse brannene ble oppdaget 

umiddelbart, og brannvesenet lå bare et steinkast unna, brant likevel disse gårdene helt ned til grunnen. Dette var gamle bygårder hvor 

brannspredningen skjedde via useksjonerte loft, i åpne hulrom som er vanskelig å komme til, og via ventilasjonsanlegg (sitert fra rapporten). 

Brannvesenet i Kongsberg hadde svært kort innsatstid ved brannen i Kongsberg rådhus 2. januar i 1986. Brannstasjonen var på d ette tidspunkt 

lokalisert til den andre siden av gaten for rådhuset, men rådhuset ble allikevel nærmest totalskadet i brannen, også her som følge av at brannen 

fikk utvikle seg i hulrom i konstruksjonen. 
103  SINTEF NBL A04122 . Analyse av DSBs brannstatistikk for bygningsbranner i tiårsperioden 1994–2003. 
104

 Forskrifter om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr 1977. 
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En viktig presisering er at responstiden opprettholdes innenfor dagens krav til innsatstid, slik at dette ikke vil få 

store økonomiske konsekvenser for kommunene med tanke på lokalisering av beredskapen. Det innebærer at et krav 

til responstid ikke bør strammes ytterligere inn i forhold til dagens innsatstidsnorm. Arbeidsgruppen har ingen 

dokumentasjon som tilsier at dette vil være riktig. Dagens tidsrammer bør derfor fortsatt legges til grunn for den 

videre vurdering, men et fremtidig tidskrav må vurderes i en sammenheng med tidsrommet fra innringer får kontakt 

med nødalarmeringssentralen og til vaktstyrken er alarmert.  

 

Arbeidsgruppen presiserer også at grunnlaget for fremtidens responstid, som innsatstiden i dag, fortsatt i hovedsak 

bør være innrettet mot brannbekjempelse der en brann kan føre til tap av mange menneskeliv, men at også andre 

hendelser kan vurderes omfattet av et fremtidig tidskrav.  

 

Arbeidsgruppen mener at det er behov for en felles definisjon på begrepet responstid sammen med andre nød- og 

beredskapsetater for å nærme seg en enhetlig begrepsbruk og begrepsforståelse i fremtiden. Arbeidsgruppen mener 

imidlertid at det viktigste her er at et fremtidig responstidskrav sees i sammenheng med responstidskrav i de to 

andre nødetatene, politi og helse. De tre nødetatene bør ha gjensidig kunnskap om forventet ankomst til skadestedet. 

Arbeidsgruppen mener i tillegg at de tre direktoratene, POD, H dir og DSB i samarbeid må finne en felles 

fortolkning av hva som skal legges i begrepet responstid. 

 

9.3.1. Førsteinnsats/tilleggsinnsats 

Brann - og redningsvesenet har en lokal tilstedeværelse i form av heltids- eller deltidspersonell bestemt av 

innbyggertall i tettsted og lokalisering av særskilte risikoobjekter. Innsatstyrken, med varierende kompetanse og 

utstyr, kan iverksette innsats i løpet av relativt kort tid.  

 

Arbeidsgruppen ønsker å definere førsteinnsats som de oppgaver som skal kunne håndteres av alle brannstasjoner, 

men at det kan vurderes i større grad enn i dag hvor mange mannskaper som skal inngå i den første styrken. Det bør 

således legges opp til å kunne differensiere utrykningsstyrken avhengig av type hendelse. Arbeidsgruppen mener at 

det må kunne iverksettes innsats av såkalt fremskutte enheter eller førsteinnsatsenheter som ikke omfatter 

bemanning med hele vaktlag.  

 

Videre ønsker arbeidsgruppen å innføre begrepet tillegginnsats. Arbeidsgruppen mener at tillegginnsats innebærer 

noe mer enn førsteinnsats, både hva angår utstyr, kompetanse og personell. Tillegginnsats vil ikke kun være tilførsel 

av personell, men personell med en ytterligere kompetanse og med annen type utstyr for mer spesialisert innsats der 

tradisjonelt utstyr ikke strekker til. Eksempler på dette kan være utstyr til tungbilberging, urban redning og 

kjemikalieuhell.  

 

9.4. Hendelser som brann- og redningsvesenet forventes å kunne håndtere 

Oppgaveporteføljen til brann- og redningsvesenet er i sin natur hendelsesstyrt. Brann, naturhendelser, forurensning, 

tilsiktede hendelser og andre ulykker er hendelser brann- og redningsvesenet må håndtere. Hendelsene er ulike både 

i omfang og kompleksitet, og utfordrer brann- og redningsvesenet på mange måter når det kommer til hvilke 

oppgaver det er forventet at de skal løse.  

 

I teksten videre vil arbeidsgruppen vurdere mer inngående hvilke oppgaver det må forventes at brann- og 

redningsvesenet skal utføre, og hva som skal til for å kunne løse oppgavene best mulig.  

 

9.4.1. Oppgaver ved brann 

Håndtering av branner vil fortsatt være en kjerneoppgave for brann - og redningsvesenet. I dette ligger et svært vidt 

spekter av type branner, fra små branner i container, pipebranner eller branntilløp i gress/kratt, til brann i 

boligblokker eller kulturhistoriske bygg, og over mot store og komplekse hendelser som brann i lange tunneler, 

industribranner eller brann i kjemikalier.  
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Det finnes ingen klar definisjon av hva som er en stor eller kompleks brann. Dette vil blant annet avhenge av i 

hvilken grad det kreves spesialkompetanse, spesialutstyr, hvor mange mannskaper håndteringen krever, og hvor 

lang tid det kreves innsats fra mannskapene. 

 

Figuren under illustrerer (og er en forenklet fremstilling av) ulike type branner etter hvor kompleks håndteringen 

normalt antas å være for brann- og redningsvesenet. Branner langt til venstre i figuren vil vanligvis kreve 

standardutstyr, relativt begrenset mengde mannskaper og kort innsatstid. Intervallstrekene indikerer at ulike typer 

branner kan ha ulik grad av kompleksitet og størrelse, og må ikke tolkes lenger enn det. De fleste små branner kan 

bli store, og potensielt store branner kan begrenses før de blir enda større.  

 

 
Type brann Lav/liten                                       Middels                                              Høy/stor 

 
Container   
Campingvogn/telt   
Bil   
Pipebrann  
Fritidsbåt   
Bolig (enebolig)   
Bygninger   
Gress/kratt  
Kulturhistoriske bygg  
Landbruk m/dyr  
Helseinstitusjon   
El-biler  
Eldre bygårder  
Flybrann   
Skip  
Brannspredningsområder   
Tunneler/gruver  
Jernbane   
Industribrann  
Kjemikalier, gass mv.  
Avfallsanlegg  
Skogbrann  
Offshore/plattform  
Figur 44: Branner med en forenklet fremstilling av potensiell kompleksitet. 
 

 

I stor grad er det slik at brannene med høy kompleksitet og som krever spesialkompetanse og utstyr, forekommer 

relativt sjelden, mens det store volumet av branner er de som er plassert langt til venstre i figuren. I 2011 rapporterte 

brann- og redningsvesenet for eksempel utrykning på til sammen under 100 skogbranner, brann på skip, fly og tog 

og tunnelbranner. Den siste store brannen i et bysentrum med spredning til store deler av et kvartal skjedde 

7. 12.2002 i Trondheim, kalt Nordrebrannen. 

 

I beskrivelsen av brann- og redningsvesenets oppgaver knyttet til håndtering av branner, skiller vi mellom de 

oppgavene som brann- og redningsvesenet har for alle typer branner, og de som gjelder de større, kompliserte og 

ofte tidkrevende brannene å slokke. Alle disse oppgavene bør etter arbeidsgruppens vurdering være førende for 

fremtidig dimensjonering og organisering av brann- og redningsvesenet, men det er ikke slik at alle bør besitte 

samme kapasitet. 
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Brann - og redningsvesenet skal ved alle branner prioritere søk og redning, evakuering og livreddende innsats. I 

tillegg er det naturligvis en kjerneoppgave å slokke brannen. Dette vil være oppgaver alle brann- og redningsvesen 

skal kunne utføre, og utgjør førsteinnsatsen. Arbeidsgruppen har identifisert følgende oppgaver som må kunne 

dekkes av førsteinnsats (listen er ikke uttømmende): 

 

- søk, livreddende innsats og evakuering av mennesker  

- redde dyr 

- slokke brann 

- bruk av verneutstyr inkludert åndedrettsvern for beskyttelse mot røyk – ikke røykdykking 

- røykdykking som livreddende innsats 

- begrense skader på materiell 

- berge kulturhistoriske verdier 

- sikre skadested/klarere områder 

- faglig ledelse av hendelsen fra brann- og redningsvesenet 

- skadesteds- og innsatsledelse og ordensmyndighet til politiet overtar 

 

 

Arbeidsgruppen har identifisert følgende oppgaver som vil utgjøre tilleggsinnsatsen (listen er ikke uttømmende): 

 

- kjemikaliedykking 

- samspill/samhandling med industrivern 

- håndtering og fjerning av farlige stoffer 

- bistå med mannskaper og utstyr til sjøs 

- jording ved jernbaneulykker 

- ved innsatser som innebærer farlig gods: samvirke med helsepersonell i warm  zone , altså overførings-sonen 

mellom farlig område (hot zone) og sikkert område (cold zone)   

- bistå i kommunal kriseledelse 

- informasjonsinnhenting og -deling ved farlig gods hendelser 

- lede skogbrannhåndtering 

- begrense eller slokke skogbrann som sprer seg, eller som har potensial for å bli omfattende 

- rekvirere materiell og personell og koordinere ressurser til skogbrann 

- sikre kommunikasjon og kritisk infrastruktur 

- slokking med flere røykdykkere i sektorisert innsats  

 

9.4.2. Oppgaver ved trafikk- og transportulykker 

Brann - og redningsvesenet har sentrale oppgaver ved både trafikkulykker og andre transportulykker. Vi skiller her 

mellom vegtrafikkulykker med personbiler, som forekommer ofte, og større ulykker ved tungbiler, jernbane, 

luftfart, skip eller farlig gods, som ofte vil være kompliserte å håndtere, og som forekommer sjelden. 

 

Vegtrafikkulykker forekommer hver dag over hele landet og er en oppgave alle brann- og redningsvesen må kunne 

håndtere. Brann - og redningsvesenet disponerer ulike typer utstyr for å frigjøre fastklemte personer i kjøretøy eller 

andre transportmidler. Andre oppgaver ved vegtrafikkulykker er å sikre skadestedet mot brann og andre 

omstendigheter som kan inntreffe, samt yte hjelp til politi og helsepersonell. Avhengig av når de andre nødetatene 
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ankommer ulykkesstedet, skal også brann- og redningsvesenet påta seg oppgaver knyttet til skadestedsledelse og 

være ordensmyndighet til politiet kommer til stedet. 

 

Også ved større transportulykker, som trafikkulykker med lastebiler, busser, tog, skip, uhell med farlig gods og 

luftfartsulykker, spiller brann- og redningsvesenet viktige roller. Slike ulykker skjer sjeldnere, og brann- og 

redningsvesenet har derfor ulik erfaring i å håndtere slike ulykker. En viktig oppgave ved tungbilulykker er såkalt 

tungredning, som omfatter innsats ved ulykker med store kjøretøy, der skadebildet ofte er mer omfattende enn ved 

personbilulykker. De store byene har også trikk som en del av trafikkbildet. Arbeidsgruppen mener at ikke alle 

mindre brann- og redningsvesen skal eller kan ha tilstrekkelig utstyr og kompetanse til å håndtere tungredning. 

Innsats må derfor baseres på mobilitet. 

 

Siden slike hendelser skjer relativt sjelden, og kan være utfordrende å håndtere, er realistiske øvelser viktig for å 

opprettholde kompetanse.  

 

Ved transportulykker med farlig gods vil det være brann- og redningsvesenets primære oppgave å redde liv og 

hindre skade på mennesker og miljø. Videre skal brann- og redningsvesenet håndtere og fjerne farlige stoffer, 

inkludert hindre utslipp og begrense forurensning. Viktige deler av arbeidet er evakuering, sperring og sikring av 

skadested og klarering av området. Slike ulykker krever kjemikaliedykkere. 

 

9.4.3. Oppgaver ved ulykker i tunnel 

Ulykker som skjer i tunneler , vil ofte være en utfordring å håndtere for brann- og redningsvesenet. Dette gjelder 

særlig brann og/eller ulykker med farlig gods. I lange ett-løpstunneler vil eneste innsatsveg være en av to åpninger, 

og man er avhengig av trekkretning, enten naturlig eller mekanisk viftestyrt, for å utføre sikker innsats. Andre 

utfordringer vil være å finne ut av hva som brenner, og hvor langt inne i tunnelen brannen pågår. Mange av 

tunnelene er plassert på steder som fører til lang innsatstid for brann- og redningsvesenet, og det kan være lang 

avstand fra tunnelåpningen til brannstedet. Sambandsdekning kan også være utfordrende i lange tunneler.  

 

I Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking105
 er det et eget vedlegg om innsats i tunnel. Anbefalingen er at innsats 

utføres med trekkretning, for å minske faren for at personellet eksponeres for farlig røyk og branngasser. 

Selvredningsprinsippet har vært gjeldende for brann i tunnel, som ved andre branner. Etter de siste større 

tunnelbrannene skal Statens vegvesen sammen med DSB blant annet se nærmere på selvredningsprinsippet ved 

brann i tunnel. 

 

Brann - og redningsvesenets oppgaver ved ulykker i tunnel vil variere etter hvor kompleks hendelsen er, men 

utfordringen er ofte selve tunnelen, som kun har to mulige innsatsveger. Ulykker i tunneler kan, som ved andre 

trafikkulykker, innebære kollisjon, spilt gods, brann i kjøretøy og/eller brann i gods. Alle disse faktorene vil ha 

betydning for hvilken innsats som må iverksettes. 

 

9.4.4. Oppgaver ved akutt forurensning  

Definisjonen av forurensning er i forurensningsloven: tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i 
grunnen som kan være til skade eller ulempe for miljøet. Akutt forurensning skal forstås som forurensning av 

betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt.
106

  

 

Akutt forurensning skjer lokalt, men med muligheter for regionale konsekvenser. Det kommunale brann- og 

redningsvesenet har derfor et ansvar for regional brannsikkerhet som strekker seg ut over egen kommune. Brann - 

og redningsvesenet skal, gjennom ROS-analyse, vurdere sannsynligheten for at regionale hendelser kan inntreffe, 

noe som også gjelder for mindre tilfeller av akutt forurensning.
107

 

 

                                                      
105

 DSB 2005 . 
106   Lov 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) §§ 6 -1,38 . Forurensning har en videre definisjon enn det 

som er gjengitt her. Definisjonen er i teksten begrenset til hva som er mest relevant for brann- og redningsvesenene.   
107  Brann - og eksplosjonsvernsloven § 11 Brann- og redningsvesenets oppgaver første ledd p. f og andre ledd. 
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Ved akutt forurensning vil brann- og redningsvesenet prioritere liv og helse, og videre dyr og miljø, samt materielle 

verdier. Kommunene har ansvar for håndtering av akutt forurensning som ikke dekkes av privat beredskap, eller der 

forurenser ikke iverksetter tiltak. Dette kan innebære forurensning som følge av tankbilvelt, mindre oljeutslipp fra 

skip eller utslipp fra nedgravde tanker.  

 

Ved større hendelser er Kystverket ansvarlig for å iverksette tiltak og kan aksjonere gjennom Interkommunalt 

utvalg mot akutt forurensning (IUA).  

 
IUA vil lede aksjoner mot akutt forurensning innen egen region. I hver region har Miljødirektoratet, i samråd med 

DSB, utpekt en vertskommune som har hoveddepot og flest ressurser tilgjengelig .
108

 

 
IUA disponerer lettere sanerings - og beredskapsutstyr, og kan rekvirere utstyr og ressurser fra lokale etater og 

bedrifter. Oppgavene er mange og vil som eksempel omfatte tiltak for å begrense forurensning, hindre og tette 

lekkasjer, sanere, rense og samle opp forurensningen. Arbeidsoppgavene er ofte tidkrevende og utstyrs- og 

personellintensive. Store oljevernaksjoner kan gjerne foregå i uker og måneder. 

 

9.4.5. Oppgaver ved CBRNe-hendelser  

CBRNe er en forkortelse for Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear og explosives. Kjemisk karakterise res av 

giftige/skadelige agens, biologisk viser til mikroorganismer/toksiner, radioaktiv og nukleær karakteriseres av 

ioniserende stråling. 

 

Med unntak av hendelsen 22. juli 2011 har ikke CBRNe -hendelser som et resultat av tilsiktede handlinger inntruffet 

i nyere tid. Dette er en viktig årsak til at de fleste innsatsmannskaper i brann- og redningsvesenet ikke har god 

kjennskap til CBRNe. Den tekniske håndteringen av et CBRNe -skadested vil stort sett være lik som for et farlig 

gods-skadested – (altså forurenset skadested) som er beskrevet i Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking.
109

 

 

CBRN e-hendelser skjer svært sjelden, også sett over landegrensene, men kan få store konsekvenser for de som bli 

eksponert. Det er utarbeidet retningslinjer for behandling av eksponerte personer og egne prosedyrer for arbeidet på 

skadestedet. Ingen av nødetatene har verneutstyr som beskytter effektivt mot radioaktiv stråling. Enkelte brann- og 

redningsvesen har utstyr til å måle slik stråling (Automess). Noen har også deteksjonsutstyr for måling av type gass 

og konsentrasjon. Dersom slikt utstyr ikke er tilgjengelig, eller det er utslipp av ukjent type gass, vil vurderingen 

baseres på blant annet sykdomstegn og almenntilstand hos eksponerte personer, samt ytre faktorer som kan bidra til 

å identifisere skadebildet. 

 

I internasjonale retningslinjer deler man et CBRN e-skadested inn i tre soner. Disse er het sone (hot zone) so m er 

nærmest der hendelsen er oppstått og der det er størst fare, varm sone (warm zone) som innebærer at området er 

forurenset, og ytterst kald sone (cold zone) som er et rent område der personell uten særskilt verneutstyr kan 

oppholde seg. Inndelingen i tre soner anbefales også å innføres i Norge, for å sikre et godt samvirke med de andre 

nødetatene, og for å sikre en enhetlig forståelse for opptreden i denne typen hendelser, som ofte vil kunne 

overskride geografiske grenser.
110

 

 

Slik situasjonen er i dag, med mange små brann- og redningsvesen, vil de aller fleste ikke ha tilstrekkelig med 

ressurser og kompetanse til å iverksette arbeidet som skal gjøres innefor de ulike sonene ved en CBRNe -hendelse.  

 

9.4.6. Oppgaver ved kjemikalieuhell 

Håndtering av hendelser som involverer kjemikalieuhell, vil kunne være tilsvarende for hendelser som innebærer 

akutt forurensning og CBRNe. Innsats i hver av disse hendelsene vil være situasjonsbetinget, og innsats må 

tilpasses den enkelte hendelsen. Likevel bør man følge noen retningslinjer ved denne typen hendelser. 

 

                                                      
108 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning: www.dsb.no .  
109

 http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/200 5/Veiledning/veilforroykogkjemikalie2005.pdf  vedlegg 7 . 
110

 DSB har endret  kapittel 7 i Veiledning for røyk og kjemikaliedykking, med inndeling i tre soner.  
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Innsats i hendelser på forurenset skadested eller ved kjemikalieuhell er ressurskrevende og vil medføre en økt risiko 

for brann- og redningsvesenet. Derfor er det en avgjørende faktor at personellet som skal i innsats har nødvendig 

kompetanse innenfor emnet, og at sikkerhetsutstyr, herunder vernebekledning og åndedrettsutstyr, er tilgjengelig og 

at man har opplæring og erfaring i å benytte dette. Det er mange faktorer som må tas hensyn til – røyk, gass, spilt 

gods, vindretning, kjøreveg, oppstillingsplass for kjøretøy, annet innsatspersonell og ikke minst skadde personer. 

 

Brann - og redningsvesenet har røyk- og kjemikaliedykkere med utstyr som kan oppholde seg i hot/warm z one. Det 

er kun personell med gasstett vernedrakt med overtrykksluft som kan gå inn i hot z one ved uidentifisert utslipp som 

har medført skade på andre personer. Brann - og redningspersonellets primæroppgave vil være å ta en første 

vurdering og evakuering av personer. Videre vil de ved behov etablere en dekontaminering (rens) gjennom 

avkledning og spyling med vann i utkanten av warm z one. I overgangen mellom warm og cold z one vil det være 

sikkert nok til å opprette samleplass. Der vil skadde bli overlevert til helsepersonell. Helsepersonellet vil være  iført 

vernedrakter (engangs) og åndedrettsvern. Helsepersonell et utfører så en ny vurdering (triagering) av de skadde. 

 

Soneinndelingen vil være den samme for både CBRNe -hendelser og ved kjemikalieuhell. Skadestedet deles inn i tre 

soner, men ved store skadesteder
111

 vil det være behov for to dekontamineringssteder for å skille mellom 

innsatspersonell og pasienter. 

 
Figur 45: Lite skadested, forenklet skisse. 

 

 
 

 

 
Figur 46: Stort skadested, forenklet skisse. 
 

 
 

 

Nødetatenes primære mål overfor eksponerte personer er å redde liv og helse til de som er utsatt for farlige agens/ 

stoffer. Sekundæroppgaven for brann- og redningsvesenet vil være å slokke eventuell brann og å stanse utslipp av 

farlige stoffer. 

 

                                                      
111

 Stort skadested defineres som hendelser der ressursbehovet for pasientvurdering, evakuering, rens og pasientbehandling er større enn det 

brannvesenet selv har til disposisjon.   

HOT  
WARM  

COLD  

SLKO 

Basepunkt  

Dekontaminering 

Dekontaminering 

HOT  
WARM  

COLD  

SLKO 

Basepunkt  

Dekontaminering 
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9.4.7. Oppgaver ved tilsiktede hendelser   

Begrepet tilsiktede handlinger/hendelser er svært omfattende, men fellestrekket er at en eller flere personer utfører 

en bevisst handling som kan skade mennesker, materielle verdier eller miljø. Ved slike hendelser vil innsats ofte 

medføre en økt risiko for innsatspersonell, i tillegg til at de primære beredskapsoppgavene må stå i sentrum. Hvilke  

roller og oppgaver brann- og redningsvesenet vil ha, er avhengig av hendelsen. 

 

Samvirke med de andre nødetatene, og spesielt med politiet, er avgjørende før og etter en hendelse. I tiden etter 

22.7 .2011 ble det iverksatt flere tiltak på myndighetsnivå for å utvikle samvirke mellom nødetatene. I begynnelsen 

av november i år ble tre personer drept på Valdresekspressen. Hendelsesforløpet er ikke ferdig utredet, men brann - 

og redningsvesenet og helsetjenesten måtte forholde seg til en helt annen situasjon enn en trafikkulykke, og en 

viktig oppgave for dem ble å få kontroll på gjerningsmannen. De nevnte mannskapene samhandlet om å få kontroll 

på gjerningsmannen, og han ble overlatt til politiet da politipatruljen ankom stedet.  

 

Ved tilsiktede hendelser, og da spesielt hendelser der en gjerningsmann må identifiseres og pågripes, er det ingen 

tvil om at politiet er ansvarlig for å sikre skadested/åsted, og vurdere når det er trygt nok for de andre nødetatene å 

iverksette innsats. Likevel må de som velger yrker innen beredskap i en av nødetatene, akseptere en høyere risiko 

enn andre yrkesgrupper, og de har uavhengig av primæroppgaver en spesiell handlingsplikt overfor nødstilte. For å 

løse slike oppdrag kreves koordinering mellom alle nødetatene. Derfor er samvirkeøvelser for å sikre 

kompetansebygging på tvers av etatene spesielt viktig for å kunne utføre sikker nok innsats ved tilsiktede hendelser.  

 

Arbeidsgruppen mener at det er avgjørende at fagdirektoratene til de tre nødetatene jobber målrettet sammen om å 

sikre gode nasjonale løsninger ved tilsiktede hendelser. En samordnet bruk av den felles infrastrukturen som 

Nødnett representerer, er helt sentral for å kunne dele informasjon mellom etatene. Dette vil gi god sikkerhet for 

innsatsmannskaper så vel som større treffsikkerhet på tiltak for å redde liv og helse.  

 

9.4.8. Oppgaver ved andre ulykker  

Som kommunens redningstekniske ressurs bidrar brann- og redningsvesenet også i redningsarbeid tilknyttet en 

lang rekke andre ulykker. Dette kan for eksempel gjelde småbåtulykker, drukning, fall i bratt terreng, 

hanggliderulykker eller hendelser som krever såkalt urban redning
112

.  

 

Som det fremgår over, kan brann- og redningsvesenet bli stilt overfor oppgaver ved flere typer ulykker som krever 

ulik kompetanse og forskjellig type utstyr, og som forutsetter samvirke med andre redningsressurser. 

Kommunenes vurdering av hvilke type tjenester brann- og redningsvesenet kan tilby, må sees i sammenheng med 

og baseres på lokale risikovurderinger.  

 

I redningstjenesten finnes en rekke andre aktører som har spesialkompetanse innen ulike typer redning. 

Kommunen bør derfor ha oversikt over hvilke slike spesialressurser som finnes. Kommunen må videre avgjøre 

hvilke formelle samarbeidsavtaler basert på lokale forhold som bør inngås med de særskilte kapasitetene, for å 

sikre en best mulig helhetlig beredskap og ivaretakelse av befolkningens sikkerhet.  

 
De geografiske variasjonene i landet vil være av betydning for hvilke redningsoppdrag brann- og redningsvesenet 

skal være i stand til å utføre. Arbeidsgruppen ser det ikke som relevant å beskrive i detalj alle typer 

redningsoppgaver som brann- og redningsvesenet kan utføre, da det i stor grad er basert på lokale forhold i 

kommunen og kommunens egen ROS-analyse.  

 

 

Redning på vann/sjø/elv – oppgaver ved ulykker i vann 
Redning som foregår i vann, kan innebære en stor risiko for innsatspersonellet. Mannskapenes egen sikkerhet er 

dermed viktig når det gjelder å gjennomføre slik innsats. Dette forutsetter god kompetanse i det å håndtere 

oppgaven. Tiden er også den viktigste faktoren for at den forulykkede skal ha forutsetninger for å bli reddet i live. 

 

 

                                                      
112 ”Urban redning” vil si redning fra bygninger, kraner, gruver, sjakter, utforkjøringer i bratte veiskråninger, master i skiheisanlegg, redning 

fra silo med mer. 
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Redningsdykking 
Det er i dag opp til kommunene å vurdere behovet for etablering av redningsdykkerberedskap, basert på lokal 

risiko. 16 brann - og redningsvesen har i dag denne beredskapen. Det stilles formelle kompetansekrav til å utføre 

redningsdykking.
113

 Man må ha dokumentert sikkerhetsopplæring i form av dykkerbevis klasse A, beskrevet i 

forskrift om utførelse av arbeid
114

. Det stilles videre krav til et minimum antall redningsdykkere for å utføre 

redningsdykkeroppdrag.  

 

For å sikr e at redningsdykkerberedskapen opprettholdes som en beredskapsressurs er det derfor arbeidsgruppens 

forslag at koordineringen av redningsdykkertjenesten er forankret på et regionalt nivå.  

 

 

Overflateredning 
Mange brann- og redningsvesen har overflatereddere som er trenet i å hjelpe personer som av en eller annen grunn 

faller i vannet, går gjennom isen m.m. Overflateredning ansees ikke som dykking og krever dermed ikke 

sertifisering som redningsdykker. Likevel må man ha opplæring for å drive overflateredning, men det vil innebære 

en lavere kostnad for utdanning og et annet utstyrskrav enn ved redningsdykking. Overflateredning krever også 

ressurser i form av personell, og det anbefales et minimum på tre–fire personer for sikker innsats. 

Overflateredning må være basert på lokale risikovurderinger. 

 

 

Akuttmedisinsk bistand  
Det ser ut til å være en vekst i utrykninger som krever medisinsk bistand. I 2012 utgjorde denne typen oppdrag 

over åtte prosent av alle brann- og redningsvesenets utrykninger. I mange kommuner vil brann- og redningsvesenet 

være raskere på ulykkesstedet enn helsepersonell. Dette stiller store krav til de som er først på ulykkesstedet. 

Arbeidsgruppen har registrert at begrepet akuttmedisinsk bistand ofte trekkes frem som nødvendig. Spørsmålet blir 

hvor langt brann- og redningsvesenet skal gå i det å håndtere medisinsk bistand i akutte situasjoner.   

 

I 2009 startet Stiftelsen Norsk Luftambulanse (NLA) et prosjekt som kalles ”Mens du venter på ambulansen”. 

Målet var å gi brann- og redningspersonell en utvidet kompetanse innen førstehjelp som en tilleggsressurs til 

etablert helseberedskap. Prosjektet ble startet i seks distriktskommuner i Troms
115

. De store geografiske avstandene 

i disse områdene fører til lang responstid for ambulansen, og derfor ble prosjektet med å utnytte den lokale 

beredskapen som kommunene har i sine brann- og redningsvesen, iverksatt. Siden 2010 har 150 førstehjelpere i 

seks kommuner i Troms vært i beredskap. Personellet disponeres av AMK og/eller legevakten
116

 og yter 

livreddende førstehjelp mens pasienten venter på at helseressurser skal ankomme. Førstehjelperne har opplæring i 

og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsmateriell. Prosjektet ansees som vellykket og har 

dermed blitt utvidet til å omfatte flere kommuner i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane 

og Hordaland. Målet er å kunne dekke hele landet, og i løpet av 2013 skal 40 nye kommuner og 500 førstehjelpere 

utdannes i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør -Trøndelag, Oppland, Buskerud og Aust - 

Agder.  

 

I forslag til innhold i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus foreslås bruk av akutthjelpere som 

supplement i kommunene for å kunne iverksette innsats ved tilfeller der helsetjenesten ikke har ressurser til rask 

nok respons. 
 

Hvis brann- og redningsvesenet skal benyttes som akutthjelpere, bør det inngås avtaler som klart beskriver hvilke 

hjelpetiltak det her er snakk om. Mange brann- og redningsvesen er i dag utstyrt med hjertestarter og har 

kompetanse på bruken av denne. Likevel bør opplæring og kostnadsfordeling mellom kommunene og de regionale 

helseforetakene i forbindelse med slike oppdrag formelt avklares.  

 

Publikums forventninger til akuttmedisinsk bistand i en nødsituasjon synes å være høye. Det forventes at første 

nødetat på skadestedet hjelper den nødstilte. I den forbindelse bør brann- og redningspersonell inneha en 

grunnkompetanse innen førstehjelp som bør kunne forventes å være på et noe høyere nivå enn det generelle 

publikums kompetanse på førstehjelp.  

                                                      
113  Forskrift om utførelse av arbeid (2011).  
114 Forskrift om utførelse av arbeid (2011), kap. 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk, fra 1. jan 2013 . 
115

 http://www.norskluftambulanse.no/mens -du-venter-pa-ambulansen/    
116

 http://fbrt.no/vis_dynamisk.asp?ID=70   
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I noen situasjoner vil det kun være brann- og redningsvesenet som får tilgang til skadde. Det kan være for 

eksempel ved trafikkulykker der mennesker er fastklemt, og der brann- og redningsvesenet må bruke verktøy for å 

få tilgang til personene, eller det kan være skadested som inneholder farlige stoffer, der brann- og redningsvesenet 

er eneste nødetat som har tilstrekkelig verneutstyr til å kunne oppholde seg i området for å evakuere skadde. I slike 

situasjoner kan det være avgjørende at brann- og redningsvesenet kan yte livreddende førstehjelp til de skadde kan 

overtas av helsepersonell. Ved disse hendelsene bør også brann- og redningsvesenet på stedet grovt kunne 

prioritere hastegraden til de tilskadekomne (primær triage). 

 

Arbeidsgruppen mener at både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan ha stor nytte av brann- og 

redningsvesenets kompetanse. Brann - og redningspersonell har opplæring i førstehjelp, og mange har kompetanse 

på bruk av hjertestartere. Men denne utvidelsen av de kommunale og interkommunale brann- og 

redningsvesenenes oppgaveportefølje flytter ansvar og kostnader fra staten til kommunene. Arbeidsgruppen stiller 

spørsmål ved den glidningen som skjer på kostnads- og ansvarssiden. Økt ansvar for akuttmedisinsk bis tand for 

brann- og redningsvesenene må utredes nærmere. Arbeidsgruppen er kjent med at det er nedsatt et eget utvalg for å 

se på akuttmedisinsk innsats fra førstehjelpere som brann- og redningspersonell utenfor sykehus. Arbeidsgruppen 

mener at også kostnadsfordeling og ansvar bør belyses i dette utvalgets arbeid. 

9.4.9. Oppgaver ved naturhendelser 

Som kommunenes brann- og redningsressurs fyller brann- og redningsvesenet en viktig rolle ved mange 

naturhendelser. Mange av de større naturhendelsene kjennetegnes av at de krever både langvarig innsats, mange 

mannskaper og innsats fra mange aktører. Slike hendelser kan sette beredskapen til brann- og redningsvesenet på 

store prøver.  

 

Store flommer er relativt vanlig, særlig på deler av Østlandet. Brann - og redningsvesenet kan ha ulike roller i 

flomarbeidet, avhengig av hendelsen og kommunenes planer. Vanlige oppgaver for brann- og redningsvesenet vil 

være å bistå med evakuering av flomrammede, søk og redning, lensing, redde verdier og minimere skade og tap av 

materielle verdier. Brannsjefen kan også ha en rolle i å bistå den kommunale kriseledelsen ved slike store og 

langvarige hendelser. 

 

Også i forbindelse med skred (både fjell/stein, leire og i noen tilfeller snø) vil brann- og redningsvesenet ofte rykke 

ut og håndtere søk, redning og evakuering i samarbeid med andre aktører. En spesiell oppgave i forbindelse med 

skred kan være å frigjøre og stabilisere personer som sitter fast i skredet.  

 

Ekstremvær som storm og orkan gir i stor grad mange av de samme oppgavene for brann- og redningsvesenet, litt 

avhengig av hva konsekvensene av hendelsen vil være. Stormer og orkaner kan føre til at trær faller ned over 

kritisk infrastruktur som veger og elektriske master. Brann - og redningsvesenet kan da få i oppgave å felle trær og 

bidra til å sikre slik infrastruktur.  

9.4.10. Kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering – håndtering 

Tidskravet er etter arbeidsgruppens mening en helt avgjørende kritisk suksessfaktor for håndtering av hendelser. 

For å kunne redde liv, slokke brann og redde materielle verdier er det kritisk at det går så kort tid som mulig fra 

brann- og redningsvesenet blir varslet, til mannskap og utstyr er på stedet og kan starte arbeidet. Responstiden 

avhenger av mange faktorer, og ved brann vil blant annet nødalarmeringssentralens mottak og utalarmering, avstand 

fra brannstasjon til brannobjekt eller rammet person, fremkommelighet for brann- og redningsvesenet, organisering 

og ledelse på skadestedet og brannmannskapets evne til klargjøring av utstyr og rask rednings- og slokkeinnsats 

spille en stor rolle.  

 
Tilgang på personell henger tett sammen med responstid. Spesielt ved håndtering av brann er det viktig at brann- og 

redningsvesenet raskt kan få tilgang på nok personell. Arbeidsgruppen vil påpeke at dette kan være en utfordring for 

(særlig mindre) deltidsbrann- og redningsvesen.  

 

Ved større hendelser, for eksempel skogbranner og naturskapte hendelser, vil det være behov for 

forsterkningsressurser som kan bistå over lengre tidsperioder. Brann - og redningsvesenet må derfor ha tilstrekkelig 

evne til å kunne håndtere branner i egen kommune/geografisk område i henhold til sin ROS-analyse. Dette fordrer 
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enten at de er tilstrekkelig dimensjonert selv, eller kan hente inn tilstrekkelige ressurser raskt nok fra andre. 

Formalisering av samarbeidsavtaler på forhånd er et viktig stikkord  når en trenger bistand. Godt planlagt logistikk 

vil også være sentralt for håndteringen, slik at utstyr og mannskaper kan flyttes dit det er nødvendig for både å 

kunne evakuere og redde personer, og hindre noen mulige konsekvenser av hendelsen. 

 
En annen viktig faktor er tilgang på riktig og fungerende utstyr for å slokke brann og redde liv. Dette vil gjelde alt 

fra bil som er tilpasset hendelsen, slokkemiddel, røykdykkerutstyr, slanger, vifter, førstehjelpsutstyr, 

frigjøringsutstyr, godt sambandsutstyr, lenser, pumper m.m.  

 

Spesialutstyr vil ofte være sentralt for å kunne løse mange av oppgavene. Spesialutstyr er ofte kostbart å anskaffe 

og drifte, noe som er særlig relevant dersom det nesten aldri er hendelser i området som gjør at utstyret blir brukt. 

Ikke alle kommuner og brann- og redningsvesen vil ha ressurser til å ha slikt utstyr. Igjen er imidlertid dette en 

avveining mot hensynet til at spesialutstyr i noen tilfeller må være på plass raskt. 

 
Kompetansen til brann- og redningsvesenets mannskaper står også sentralt for å løse oppgavene. Ved brann fordrer 

dette på den ene siden grunnkunnskap hos mannskapene på stedet om brannutvikling, slokkemidler, samband, 

berøringsfare ved brann i elektriske installasjoner, bygningsmaterialers branntekniske egenskaper, håndtering av 

utstyret, førstehjelp, bruk av akuttmedisinsk utstyr og røykdykking. Ved trafikkulykker er kompetanse om ulike 

metoder for frigjøring avgjørende for å redde ut personer. Brann - og redningsvesenet må også inneha kompetanse 

om håndtering av forurensede skadesteder for å utføre sikker innsats. I tillegg kan det være nødvendig med annen 

spesialkompetanse, for eksempel innen redningsdykking. 

 

Arbeidsgruppen viser særlig til at lokalkunnskapen ofte er en nøkkel for å kunne håndtere noen typer hendelser. 

Eksempler er hvordan tidligere flommer har utviklet seg, hvor det har vært skred tidligere, hvilke konsekvenser 

dette kan få for kritisk infrastruktur etc.  I tillegg er det ved brann viktig med kompetanse om objektet og 

omgivelsene rundt. 

 

Lederkompetanse i brann- og redningsvesenet for å støtte en komplisert redningsinnsats vil være viktig i håndtering 

av større ulykker. Arbeidsgruppen mener at ledelse av slike innsatser krever både erfaring og betydelig kompetanse 

fra de enhetene som skal ta på seg større oppdrag. Videre er det av betydning at man har kunnskap om og trening i 

bruk av Enhetlig ledelsessystem (ELS). Dette vil kunne sikre at oppgavehåndteringen blir ivaretatt, og at en effektiv 

utvidelse av ledelsesapparatet blir tatt hensyn til ved eskalering av hendelsen.  

 

Håndtering av branner og andre ulykker er ikke brann - og redningsvesenets ansvar alene, selv om brann- og 

redningsvesenet vil være eneste beredskapsressurs i deler av landet. Godt samarbeid og samvirke med andre aktører 

er derfor viktig for å løse oppgavene. Særlig vil dette gjelde politi, helse og tilgrensende brann- og redningsvesen, 

men også en rekke andre aktører, avhengig av type hendelse (eksempelvis Sivilforsvaret og Statens vegvesen). En 

felles ressursoversikt vil kunne sikre at alle har kjennskap til tilgjengelige ressurser. Det vil være en fordel å ha 

erfaring fra felles øvelser og håndtering av tidligere hendelser. Formalisering og systematisering av samhandlingen 

er viktige stikkord, slik at alle kjenner de ulike aktørers ansvar og roller når hendelsen først inntreffer.  

 

Alle tilsiktede hendelser som krever innsats fra nødetatene, vil innebære en økt risiko for personellet. 

Det vil vanskelig kunne gis et entydig svar på hvordan hver enkelt tenkelig hendelse skal håndteres best mulig. 

Risikoen for eget personell og innsatsen man skal utføre, må alltid veies opp mot hverandre. Likevel kan man 

trekke ut noen hovedprinsipper for å kunne utøve tryggest mulig innsats ved tilsiktede hendelser for personell i alle 

nødetatene.  
 

Det kan etableres operative lederforum (OLF), der ledere fra nødetatene lokalt eller regionalt kan utveksle 

erfaringer og kunnskap for å få et best mulig grunnlag for samvirke i reelle hendelser. Utarbeidelse av felles 

begreper for de tre nødetatene vil være hensiktsmessig for forståelse av situasjonsbildet. Særlig gjelder dette ved 

mottak av meldinger til de respektive nødsentraler og varsling mellom sentralene (trippelvarsling). Etablerte 

muligheter for å kommunisere med hverandre i felles talegruppe er vesentlig. Felles kartverk  i de tre nødetatene vil 

gi bedre muligheter for en felles situasjonsforståelse. Videre må det sikres en samordnet forståelse av hva begrepet 

responstid innebærer. 
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9.5. Nødalarmering, samband og kommunikasjon  

Arbeidsgruppen mener at det etablerte faglige grunnlaget for drift av en nødalarmeringssentral 110 er sentralt for 

utviklingen av fremtidens brann- og redningsvesen. Arbeidsgruppen mener videre at innføringen av Nødnett er et 

viktig grunnlag for den videre utviklingen av nødalarmeringstjenesten i brann- og redningsvesenene. En 

nødalarmeringssentral skal ha en faglig innretning, og oppgavene skal i all hovedsak være rettet mot å sikre at 

brann- og redningsoppgavene er ivaretatt: 

 

1. Ta imot nødmeldinger på nødnummer 110, og meldinger om nødsituasjoner på sosiale medier og SMS.  

2.  Utalarmering av rett brann - og redningsvesen og innsatsstyrke. 

3.  Varsle 112 og 113 ( såkalt trippelvarsling). 

4.  Veilede innringer – nødstilte eller melder. 

5.  Gi brann- og redningsfaglig støtte til brann- og redningsvesenet (innsatsstyrken). 

6.  Sikre loggføring av informasjon/dialog/kommunikasjon (det vil si sikre historien og sørge for 

etterrettelighet). 

7.  Andre oppgaver bestemt av kommunene (herunder mottak av automatiske alarmer). 

 

Operatørene på 110-sentralene har oversikt over hvordan de tilknyttede brann- og redningsvesenene i regionen har 

organisert sin beredskap, hvilken ressurstilgang det enkelte brann- og redningsvesen har, samt hvordan det teknisk 

er lagt til rette for mottak av automatiske alarmer. Oversikten gjør det mulig for operatørene å kalle ut rett 

innsatsstyrke tilpasset den aktuelle hendelsen. Rutiner og tekniske hjelpemidler som opprinnelsesmarkering og 

kartverk er verktøy som operatørene må være fortrolige med. 

 

Automatiske brannalarmanlegg tilknyttet ulike (mulige) brannobjekter i kommunene kan være koblet direkte opp 

mot nødalarmeringssentraler. I slike tilfeller skal operatørene også ha tilstrekkelig kjennskap til denne delen av 

alarmsentralens oppgaveportefølje. 

 

9.5.1.  Varsle 112 og 113 (trippelvarsling) og veilede innringer – nødstilte eller melder  

Erfaringer fra hendelser og nasjonale øvelser viser at trippelvarsling mellom nødsentralene er utfordrende for 

nødetatene ved hendelser som krever samordnet eller koordinert innsats fra politi, helse og brann. Dette er uheldig, 

og det kan skape økt risiko for nødstilte og innsatsmannskapene ved at verdifull tid går tapt før innsats kan 

iverksettes.  

 

Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at meldinger blir 

forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen 110 skal være samordnet med de øvrige 

nødalarmsentraler for politi og helse. 

 

Ved behov kontakter og videreformidler operatørene informasjon til politiets operasjonssentral 112 og 

helsepersonell på akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 113 gjennom såkalt trippelvarsling. Varslingen gjør at 

både politi og den akuttmedisinske spesialisthelsestjenesten får mulighet til å koordinere innsats og rykke ut til et 

skadested på et tidligst mulig tidspunkt. Trippelvarsling benyttes eksempelvis ofte ved trafikkulykker, hvor det er 

viktig at alle tre nødetatene (brann- og redningsvesenet, ambulansen og politiet) kommer raskt til ulykkesstedet. All 

utalarmering av brann- og redningsvesenstyrker skal skje fra den regionale 110-sentralen. 

 

Operatørene på nødalarmeringssentralen skal også kunne veilede den som ringer inn og melder om en brann eller 

ulykke om hvordan vedkommende skal forholde seg inntil hjelpen kommer frem. Nødvendig informasjon fra den 

nødstilte skal innhentes raskt og korrekt.  
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9.5.2. Støtte brann- og redningsvesenet (innsatsstyrken) faglig og sikre loggføring av 
informasjon/dialog/kommunikasjon (sikre historikk – etterrettelighet) 

Nødalarmeringssentralen skal gi støtte til brann- og redningsvesenene, og det er derfor nødvendig at sentralene har 

brannfaglig kompetanse og spisset kompetanse innenfor ulike tema.  

 
Kjennskap og kompetanse om sentralens region vedrørende spesiell industrivirksomhet som håndterer kjemikalier, 

LNG (Liquefied natural gas) , farlig gods og liknende inngår i den nødvendige kompetanse. Det samme gjelder for 

kunnskap om samferdsel generelt, lange undersjøiske tunneler, skipstrafikk, flyplasser osv. Ved ulykker som 

involverer farlig gods og farlige stoffer, har operatørene en viktig oppgave med å bistå innsatsstyrken med 

rådgivning gitt ut fra spesialisert oppslagsverk.  
 

Ved tunnelbranner, kjemikalieulykker, branner som involverer farlig gods, for eksempel som gass (LNG), og 

eksplosjoner, er brann- og redningsvesenet første innsatsstyrke. Sentralen må i slike tilfeller kunne gi spesielt god 

støtte til operative mannskaper. Dette inkluderer kunnskap om risiko og aktuelle tiltak knyttet til dette.  

 

Operatører må kunne kommunisere effektivt med innsatsstyrker via samband for å sikre en hurtig og forsvarlig 

håndtering av hendelsene. Alle som inngår i brann- og redningsvesenets innsats, skal derfor ha samband når dette er 

nødvendig for innsats og sikkerhet. Innføringen av Nødnett i alle brann- og redningsvesenene og 110-sentralene gir 

et helt nytt grunnlag for kommunikasjon, og det er kommunenes oppgave å sørge for at det nye nødnettet utnyttes 

best mulig. Gjennom innføringen av Nødnett vil brann- og redningsvesenene ha en unik anledning til å identifisere 

og sikre at beredskaps- og samfunnssikkerhetsmessige gevinster tas ut til beste for nødstilte og befolkningen for 

øvrig. 

9.5.3. Andre oppgaver bestemt av kommunene, herunder inntektsbringende tjenester  

Regelverket setter ingen begrensninger for hvilke ekstra oppgaver nødalarmeringssentralene kan påta seg, så lenge 

disse ikke går ut over de lovpålagte oppgavene. Mange sentraler utfører derfor tilleggstjenester for kommunene, 

som mottak av trygghetsalarmer, alarmer knyttet til tekniske tjenester, heisalarmer, overvåking av oppdrettsanlegg 

mv. I tillegg tar flere nødalarmeringssentraler imot alarmer fra private boliger. For flere av dagens sentral er utgjør 

dette en vesentlig del av deres oppgaver. Arbeidsgruppen har fått tilgang til rapporten fra Analyse & Strategi AS 

som på oppdrag fra DSB har utredet de samfunnsøkonomiske effektene av å ha tilleggstjenester ved 110 -sentralene. 

Arbeidsgruppen har merket seg konklusjonene i rapporten, at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere 

antallet sentraler, og at det med redusert antall sentraler fortsatt kan ytes tilleggstjenester. I dette ligger det gevinster 

som vil komme kommunene til gode. Det følger også av rapporten at det finnes et kommersielt marked med private 

aktører for en rekke av de tilleggstjenestene som nødalarmeringssentralene yter.  

 

Arbeidsgruppen mener at dette med tilleggstjenester samlet sett er et komplisert bilde. Dette omfatter det 

kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenet, som i all hovedsak er en offentlig finansiert stående 

beredskap, og kommunenes adgang til å kunne skaffe seg inntekter. I tillegg dreier dette seg om den teknologiske 

utviklingen med et stadig mer omfangsrikt tilbud av ulike alarmprodukter med og uten vektertjenester, og den frie 

konkurransen i det private markedet som tilbyr tjenester til befolkningen og næringslivet.  

9.5.4. Større og samtidige hendelser  

Arbeidsgruppen mener at brann- og redningsvesenet må påregne å bli stilt overfor flere samtidige og større 

hendelser. Dagens 110-sentraler må da bemannes med flere operatører døgnet rundt. Dette vil også sikre et helt 

nødvendig minimum av faglig arbeidsmiljø for operatørene. Det er flere sentraler som ikke har mer en én eller to 

ansatte på vakt samtidig. En til to operatører på vakt samtidig gir, etter arbeidsgruppens mening, ikke en tilstrekklig 

robust faglig kvalitet i 110-sentralene. Brann - og redningsvesenet er avhengig av høy kvalitet i den støtten som 

operatørene ved 110-sentralene skal yte under håndtering av branner og ulykker. 

 

Dagens regioninndeling med 19 nødalarmeringssentraler gir samlet sett for små regioner, og det er for få hendelser 

pr. sentral og operatør på vakt. Dette vil kunne føre til kvalitative faglige utfordringer grunnet manglende operativ 

kontinuitet. Det er ikke faglig ønskelig at operatørenes erfaringsgrunnlag hovedsakelig opparbeides gjennom 

øvelser, men at erfaringen kommer gjennom håndtering av reelle hendelser. Større regioner vil medføre et større 

befolkningsgrunnlag pr. sentral og dermed flere hendelser, i tillegg til flere potensielle sammenfallende hendelser.  
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Det hevdes fra noen 110-sentraler at et høyt omfang av tilleggstjenester gir god kvalitet hos operatørene. Stort 

omfang av tilleggstjenester gjør at det alltid er flere operatører til stede i sentralene når branner og ulykker 

inntreffer. Arbeidsgruppen er naturlig nok enig i argumentet om at tilleggstjenester gir et forretningsmessig 

grunnlag for å holde en høyere bemanning enn om sentralene bare skulle basere seg på mottak av lovpålagte 

oppgaver. Imidlertid mener arbeidsgruppen at et stort omfang av tilleggstjenester ikke bidrar til å gi høy brann- og 

redningsfaglig kvalitet på operatørene. Rapporten om samfunnsøkonomisk analyse av 110-sentraler med og uten 

tilleggstjenester konkluderer også med at den brann- og redningsfaglige verdien av å ha stort omfang av 

tilleggstjenester synes å være liten. 

9.5.5. Kritiske suksessfaktorer for nødalarmering 

Operatørene på 110-sentralen må ha kjennskap og kompetanse om 110-regionens spesielle industrivirksomhet, 

kjemikalier, farlig gods, lange undersjøiske tunneler, skipstrafikk, flyplasser m.m., for å kunne gi den nødvendige 

støtte til brann- og redningsvesenene under innsats. Det hevdes fra noen 110-sentraler at dersom 110-regionene blir 

større enn dagens organisering, vil dette medføre en organisatorisk distanse, noe som vil gi en svekkelse i den 

innsikt og oversikt den enkelte operatør skal ha om de organisasjoner som betjenes innenfor 110-regionen. 

Arbeidsgruppen ser det som nødvendig at operatørene på 110-sentralen har både innsikt i og oversikt over de ulike 

organisasjonene i regionene sentralene betjener, men at dette er mulig selv om 110-regionene blir større enn ved 

dagens organisering. Operatørene kan oppnå innsikt og oversikt blant annet ved at det utarbeides tilfredsstillende 

risiko- og sårbarhetsanalyser for regionen, og gjennom øvingsplanlegging og -gjennomføring.  

 

Det er fra 110-sentralene pekt på et behov for tilstrekkelig lokalkunnskap ved sentralene, og at større 110-regioner 

vil medføre en svekkelse i denne. Dagens organisering av 110-regionene forutsetter ikke detaljert lokalkunnskap 

hos operatørene. Arbeidsgruppen mener det er sentralt at brann- og redningsvesenene besitter lokalkunnskap i sin 

innsats for å berge liv, helse, miljø og materielle verdier. 110-sentralen skal ha samlet oversikt over tilgjengelige 

ressurser lokalt og regionalt, men det er ikke et krav om detaljert lokalkunnskap. Som en del av nødnettleveransen 

får 110-sentralene og brann- og redningsvesenene nye kommunikasjonsløsninger. Innføring av nødnett vil videre 

styrke sentralenes kommunikasjonsløsninger gjennom nye digitale kart og oversikt over brann- og redningsvesenets 

ressurser
117

. 

 

Nødalarmeringssentralens rolle med å gi mannskapene riktig informasjon er en viktig suksessfaktor for de fleste 

hendelser, men spesielt ved hendelser som innebærer farlig gods, eksempelvis informasjon om hvilke stoffer som 

fraktes. I slike tilfeller må nødalarmeringssentralene formidle informasjon om vindretning, hvor det er 

hensiktsmessig å kjøre frem til ulykkesstedet, og bidra til å få på plass spesialressurser. Sentralen må også ha 

oversikt over hvilke andre ressurser som er tilgjengelige. Nødalarmeringsoperatørene må inneha nok kompetanse til 

å kunne veilede innsatsleder og de ulike faglederne på skadested. 

 

Teknologiske løsninger som sikrer godt samband, er en nøkkelfaktor i håndtering av de fleste hendelser. Spesielt for 

en del type naturhendelser kan det likevel være at kritisk infrastruktur som strøm og telefonnett bryter sammen. Da 

er det helt nødvendig at beredskapsressursene har tilgjengelig samband så de kan kommunisere seg imellom og med 

ledelsen av hendelsen. 

 

Nødnett som ny sambandsløsning vil ivareta både kommunikasjonen internt i brann- og redningsvesenet og mellom 

nødetatene. I motsetning til dagens samband kan nødetatene med Nødnett snakke direkte sammen med hverandre. 

Dette gjør at informasjon lettere kan deles, og at nødvendig og kritisk informasjon kan formidles raskere. 

Nødnettutstyret gjør at nødetatene også kan kommunisere med hverandre på skadested selv om sambandsnettet ikke 

skulle fungere.
118

   

 

Arbeidsgruppen mener det er viktig at det jobbes kontinuerlig med å styrke nødnettet for gjøre det mest mulig 

robust. Nødnett må være tilgjengelig i hele eller deler av et område selv om de kommersielle 

kommunikasjonsnettene skulle falle ut. Behovet for robuste reservestrømsløsninger må ha stor oppmerksomhet . 

  

                                                      
117  Arbeidsgruppen mener for øvrig at det er viktig å innlemme det samlede kommunale kriseapparatet i Nødnett for å sikre en god utnyttelse 

av den satsingen som utbyggingen av en nasjonal infrastruktur for krisehåndtering er. 
118  Nødnett fungerer i såkalt direct mode (som walkie ta lkie) selv om selve nettet skulle falle ned av ulike årsaker. 
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9.6. Oppsummering av kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering – 
forberede og håndtere  

På bakgrunn av det som er beskrevet over, legger arbeidsgruppen til grunn at følgende forhold er viktige for å 

kunne utføre oppgaver som omhandler det å forberede og håndtere: 

 

 

 
 
Figur 47: Kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering - forberede og håndtere.  

 Responstid 
 
Tilgang på nok personell i førsteinnsats 
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10. Ledelse 

Ledelse er å skape resultater, sammen med og gjennom andre. 

 

10.1. Krav til ledelse 

Brann - og redningsvesenet må ha resultatorienterte, omstillingsdyktige og fremtidsrettede ledere. Lederne skal bidra 

til å videreutvikle den faglige kvaliteten og må ha egenskaper som fremmer samspill, som stimulerer den enkeltes 

selvstendighet og ansvarsfølelse, samt medvirker til å skape entusiasme. 

 

Lederansvaret gjelder alle ledere i brann- og redningsvesenet, og de som fungerer i ledende stillinger og dreier seg 

om å: 

 
- etablere og kommunisere effektive arbeidsprosesser der samarbeid gis den høyeste prioritet 

- avklare forventninger og etablere leveranseavtaler 

- etablere hensiktsmessige samarbeidsarenaer 

- følge opp og rapportere resultatutvikling for operasjonelle resultater, kundetilfredshet, 

medarbeidertilfredshet og virkninger på samfunnet 

- avklare bemanning 

- ivareta budsjettansvar 

- utvikle teamforståelse og teamferdigheter 

- legge til rette for erfaringslæring 

- være omstillingsdyktig 

 

Kvalitet er betegnelsen på en strategisk utvikling av brann- og redningsvesenet som skal sikre nødvendige resultater. 

Denne utviklingen skal kjennetegnes av: 

 

- særlig vektlegging av forebyggende arbeid og tilsyn 

- samhandling med andre 

- oppmerksomhet på brannbekjempelse, teknisk redning og livreddende innsats som skaper trygghet i 

samfunnet lokalt, regionalt og nasjonalt 

- tilfredse innbyggere, medarbeidere 

- medarbeideres medvirkning og medinnflytelse 

- å være opptatt av effektive arbeidsprosesser 

- vedvarende og målbar forbedring 

- ledere som utøver lederskap 

- helhetsforståelse 

- at tidsfrister holdes  

- god rapportering 

 

Forbedring og læring 
Gjennom analyse av sammenheng mellom virkemidler og oppnådde resultater må en forbedre brann- og 

redningsvesenet effektivt ved systematisk å: 

 

- utvikle mål og iverksette strategier basert på helhetsforståelse 

- identifisere områder med muligheter for forbedring 
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- følge opp forslag til forbedring og gjennomføre forbedringstiltak 

- legge vekt på læring basert på erfaringstilbakeføring på alle nivåer 

- ha en vedvarende og tydelig oppmerksomhet på arbeidsprosesser 

 
Arbeidsgruppen mener at ledelsesnivåene i fremtidens brann- og redningsvesen må følge prinsippene for ledelse 

slik de er skissert i Enhetlig ledelsessystem (ELS). H åndteringsmessig og uavhengig av terminologi er da 

ledelsesnivåene i brann- og redningsvesenene kompatible med den måten å lede innsatser på som andre 

samarbeidende etater benytter. Utfordringen for lederne i brann - og redningsvesenet er at de må beherske både 

administrativ og operativ ledelse.  

 

 

Kompetanse 
Høyere ledelsesnivå krever at en leder må kunne tenke og p lanlegge over tid. Det skal være mindre oppmerksomhet 

på detaljer rundt utførelsen av enkeltoppgaver. Evne til å tenke helhetlig og se for seg utviklingen i en større 

sammenheng er en forutsetning. Behovet for teknisk kompetanse og detaljert kunnskap knytt et til selve 

oppgaveutførelsen vil være mindre. Det vil si, med andre ord: J o høyere ledernivå en leder jobber på, desto større 

krav stilles til analytisk og abstrakt tenkning
119

.  

 

Lavere ledelsesnivå krever primært teknisk kunnskap og detaljert kunnskap knyttet til oppgaveutførelse. Praktisk 

innsikt og ferdigheter vil derfor være mest fordelaktig på lavere ledelsesnivå.  

 

Kompetanse på et lavere ledelsesnivå vil ikke i seg selv forberede en leder til å utøve ledelse på et høyere 

ledelsesnivå, og omvendt
120

. 

 

Behovet for kompetanse innen utøvelse av ledelse og mellommenneskelige forhold vil imidlertid være forholdsvis 

likt på alle nivåene. 

 

 

Strategisk nivå 
Brannsjefen i regionen ivaretar strategisk nivå  og har det administrative ansvaret for brann- og redningsvesenet. 

 

Hovedoppgaven til brannsjefen er å ivareta den organisatoriske og administrative ledelsen av brann - og 

redningsvesenet etter de forventningene/målene beslutningstagere og brukere har.  

 

 

Taktisk nivå 
Taktisk nivå er ledere av lokale brann- og redningsvesen, og leder av vaktberedskap under de daglige gjøremålene. 

Denne funksjonen ivaretas av fremtidens utrykningsleder, som har dreiende vakt, eller kasernerte utrykningsledere 

som ivaretar ledelse av sine mannskaper når hendelser oppstår. Lokale utrykningsledere må være i stand til å lede 

operative innsatser og ivareta rollen med å håndtere de dagligdagse hendelsene inntil brigadesjef eller overordnet 

vakt eventuelt tar over ledelsen av innsatsen. 

 

10.2. Ledelse under innsats 

10.2.1. Organisatoriske prinsipper 

Brann - og redningsvesenets organisering under innsats skal være i henhold til prinsippene i Enhetlig ledelsessystem 

(ELS). Det vil blant annet innebære at innsatsorganisasjonen som hovedprinsipp har tre nivåer: strategisk, taktisk og 

oppgavenivå. Innenfor taktisk nivå kan det være flere mellomnivåer, fordelt på sektorer, slik at kontrollspennet for 

hver leder er fem til åtte innsatspersonell. 

                                                      
119 Cedergårdh & Winnberg (2005) . 
120 Arbuthnot (2002). 
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10.2.2. Strategisk ledelse under innsats  

Brannsjef og dennes stedfortredere inngår i dag i en vaktordning som sikrer kontinuerlig overordnet og strategisk 

ledelse i regionen, for å kunne koordinere og lede større hendelser som omfatter større områder. Ofte er brann- og 

redningsvesenets strategiske ledelse plassert ved innsatsområdet. Den som er brannsjef i den kommunen eller det 

brann- og redningsvesenet der politimesteren sitter, er også medlem i den kollektive ledelsen ved den lokale 

redningssentralen (LRS)
121

. LRS og kollektiv redningsledelse vil med ny kgl. res. - instruks for redningstjenesten 

fortsette som i dag, og ansvarsområdet vil fortsatt følge politidistriktene. For at brannsjefen skal ha nødvendig 

kompetanse på strategisk nivå med til å håndtere/lede komplekse hendelser, er det naturlig at brannsjefen deltar i 

vaktordninger. 

 

Strategisk ledelse under innsats har til hensikt å se en innsats i en større sammenheng, ved å forutse og planlegge 

utviklingen frem i tid. Strategisk ledelse på dette nivået vil si å ha ansvaret for å ivareta den overordnede ledelsen 

av brann- og redningsvesenet under innsats
122

. Lederen på dette nivået skal fungere som innsatsleder inntil politiet 

ankommer skadestedet og overtar. Samtidig har vedkommende kontakt med politiets innsatsleder og de andre 

etatenes fagledere
123

. 

 

Er brann- og redningsvesenet i flere samtidige innsatser på ulike steder i brann- og redningsvesenets innsatsområde, 

skal lederen på dette nivået lede og fordele ressursene mellom de ulike innsatsene, og lede brann- og 

redningsvesenets samlede innsats. 

 

Lederen vil i innsatssituasjoner ha brannsjefens myndighet og vil følgelig fungere som vakthavende brannsjef (når 

brannsjefen selv ikke har overordnet vakt). 

 

10.2.3. Taktisk ledelse under innsats 

Taktisk ledelse under innsats fastsetter målet for innsatsen på et skadested og ivaretas av fremtidens 

utrykningsleder. Lederen fordeler oppgaver til de ulike innsatslagene og samordner gjennomføringen. Er det 

eksempelvis flere lag eller grupper av mannskaper i innsats under en kvartalsbrann, vil lederen på taktisk nivå lede 

og koordinere disse lagene.  

 

Utrykningsledere må være i stand til å utøve generell ledelse av brannkonstabler på taktisk nivå. Det vil si å kunne 

utøve innflytelse på andre mennesker slik at de i fellesskap kan løse oppgaver på en best mulig måte. ELS inngår 

også her som en sentral del av lederkompetansen. 

 

 

 Oppgavenivå - taktisk ledelse på mellomnivå under innsats  
Dersom en hendelse er av større omfang, slik at flere lag er i innsats, kan det være hensiktsmessig å dele taktisk 

nivå inn i flere mellomnivåer, alt etter det kontrollspenn som innsatsen krever. 

 

Taktisk mellomnivå innebærer dermed direkte overoppsyn og koordinering av mannskapene som utfører arbeidet i 

fremste linje (teig
124

). Dette kan eksempelvis være ledelse av røykdykkere som søker etter personer i et røykfylt 

hus, eller det å lede mannskapene som gjennomfører frigjøring av en fastklemt person i et bilvrak.  

 

Innholdet i ledelse dreier seg da om det enkelte laget og de oppgavene som laget utfører. Lederen på dette nivået 

har ansvaret for å ivareta oppgaveledelse i forbindelse med en innsats. 

 

Som følge av at lederne på de ulike nivåene utøver ulike former for ledelse, stilles det ulike krav til kompetanse for 

de ulike ledernivåene.  

 

                                                      
121

 Kgl. res. av 4. juli 1980 om redningstjenesten. Denne gjelder inntil ny kgl. res av 13.09.2013 trer i kraft.   
122  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesen (dimensjoneringsforskriften). § 4 -10 

Overordnet innsatsledelse. 
123  Brann - og eksplosjonsvernloven § 12 Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner. Leder av brann- og redningsvesenet har 

ordensmyndighet og skal ivareta skadestedsledelsen inntil politiet ankommer stedet og overtar dette. 
124

 Teig er geografisk eller funksjonelt område hvor en klart definert innsatsstyrke arbeider under en leder. Teig er en del av en sektor. (ELS) 
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I mindre brann- og redningsvesen og ved mindre hendelser ivaretas i dag de to taktiske ledelsesnivåene av én og 

samme person. Om det er tilfellet, må imidlertid vedkommende ha kompetanse til å ivareta ledelse på begge 

ledelsesnivåene. 

 

10.3 Kritiske suksessfaktorer  

Brannbefalets lederkompetanse 
Evalueringer av brann- og redningsvesenenes store og eller komplekse hendelser fra 2000 frem til i dag viser til flere 

svakheter som har til dels stor betydning for evnen til å håndtere hendelsen(ene) de blir stilt overfor. I hovedsak 

avdekket gjennomgangen følgende forbedringspunkter
125

: 

 

Mange brannbefal har ikke erfaring i eller kompetanse til å håndtere store komplekse hendelser. De er vant til å 

håndtere ordinære og mindre hendelser, og når omfanget på hendelsen blir stort og/eller kompleks, er de usikre på 

hva som er best mulig tilnærming til det å lede hendelseshåndteringen. Ledere vil komme til å inneha 

lederfunksjoner i dette systemet ved større og langvarige innsatser. Ledere må derfor ha kunnskap og kompetanse til 

å kunne utøve ledelse i henhold til funksjonene og prinsippene i ELS. 

 

 

Samordnet ledelse  
De tre nødetatene politi, brann og helse samvirker om oppgaver knyttet til hendelser der liv og helse er truet. Hver 

etat har sitt primæransvar, og de må fungere sammen for å oppnå en best mulig kvalitet i håndteringen.  

 

Som påpekt i kapittel 3 har leder av brann- og redningsvesenet utpekte roller ved ulike typer skadested. Brannsjefen 

eller dennes stedfortreder leder brannbekjempelse og har ved andre typer ulykker skadestedsledelse og 

ordensmyndighet til denne overtas av politiet. Dette stiller krav til leder for brann- og redningsvesenet hva angår 

ledelseskompetanse og forståelse for politiets rolle på skadested. Det er oftest på steder ute i distriktene at brann- og 

redningsvesenet må ivareta politiets oppgaver under en hendelse. Det er som ved alle skadesteder der personer er 

involvert, en prioritert oppgave å redde liv og helse. Dette betyr i praksis at brann- og redningsvesenet kan måtte 

ivareta alle tre nødetaters oppgaver i initialfasen av en hendelse. 

 
For at leder i brann- og redningsvesenet skal være i stand til å ivareta ledelse av egne mannskaper samt politiets og 

kanskje helsetjenestens oppgaver i den første fasen av en hendelse, kreves kompetanse, forståelse av egen rolle og 
forståelse for de andre nødetatenes roller og oppgaver som må ivaretas på et skadested. Videre er det avgjørende for 

god håndtering at det er gjennomført samvirkeøvelser som vil kunne føre til bedre kjennskap til hverandre, og føre til 

en best mulig enhetlig håndtering av hendelsen. 

 

Sivilforsvaret og brann- og redningsvesenet benytter samme ledelsessystem, ELS. Det fører til at hendelsene 

håndteres etter samme system. Et felles system for ledelse av hendelser har vist seg å være svært viktig der aktørene 

må samvirke med hverandre. Imidlertid benytter ikke politi og helse samme konsept for ledelse. Det er viktig at 

nødetatene kjenner hverandres ledelsessystemer for å sikre en tilfredsstillende oppgavehåndtering. 

 

  

                                                      
125  NOU 20 12: 8 Ny utdanning for nye utfordringer. Det foreligger evalueringsrapporter og NOU -er fra flere av de store hendelsene som 

peker på punktene beskrevet: togkollisjon Åsta 4. januar 2000, togkollisjon Lillestrøm stasjon 5. april 2000; forliset av MV Rocknes , 

Vatlestraumen 19. januar 2004, trafikkulykke Oslofjordtunnelen 25. juli 2005, jordras Hatlestad 14. september 2005, Vest Tank -ulykken 

Gulen kommune 24. mai 2007, skredulykke Ålesund 26. mars 2008, skogbrann Froland 9. juni 2008, grunnstøting av MV Full C ity 

Langesund 31. juli 2009, jernbaneulykke Oslo havn 24. mars 2010.   

Side 923



129 

 

På bakgrunn av det som er beskrevet over, legger arbeidsgruppen til grunn at følgende forhold er viktige for å kunne 

utføre oppgaver som omhandler ledelse:   
 

 

 

 
 
Figur 48: Kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering – ledelse. 
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11. Andre forhold som vil være førende for organisering og dimensjonering  

11.1. Demokrati, styring og kontroll 

 

 
  

Brann - og redningsvesenet er en kommunal tjeneste og skal fortsatt være det. En sentral begrunnelse for at 

kommunene har ansvar for ulike tjenester, er nærhetsprinsippet. Dette berører grunnleggende demokratiske verdier, 

som at lokalbefolkningen gis mulighet for innflytelse i saker som primært berører dem selv. Nærhetsprinsippet er 

også viktig for å fremme såkalt prioriteringseffektivitet, det vil si at de prioriteringer som gjøres, er best mulig 

tilpasset lokale og regionale behov. Dette er viktige prinsipper også for det kommunale brann- og redningsvesenet.  

 

Arbeidsgruppen mener det er en styrke ved dagens organisering at den er kommunal. Dette bidrar blant annet til å 

sikre politisk og administrativ styring og kontroll med brann- og redningsvesenet. 

 

Spørsmålet om demokratisk innflytelse og kommunal styring og kontroll knyttet til brann- og redningsvesenet er 

vanskelig å måle og derfor ikke enkelt å konkludere entydig på, jf. også kapittel 4. Det er, etter arbeidsgruppens 

mening, ikke grunnlag for å hevde at det generelt er manglende kommunal styring og kontroll av brann- og 

redningsvesenet i dag. Imidlertid erkjenner arbeidsgruppen at styring og kontroll kan oppleves mer krevende i 

interkommunale samarbeid enn i selvstendige brann- og redningsvesen, blant annet på grunn av manglende 

ansvarsplassering og fare for svak forankring i sentrale institusjoner som kommunestyret. Interkommunale 

samarbeidsformer krever etter arbeidsgruppens mening betydelig bevissthet, systematisering og gode systemer for å 

sikre nødvendig innflytelse på brann- og redningsvesenet. 

 

Samtidig er det viktig å påpeke at en begrunnelse for å skille ut tjenester i interkommunale systemer nettopp kan 

være å hindre detaljert styring fra politikerne og administrasjon i kommunen. Arbeidsgruppen mener her at det må 

skilles mellom faglig detaljstyring og påvirkning på viktige spørsmål som gjelder beredskapen i kommunen.  

 

2
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Arbeidsgruppen mener at det er viktig at det i en fremtidig modell tilrettelegges for jevnlig dialog mellom ledelsen i 

brann- og redningsvesenet og kommunens politikere, og at det tilrettelegges for at brann- og redningsvesenet er en 

del av kommunenes administrasjon.  

 

 
Kriterium for valg av modell 
Ny organisering skal ivareta formelle strukturer for kommunenes påvirkning på brann- og redningsvesenet (som 

eier).  
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11.2. Økonomi – innenfor dagens kostnadsramme 

 

 
 

Som vist i kapittel 3.5 brukte kommunene i 2012 om lag 3,23 mrd. kroner i netto driftsutgifter til brann- og 

redningsvesenet. Nettoutgiftene har vist en jevn stigning de siste 10 årene. Siden 2002 har utgiftene steget fra om 

lag 1,87 mrd. kroner, tilsvarende 73 prosent.  

 

Samtidig har brann- og redningsvesenet inntekter i form av blant annet feiegebyr og inntekstbringende tjenester. 

Brutto driftsutgifter til brann - og redningsvesenet var 4,05 mrd. kroner i 2012. Kommunene hadde om lag 980 mill. 

kroner i brutto driftsinntekter knyttet til disse tjenestene. 

 

En grunnleggende forutsetning i arbeidsgruppens mandat er at forslagene skal ligge innenfor dagens 

kostnadsramme. Det betyr at arbeidsgruppens forslag samlet sett ikke skal innebære merkostnader for kommune 

eller stat. Dette er naturligvis en utfordring, da arbeidsgruppen har identifisert flere områder der det er behov for økt 

kvalitet. Samtidig tolker gruppen mandatet slik at dersom det foreslås tiltak som gir økte kostnader, må det finnes 

dekning for disse utgiftene med andre forslag.  

 

De økonomiske rammene er et av de viktigste premissene for valg av dimensjonering og organisasjonsmodell. Dette 

legger blant annet klare begrensninger når det gjelder samlet økning av ressurser, for eksempel i form av personell. 

Når arbeidsgruppen mener det er behov for større og mer robuste fagmiljøer på ulike områder, betyr dette for 

eksempel at ressurser må samles, og at man ikke kan bygge opp slike miljøer lokalt over hele landet. 

 

Samtidig mener gruppen at det er grunnlag for å få både bedre forebygging og bedre beredskap gjennom mer 

effektiv drift av brann- og redningsvesenet. Driftsutgiftene pr. innbygger viser dels store forskjeller mellom 

kommunene. Netto driftsutgifter til brann- og redningsvesenet pr. innbygger varierer for eksempel fra over 3  000 

kroner til under 260 kroner.
126

 Arbeidsgruppen tror ikke at alle disse forskjellene kan forklares med 

kvalitetsforskjeller, selv om det naturligvis spiller en viss rolle.  

 

                                                      
126  Kilde: KOSTRA. 
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Selv om bruk av penger på brann- og redningsvesenet er et kommunalt anliggende, og det vil være kommunene 

som avgjør hvor mye penger de vil bruke på brann og redning, mener arbeidsgruppen at et kriterium for valg av 

modell må være at samfunnet samlet sett bruker ressursene til brann og redning på en mest mulig effektiv måte. 

 

 

Kriterium for valg av modell 
Ny modell for organisering og dimensjonering må tilrettelegge for mest mulig effektiv bruk av de samlede 

ressursene til brann- og redningsvesenet. 
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12. Oppsummering av kriterier for organisering og dimensjonering 

 

 

 
 

12.1. Kriterier for valg av modell for organisering og dimensjonering  

Ut fra overordnede mål, de kritiske suksessfaktorene knyttet til oppgaver samt andre føringer, har arbeidsgruppen 

utarbeidet et sett med vurderingskriterier for valg av modell for organisering og dimensjonering av brann- og 

redningsvesenet. Kriteriene brukes som grunnlag for utarbeidelse av alternative modeller, og som grunnlag for 

vurdering av de ulike modellene opp mot hverandre. Kriteriene er delt inn i de ulike hovedfunksjonene til brann- og 

redningsvesenet; analysere, forebygge, forberede, håndtere og lære. I tillegg har vi egne avsnitt om ledelse, økonomi 

og demokrati, styring og kontroll.  

 

12.1.1. Økonomi 

Ny modell for organisering og dimensjonering må tilrettelegge for mest mulig effektiv bruk av de samlede 

ressursene kommunene bruker på brann- og redningsvesen og i samhandling med andre beredskapsaktører. 

 

12.1.2. Ledelse 

Arbeidsgruppen mener at organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet må legge til rette for ledelse 

på heltid. Dette gjelder for brann- og redningssjef og alle lederfunksjonene innen forebygging og beredskap. 

Arbeidsgruppen mener at heltidsledelse gir større mulighet for å kunne konsentrere seg om fagområdet og bedre 

forutsetninger for å utvikle både lederrollen og tjenesteområdet.  
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12.1.3. Analysere og lære 

 

- Tilrettelegge for gode fagmiljøer 

- Tilrettelegge for sammenliknbar faktabasert kunnskapsutvikling på tvers av enheter 

- Tilrettelegge for deltagelse i utarbeidelse av ROS og beredskapsplaner i kommuner og fylker  

- Stort nok befolkningsgrunnlag/areal for å gi hendelser av et gitt antall 

 

Tilrettelegge for gode fagmiljøer 
Fremtidens brann - og redningstjeneste trenger gode analysemiljøer som kan analysere tilgjengelige data som 

grunnlag for risikoanalyser og utvikling av brann- og redningsvesenet, samt miljøer med kompetanse på 

brannutredning og evaluering av hendelser. Slike miljøer må kunne samhandle med de andre fagmiljøene i brann- og 

redningsvesenet, ikke minst innen forebygging.  

 

Små miljøer er sårbare og vil neppe kunne karakteriseres som fagmiljøer på brann- og redningsområdet. Større 

miljøer vil vanligvis være mer robuste, i større grad bidra til faglig kvalitet og til å sikre tverrfaglig kompetanse og 

samordning. Ikke minst vil slike større fagmiljøer kunne føre til bedre rekruttering og således ha en selvforsterkende 

effekt.  

 

 
Tilrettelegge for sammenliknbar faktabasert kunnskapsutvikling på tvers av enheter 
Ny organisasjonsmodell må gi grunnlag for faktabasert kunnskapsutvikling av brann- og redningsvesenet. En mer 

kunnskapsdrevet brann- og redningstjeneste vil bidra til bedre forebygging og beredskap på brann- og 

redningsområdet. Det må tilrettelegges for enhetlig registrering av data, rapportering samt kunnskaps- og 

erfaringsdeling på tvers av grenser, også over etatsgrenser. Systemet for rapportering må være enkelt, målrettet og 

forståelig, og normalt bør det kun rapporteres én gang pr. hendelse. Dette vil,  etter arbeidsgruppens mening, være 

enklere med enheter av en relativt lik størrelse, organisering og kompetanse, og med samme funksjoner.   

 

 

Tilrettelegge for deltagelse i utarbeidelse av ROS og beredskapsplaner i kommuner og fylker 
Kommunene er eiere av brann- og redningsvesenet, og tjenesten skal håndtere risikoen innenfor kommunegrensene. 

En ny organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet må etter arbeidsgruppens mening derfor legge 

til rette for tett samarbeid og deltagelse i utarbeidelsen av ROS og beredskapsplaner i kommunen(e) som brann- og 

redningsvesenet dekker. Dette er viktig fordi det vil bidra til at brann- og redningsvesenet er en integrert del av 

kommunens risikoplanlegging og håndtering. 

 

En del risiko vil også være på tvers av kommunegrenser. Fylkesmannen har ansvaret for fylkets ROS. En ny 

organisasjonsmodell må legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan delta også i disse prosessene, som en 

viktig beredskapsressurs innenfor fylket. Et supplement kan være å inkludere en representant fra brann- og 

redningsvesenet i fylkesberedskapsrådet. 

 

 

Stort nok befolkningsgrunnlag/areal til å gi hendelser av et gitt antall 
For å kunne gjennomføre analyser og sikre læring på bakgrunn av disse må analysemiljøene dekke et stort nok  

befolkningsgrunnlag eller areal til at det er nok hendelser til å sikre god læring. I kommuner der det bare skjer noen 

få hendelser i året, er det vanskelig å danne et grunnlag for gode risikoanalyser.  

 

12.1.4. Forebygge 

1. Tilrettelegge for gode og robuste fagmiljøer 

2. Tilrettelegge for lokal kunnskap eller tilstedeværelse 

3.  Tilrettelegge for nødvendig deltagelse i kommunale prosesser 

4. Tilrettelegge for samvirke/samarbeid med andre aktører på det forebyggende området 

5.  Tilrettelegge for nasjonale, forebyggende oppgaver 
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Tilrettelegge for gode og robuste fagmiljøer 
Effektiv forebygging fordrer fagmiljøer med kompetanse blant annet om informasjon/kommunikasjon, 

risikoanalyser, virkemiddelbruk, jus, brannteknisk, farlige stoffer, elektrisitet, feiing, kulturverdier og kritiske 

samfunnsfunksjoner. Arbeidsgruppen mener at enhetene som har ansvar for forebygging i fremtidens brann- og 

redningstjeneste, må ha gode og robuste fagmiljøer innenfor alle disse fagområdene. Ny organisering og 

dimensjonering må legge til rette for dette. Fagmiljøer er viktig både for utvikling av kvaliteten innenfor hvert av 

fagområdene og for å kunne få ut synergi av tverrfaglighet. Også her gjelder det at større fagmiljøer reduserer 

sårbarheten og øker sjansen for bedre rekruttering av fagkompetansen som brann- og redningsvesenet har behov for.  

 

Tilrettelegge for lokalkunnskap eller tilstedeværelse 
Deler av det forebyggende arbeidet krever etter arbeidsgruppens mening betydelig lokalkunnskap og lokal 

tilstedeværelse. Dette gjelder ikke minst én t il én -kontakt med risikogrupper. Oftest må slik kontakt foregå der den 

enkelte bor. Det samme gjelder feiing og tilsyn i boliger. Lokal kunnskap, som et supplement til analytisk kunnskap, 

kan videre være viktig for å vite hvem og hvor de ulike risikogruppene befinner seg. Fremtidig organisering og 

dimensjonering må både legge til rette for lokal tilstedeværelse og ivareta nødvendig lokalkunnskap. 

 

Tilrettelegge for deltagelse i kommunale prosesser 
Mange av de viktigste virkemidlene for å forebygge brann ligger utenfor brann- og redningsvesenets portefølje, men 

samtidig innenfor kommunens. Fremtidens organisering og dimensjonering av brann - og redningsvesenet må legge 

til rette for at de forebyggende miljøene i brann- og redningsvesenet kan delta aktivt i de kommunale prosessene som 

er viktige for forebygging av brann. Dette kan gjelde både innenfor helse og omsorg, planprosesser etter plan- og 

bygningsloven og innen sosialtjeneste. I tillegg må det være tett løpende dialog og samarbeid mellom disse ulike 

delene av kommunen. 

 

Dette fordrer klart definerte roller og ansvar mellom brann- og redningsvesenet og andre deler av kommunen. Slik 

deltagelse er viktig for å motvirke at brann- og redningsvesenet blir en satellitt i kommunen, og for å sikre god 

rolleforståelse på tvers av sektorene. 

 

Tilrettelegge for samvirke/samarbeid med andre aktører på det forebyggende området 
Ansvaret for sentrale forebyggende virkemidler ligger innenfor statlige myndigheter og ikke i kommunen. Disse vil 

ofte dekke betydelig større områder enn en kommune. Samarbeid om forebygging med statlige (og andre) aktører 

krever andre forutsetninger enn å få til samarbeid internt i kommunen eller med et stort antall kommuner. 

Arbeidsgruppen mener at en ny organisasjonsmodell må legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan ha et 

effektivt og godt samarbeid med for eksempel DLE, kulturminnemyndighetene, Statens vegvesen med flere. 

 

Tilrettelegge for nasjonalt forebyggende oppgaver 
Selv om brorparten av det forebyggende arbeidet etter arbeidsgruppens mening må gjøres lokalt eller regionalt, vil 

det i noen tilfeller også være behov for felles nasjonale oppgaver, ikke minst knyttet til informasjonskampanjer eller 

felles koordinerte aktiviteter som inkluderer alle brann- og redningsvesen. Ny organisering og dimensjonering må 

også kunne tilrettelegge for nasjonal samordning og styring når dette er nødvendig. 

 

12.1.5.  Forberede og håndtere 

- Tilrettelegge for at personell og tilstrekkelig utstyr kan lokaliseres slik at kravet til responstid innfris 

(førsteinnsats). 

- Tilrettelegge for tilgang til tilstrekkelig utstyr og robuste kompetansemiljøer for å kunne håndtere komplekse 

og store hendelser (tilleggsinnsats). 

- Gode og robuste fagmiljøer for nødalarmeringstjenesten. 

- Tilrettelegge for enhetlig og effektiv ledelse av hendelser. 

- Tilrettelegge for best mulig samhandling/samarbeid med andre beredskapsaktører.   

- Tilrettelegge for en organisering som gir godt grunnlag for samarbeid mellom nødalarmering og 

brannberedskap.  
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- Tilrettelegge for kompetanse og lokalkunnskap hos mannskapene.   

 

Tilrettelegge for at personell og tilstrekkelig utstyr kan lokaliseres slik at tidskrav innfris 
Arbeidsgruppen legger til grunn at tidskrav føres videre, men at tidsaspektene må vurderes i sammenheng med 

tidsrommet fra innringer får kontakt med operatøren på nødalarmsentralen, til vaktstyrken er på ulykkes-

/brannstedet. Responstid knyttet til førsteinnsats bidrar til å redde liv og helse, berge kulturminner og hindre 

brannspredning, og reduserer konsekvenser av branner og ulykker. Dette er en av de viktigste styrkene ved dagens 

beredskap. Et sentralt kriterium for ny organisering og dimensjonering må derfor være at den tilrettelegger for at 

(kompetent) personell og nødvendig utstyr lokaliseres slik at kravene i stor grad kan innfris. Dette innebærer at 

førsteinnsatsen knyttet til en hendelse fortsatt skal være lokalisert spredt utover landet, og at risiko- og 

sårbarhetsbetraktninger må legges til grunn for fremtidige tidskrav. 

 

 

Tilrettelegge for tilgang til tilstrekkelig utstyr og robuste kompetansemiljøer for å kunne håndtere komplekse og 
store hendelser 
Ved større og/eller komplekse hendelser vil det være behov for tilleggsinnsats for å forsterke førsteinnsatsen. I noen 

tilfeller kreves spesialutstyr og spesialkompetanse, i andre kreves i stedet mer av samme utstyr og mannskaper som 

førsteinnsatsen. Det er et fåtall store og komplekse hendelser. Nødvendig spesialutstyr og spesialkompetanse vil 

være dyrt og krevende å opprettholde i alle miljøer. For å få tilstrekkelig kvalitet, øv else, faglig utvikling og 

slagkraft, samt å sikre robusthet, god nok opplæring og rekruttering, må slike miljøer være av en viss størrelse. Ny 

organisasjonsmodell for brann- og redningsvesenet må legge til rette for at tilstrekkelig utstyr og kompetansemiljøer 

kan bidra i tilleggsinnsats ved komplekse og/eller store hendelser. Dette dreier seg om å sikre en beredskap som ikke 

kan betjenes av andre aktører, som for eksempel gjennom forsterkningsrollen til Sivilforsvaret. 

 

Slik kompetanse og utstyr kan vi ikke regne med at skal finnes i alle dagens små brann- og redningsvesen, i noen 

tilfeller heller ikke i større. Finnes det ikke, må det hentes inn ressurser enten regionalt eller nasjonalt. En utfordring 

vil likevel være forholdet til responstid. Dersom det tar for lang tid å få på plass utstyr og mannskaper, kan 

eksempelvis branner allerede utvikle seg for langt.  

 

Gode og robuste fagmiljøer for nødalarmeringstjenesten 
Brann - og redningsvesenet trenger faglig sterke og robuste nødalarmsentraler. Sentralene skal kunne gi brann- og 

redningsfaglig veiledning innenfor ulike temaer og oppgaver, og kunne håndtere både større og parallelle hendelser. 

I dette legger arbeidsgruppen at det vil være behov både for et visst antall personer på vakt til enhver tid, samt høy 

og variert kompetanse. God innsikt i ELS og det å beherske moderne IKT-verktøy fullt ut er en forutsetning for 

nødalarmeringsoperatører. 

 

 

Tilrettelegge for enhetlig og effektiv ledelse av hendelser 
Håndtering av hendelser krever klare roll er og ansvar for ledelsen, både strategisk, taktisk og operasjonelt. Enhetlig 

ledelsessystem (ELS) må fortsatt ligge til grunn for å ivareta den overordnede ledelsen ved brann, redning og akutt 

forurensning. Slike prinsipper blir særlig viktige når flere beredskapsaktører samarbeider om å håndtere hendelsen, 

og dersom en hendelse involverer flere ulike brann- og redningsvesen. 

 

 

Tilrettelegge for best mulig samhandling/samarbeid med andre beredskapsaktører 
Et viktig kriterium ved organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet må være å legge til rette for 

best mulig samhandling med andre beredskapsaktører. Brann - og redningsvesenet er sjelden alene om å skulle 

håndtere hendelser, og ikke minst ved store hendelser må de ulike ressursene finne hverandre. Mange av aktørene 

som brann- og redningsvesenet må samhandle med, er statlige og ikke nødvendigvis lokalisert i samme kommune 

som brann- og redningsvesenet. Dette kan være politiet, helse ved ambulansetjenesten inkludert 

luftambulansetjenesten, For svaret, inkludert helikopterberedskapen, herunder 330 skvadronen, Sivilforsvaret, 

Kystverket, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Det kan også være spesialkompetanse fra næringsliv tilknyttet 

industrivernet eller RVK eller gjennom RFGA -ordningen. I tillegg må det tas hensyn til kapasiteter som de 

frivillige organisasjonene besitter, som for eksempel i Redningsselskapet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske 

Redningshunder og NAK flytjeneste. 
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Organisasjonsmodellen må legge til rette for slik samhandling på best mulig måte, både på ledelsesnivå, for 

beredskapsressursene som operativt håndterer brannen eller ulykken, og for nødmeldetjenestene (inkludert 110). 

 

 

Tilrettelegge for en organisering som gir godt grunnlag for samarbeid mellom nødalarmering og brannberedskap 
Arbeidsgruppen mener at organisasjonsmodellen må bidra til at kommunikasjonen mellom nødmeldetjenesten og 

brannberedskapen fungerer problemfritt. Ansvar, roller og kommunikasjonslinjer mellom dem må være tydelige.  

 

 
Tilrettelegge for kompetanse og lokalkunnskap hos mannskapene 
Organisasjonsmodellen må også kunne legge til rette for at mannskapene har tilstrekkelig kompetanse og sikres 

faglig utvikling. Mannskapene rundt omkring i landet skal håndtere de fleste typer hendelser i førsteinnsats. De må 

dermed ha kompetanse på ulike felt som brannutvikling, slokkemidler, samband, berøringsfare ved brann i 

elektriske installasjoner, bygningsmaterialers branntekniske egenskaper, håndtering av utstyr, førstehjelp, bruk av 

akuttmedisinsk utstyr, røykdykking, ulike metoder for frigjøring og håndtering av forurensede skadesteder. At 

mannskapene har lokalkunnskap om områdene de arbeider innenfor, kan også være viktig for å håndtere mange 

situasjoner. 

 

12.1.6. Ansvar og styring 

Ny organisering skal tilrettelegge for klare roller, ansvar og styringslinjer i organisasjonen   
Som i enhver annen organisasjon er det viktig at de nye brann- og redningsvesenene tilrettelegger for klare roller, 

ansvar og styringslinjer i organisasjonen.   

 

Det vil være kommunene gjennom brannsjefen i ny organisering som må legge forholdene til rette slik at 

organisasjonen styres effektivt. Det er viktig at organisasjonen legger til rette for kompetanse og kompetansemiljøer 

som trekker i samme retning, slik at gevinstene ved å tilhøre samme organisasjon utnyttes best mulig. Det er også 

viktig at ny organisasjon utnytter fordelene ved å kunne ha en samlet risikoforståelse, slik at resurssene kan utnyttes 

mest mulig effektivt på bakgrunn av samlede risikovurderinger. Det vil ha liten effekt å omorganisere dersom brann- 

og redningsvesenene, gjennom lokale brannstasjoner og andre lokale miljøer, fortsatt arbeider ”på egen hånd”.  

 

12.1.7. Demokrati, styring og kontroll 

Ny organisering skal ivareta formelle strukturer for kommunenes (som eier) påvirkning på brann- og 

redningsvesenet. 
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12.2. Samlet oversikt over kriterier for valg av modell 

 
 
Figur 49: Samlet oversikt over kritiske suksessfaktorer for organisering og dimensjonering. 
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DEL IV – VURDERINGER, ANBEFALINGER OG KONSEKVENSER 

13. Analyse av modeller for organisering av fremtidens brann- og 
redningstjeneste  

13.1. Innledning  

Arbeidsgruppen har vurdert styrker og svakheter ved dagens organisering, og hva som skal til for å utføre 

oppgavene best mulig i et fremtidig brann- og redningsvesen. På flere områder mener arbeidsgruppen at det er 

behov for kompetanse/kompetansemiljøer, mannskap og utstyr som ikke kan ivaretas lokalt i hver kommune slik 

kommunestrukturen er i dag. Den økonomiske rammen vil ikke tillate dette, og etterspørselen etter kompetanse vil 

ikke kunne oppfylles. Det vil heller ikke være riktig å bygge opp spesialkompetanse på oppgavehåndtering for 

hendelser som skjer svært sjelden. 

 

Videre er det noen oppgaver som fordrer en nærhet til befolkningen og risikoobjektene. Særlig viktig er den lokale 

håndteringsevnen. Som det fremgår over, er det helt avgjørende at brann- og redningsvesenet er lokalisert slik at det 

kan ytes rask førsteinnsats. Ved andre typer oppgaver er det en forutsetning at det er tilstekkelig tilgang på 

kompetanse/fagmiljøer og utstyr, som innebærer at organiseringen av denne typen oppgaver i større grad må 

regionaliseres eller plasseres sentralt noen steder.  

 

Mobilitet i samarbeid med andre aktører er da en god måte å løse oppgavene på, for eksempel gjennom samarbeid 

og trening med luftambulansetjenesten og med F orsvarets helikopterkapasitet. Samtrening med 

skogbrannhelikopterberedskapen i den aktuelle beredskapsperioden kan også være viktig å få innarbeidet i et 

mobilitetskonsept for beredskapsordninger.    

 

Arbeidsgruppen mener at kommunen utgjør en av bærebjelkene i det nasjonale samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet. Alle hendelser har en lokal tilhørighet som stiller lokalsamfunnet overfor store utfordringer. 

Kommunen skal ha risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner som er tilpasset de risikoer som er lokalt.  

 

Brann - og redningsvesenet er kommunes viktigste redningsressurs og spiller en sentral rolle på det forebyggende 

området. Det er derfor også avgjørende at denne ressursen er organisert slik at den er best tilpasset de lokale 

forholdene for å kunne forebygge og håndtere hendelser best mulig.   

 

Dette innebærer at det ved vurderingen av en fremtidig organisering også må legges til rette for at fremtidens 

organisering har bakgrunn i lokale utfordringer. Kommunene må gis tilstrekkelig handlingsrom for å kunne møte 

disse utfordringene.  

 

De modellene som i det følgende vil bli vurdert, er derfor beskrevet på et overordnet nivå. Arbeidsgruppen mener at 

dette er en riktig tilnærming, og at dette vil gi et tilstrekkelig grunnlag for å kunne analysere dem opp mot de 

kriteriene for et fremtidig brann- og redningsvesen som fremgår av kapittel 12, og samtidig ivareta de lokale 

utfordringene.  

 

Ved vurderingen av hvilke modeller som analyseres, har arbeidsgruppen innledningsvis vurdert om det kan tenkes 

modeller som innebærer flere organisasjoner innenfor samme geografiske område. Kan en eller flere modeller både 

ha en organisasjon lokalt og en organisasjon regionalt? Her kunne en tenke seg modeller hvor den lokale 

beredskapen, med noen forebyggende oppgaver, ble organisert som et eget brann- og redningsvesen lokalt, og hvor 

tilleggsinnsats og andre funksjoner som å analysere og lære ble organisert i regionale brann- og redningsvesen. En 

slik organisering vil gi store utfordringer og vil etter arbeidsgruppens mening være et brudd med flere av kriteriene. 

Det vil bli vanskelig å definere hvilke oppgaver som skal løses lokalt og regionalt. Hvis ansvaret for oppgaver 

tilfaller forskjellige forvaltningsnivåer, kan det bli utfordringer med å skape gode fagmiljøer som trekker i samme 

retning. Kommunenes påvirking på brann- og redningsvesenet kan vanskeliggjøres ved at kommunene må forholde 

seg til forskjellig organisasjoner. Slike modeller vil heller ikke kunne tilrettelegge for klare roller, ansvars- og 

styringslinjer.  

 

Modellene som vil bli analysert og konsekvensvurdert, innebærer brann- og redningsvesen som én felles 

organisasjon, men med ulike størrelser. I dette ligger det at det skal være én leder av organisasjonen. Hvordan 
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regionen velger å organisere seg utover dette, må ligge til kommunene som eiere å gjennomføre. I dette ligger det 

videre at plassering av ressurser innenfor regionen må baseres på lokale risikovurderinger hvor lokale utfordringer 

spiller en viktig rolle.  

 

Flere av de kriteriene arbeidsgruppen har kommet fr em til, innebærer at en fremtidig organisering må tilrettelegge 

for forskjellig type kompetanse og fagmiljøer. På bakgrunn av det som fremgår over, er det kun den administrative 

tilhørigheten som det gis føringer om i modellene. I modellene vil det ikke bli vurdert fysisk tilhørighet og 

plassering av ressurser selv om responstiden vil legge klare føringer for plassering av beredskapen som skal ivareta 

førsteinnsatsen. Videre organisering må vurderes på bakgrunn av lokale forhold. Her er det likevel viktig a t også 

den fysiske tilhørigheten vurderes, for å kunne etablere de fagmiljøer som arbeidsgruppen ser på som viktige 

kriterier for organiseringen av fremtidens brann- og redningstjeneste.  

 

Av mandatet fremgår det at det er de samlede ressursene som benyttes i dag, som skal være førende. I dette ligger 

det ikke noe krav om økonomisk effektivisering av tjenesten. Modellene tar derfor utgangspunkt i at de samlede 

ressursene som i dag benyttes, forblir uendret. Dette innebærer for eksempel at brannstasjoner og lokaliseringen av 

disse ikke vil bli berørt i arbeidsgruppens forslag til nye modeller. Hvordan ressursene totalt sett skal benyttes, vil i 

neste omgang være opp til kommunene som eiere. Om, og i hvor stor grad det skal gis nasjonale føringer for 

disponeringen av ressursene/dimensjonering, vil bli behandlet i kapittel 14.  

 

13.2. Beskrivelse av modellene  

Som beskrevet over har arbeidsgruppen gjort et valg om at fremtidens brann- og redningstjenester skal organiseres 

som én organisasjon med én leder. Altern ativene som i det følgende vil bli analysert opp mot kriteriene, vil derfor 

kun variere med tanke på størrelsen på organisasjonen. Det vil bli presentert tre modeller for den videre analyse.      

 

For å få en grovoversikt over hva modellene vil ha av ressu rser, har arbeidsgruppen på bakgrunn av 

innrapporteringer av ressurser til DSB for 2011 beskrevet en kort ressursoversikt for hver modell. Det er lagt inn 

tabeller under hver modell med et anslag på hvor mange ansatte det vil være knyttet til beredskap og forebygging 

etter dagens regelverk. Det vil bli brukt eksempler fra dagens brann- og redningsvesen. Ressursoversikten vil bygge 

på hvordan dimensjoneringen er i dag.  

 

Det er viktig å presisere at dette er cirkatall, og kun ment som en oversikt over omfang et av modellene, og som hjelp 

når modellen skal analyseres opp mot kriteriene. Det må også tas høyde for underrapporteringer av ressurser til 

DSB.    

 

Felles for alle modellene vil være at nødalarmeringssentralene (110 -sentraler) skal dekke et større geografisk område 

og flere innbyggere enn i dag. På bakgrunn av de vurderingene som er gjort i denne studien og de kriterier som er 

lagt, mener arbeidsgruppen at 400 000 som befolkningsgrunnlag er et minimum. Arbeidsgruppen ser det som viktig 

å presisere at bemanning i disse sentralene må være minimum tre årsverk på dagtid og to årsverk om natten.  
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13.2.1. Modell 1  

Modell 1 innebærer at det blir 18–19 brann- og redningsvesen, avhengig av om Oslo og Akershus skal være 

selvstendig eller slås sammen. Grensene for disse vil følge de allerede etablerte fylkesgrensene. Arbeidsgruppens 

begrunnelse for denne modellen er at det må analyseres en organisasjon som er betraktelig større enn de fleste av 

dagens brann- og redningsvesen, og at de allerede etablerte administrative fylkesgrenser er et naturlig utgangspunkt 

for denne modellen. 

 

Anslag over hvor mange ansatte det vil bli i brann- og redningsvesenene i modell 1:  
 

 Største brann- og 

redningsvesen
127

 

Minste brann- og 

redningsvesen
128

 

Årsverk beredskap 340 (590 ) 65  

Årsverk forebygging 50 (100)  10–15  
Tabell 16: Antall ansatte i modell 1. 
 

Modell 1 innbefatter også nødalarmeringssentraler som beskrevet under punkt 13.2.  

 

13.2.2. Modell 2  

Modell 2 innebærer en organisering som skal dekke minst 100 000 innbyggere eller følge fylkesgrensene. Grensen 

for organisasjonen skal ikke komme i strid med allerede etablerte administrative grenser.    

 

Bakgrunnen for kriteriene for denne modellen er det som Finland la til grunn ved sin siste omorganisering. Finland 

hadde i tillegg til krav om minst 100 000 innbyggere krav om at ny organisering skulle følge allerede etablerte 

administrative grenser, og krav om at ny organisering skulle ha minst 100 heltidsansatte. For Norges del vil kravet 

om 100 heltidsansatte ikke være aktuelt som et alternativt tilleggskriterium, fordi ingen av dagens brann- og 

redningsvesen som dekker under 100 000 innbyggere, er i nærheten av å ha 100 heltidsansatte. På bakgrunn av 

dagens dimensjonering er det ingen ”regioner” på under 100 000 innbyggere som har flere enn 100 heltidsansatte. I 

tillegg til at Finland er sammenliknbart med Norge på mange måter, gir denne modellen en muli ghet for de størst 

befolkede fylkene til å organisere brann- og redningstjenesten i noen mindre organisasjoner. Modell 2 vil kunne bli 

lik modell 1, men gir en fleksibilitet innenfor de største fylkene.                  

 

Som grunnlag for analysen av modellen opp mot kriteriene nedenfor vil det bli lagt til grunn at denne modellen vil 

innebære flere brann- og redningsvesen enn i modell 1. Denne tilnærmingen blir riktig for å kunne skille modellene 

og vise spennet i dette modellforslaget, fra en organisering som følger fylkesgrensene (lik modell 1), til at fylker 

med mer enn 200 000 innbyggere kan få flere brann- og redningsvesen.  

 

Som grunnlag for analysen legges det til grunn at modellen vil innebære et sted mellom 30 og 40 brann - og 

redningsvesen.   
 
Anslag over hvor mange ansatte det vil bli i brann- og redningsvesenene i modell 2:  
 
  Brann - og redningsvesen med ca. 

100 000 innbyggere
129

 

Årsverk beredskap 75  

Årsverk forebygging 12 
Tabell 17: Antall ansatte modell 2. 
 
 

Modell 2 innbefatter også nødalarmeringssentraler som beskrevet under punkt 13.2.  

 

                                                      
127  Oslo. Tall i parentes hvis Oslo og Akershus slås sammen. 
128 Finnmark.  
129 Vestfold interkommunale brannvesen IKS som eksempel. 
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13.2.3. Modell 3 

Modell 3 innebærer en organisering som sikrer at et brann - og redningsvesen dekker minst 20 000 innbyggere. 

Grensen for organiseringen bør ikke være i strid med allerede etablerte administrative grenser.    

 
Denne modellen gir det klart største antall brann- og redningsvesen. Arbeidsgruppen analyserer med modell 3 en 

organisering som i større grad er lik dagens. Kriteriet på minst 20 000 innbyggere gir et utgangspunkt for hva 

arbeidsgruppen ser på som et minimum av størrelse for å kunne imøtegå flere av de kriteriene som er oppstilt. For 

eksempel vil dette med bakgrunn i dagens dimensjonerende regelverk uansett gi mer enn ett årsverk hva gjelder 

forebyggende arbeid.  

 

Som for modell 2 er det vanskelig å si konkret hvor mange brann- og redningsvesen denne modellen vil gi, siden 

kriteriet er oppgitt som et minimum. I denne modellen vil størrelsen på brann- og redningsvesenene variere veldig.  

 

Vi kan her fortsatt legge til grunn at de store vil bli værende, men det vil bli mange små brann- og redningsvesen. 

Fortsatt vil kun åtte  brann- og redningsvesen dekke mer enn 100 000 innbyggere og bare tre mer enn 250 000. 

 

Analysen av denne modellen vil ha som grunnlag at de minste brann- og redningsvesen ikke vil være større enn at 

de dekker et befolkningsgrunnlag på 20 000.     

 

Som grunnlag for analysen av modellen opp mot kriteriene nedenfor vil det bli lagt til grunn at denne modellen vil 

innebære mellom 100 og 150 brann - og redningsvesen.  

 

Anslag over hvor mange ansatte det vil bli i de minste brann- og redningsvesenene i modell 3:   
 

 

 Brann - og redningsvesen med ca. 

20 000 innbyggere
130

 

Antall ansatte beredskap deltid 13  

Årsverk forebygging 3  
Tabell 18: Antall ansatte modell 3. 
 
 

Modell 3 innbefatter også nødalarmeringssentraler  som beskrevet under punkt 13.2.  

 

 

 

 

  

                                                      
130  Grimstad brann- og feiervesen som eksempel. 
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13.3. Samfunnsøkonomisk og administrativ konsekvensanalyse 

 

Arbeidsgruppen har innhentet en samfunnsøkonomisk analyse av de foreslåtte modellene, utarbeidet av firmaet 

Oslo Economics. I rapporten er det også vist til den samfunnsøkonomiske analysen som ble innhentet av DSB i 

tilknytning til 110-sentralene fra firmaet Analyse & Strategi. Begge rapportene ligger vedlagt som vedlegg 1 og 2.  

 

Av analysen fra Oslo Economics  gjengis her en oversikt over alternativene som er analysert, og konklusjonen.  

  

  

 
 

 

 

”Alle alternativene medfører redusert behov for personellressurser knyttet til administrasjon. Beregnet netto 
nåverdi av innsparingen er etter våre estimater fra i overkant av 200 mill. kroner til i underkant av 400 mill. 
kroner for en analyseperiode på 10 år. 

Mer kommunalt samarbeid vil også bidra til økt kompetanseoverføring og mer robust bemanning med flere 
ansatte å spille på. 

Større geografiske områder for brann- og redningstjenesten vil på den annen side medføre organisatoriske 
utfordringer ved at den fysiske avstanden mellom ledelse og ansatte i brann- og redningstjenesten blir 
større. Større avstand gir trolig økte driftsutgifter på grunn av lengre kjøreavstander for personell som 
arbeider med forebyggende arbeid og informasjonsvirksomhet. 

Ut i fra en samlet vurdering av personellressurser, kostnader ved omorganisering, kompetanse, 
brannvesenets robusthet og virkninger som følge av geografi og areal, anbefales «Alternativ 2 – 
Regionalisering av brann- og redningsvesen». Tiltaket vil gi kommunene føringer om i større grad å utvide 
brann- og redningsvesenet nedslagsfelt sammenliknet med i dag. 286 brannvesen vil berøres av et slikt 
tiltak, og man får trolig i overkant av 30 brann- og redningsvesen på landsbasis. Tiltaket gir fleksibilitet for 
kommunene ved at ett av to kriterier for utforming av brann- og redningsvesen velges: minst 100 000 
innbyggere eller at det følger fylkesgrenser. For enkelte fylker kan alternativet derfor være sammenfallende 
med «Alternativ 1 – Fylkesvis organisering». 

Selv om personellkostnader i størst grad frigjøres i alternativ 1, vurderes ulempene knyttet til store 
geografiske avstander i flere fylker å være betydelige i dette alternativet. Denne virkningen er særlig 
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vektlagt i vurderingen. Ulike deler av store fylker kan også ha svært forskjellige utfordringer, og dermed 
også ulikt risikobilde, og dette kan være vanskelig å ivareta i et samlet brann- og redningsvesen for fylket. 
Den ikke-prissatte kostnaden knyttet til areal og geografi er særlig aktuell for de tre nordligste fylkene som 
er store i utstrekning. Ulempen ved at den geografiske avstanden blir stor kan også være av betydning for 
fylker på Vestlandet og i Midt-Norge. Innad i et fylke kan også risikobildet være forskjellig. Dette kan tale 
for at andre kriterier for utforming av brann- og redningsvesenet legges til grunn i disse fylkene. 

For alternativ 1 vurderes 19 (Oslo som et eget brann- og redningsvesen – 1a) og 18 brann- og 
redningsvesen (Oslo slås sammen med Akershus – 1b). 

Tabellene oppsummerer funnene fra analysen. For den prissatte virkningen frigjorte personellressurser 
gjengis vårt beste anslag og et usikkerhetsintervall (i parentes) 

Oppsummering vurderte virkninger, tall i mill. kroner 

 

Analysen viser at det er potensial for å frigjøre personellressurser til administrasjon. Dersom frigjorte 
ressurser brukes til å løse flere oppgaver i brann- og redningsvesenet kan dette på lengre sikt bidra til økt 
kvalitet på brann- og redningsvesenets tjenester.” 

 

Samfunnsøkonomisk analyse av 110-sentralene  
Når det gjelder den samfunnsøkonomiske analysen av forslaget til organisering av nødalarmeringssentralene, 

fremgår det følgende av rapporten fra Oslo Economics:  

”Det foreliggende forslaget om ny organisering av 110-sentralene har allerede vært gjenstand for en 
samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet av Analyse og Strategi.131 Oslo Economics har gått gjennom 
analysene og resultatene i rapporten fra Analyse og Strategi på et overordnet nivå. Vurderingen vår er at 
konklusjonene i rapporten er rimelige og godt funderte.” 

Arbeidsgruppen vil påpeke at forslaget om ny organisering av 110-sentralene ikke er identisk med forslaget som er 

vurdert i den samfunnsøkonomiske analysen til Analyse & Strategi. Konsekvensen av at de to forslagene i form av 

antall sentraler vil likevel være tilnærmet det samme, slik at de samfunnsøkonomiske konsekvensene i rapporten i 

stor grad også vil være gjeldende for forslaget for organisering av nødalarmeringssentralene til arbeidsgruppen. Av 

rapporten til Analyse &  Strategi gjengis i det følgende sammendrag: 

”Den samfunnsøkonomiske analysen skal få frem nytte og kostnader av tiltaket målt opp mot 
basisalternativet som representerer en videreføring av dagens 110-regioner. Mange av nytte- og 
kostnadsvirkningene knyttet til en omstrukturering av 110-regionene er vanskelige å verdsette i monetære 
verdier. Disser verdiene er derfor verdsatt kvalitativt.  
 
Den samlede vurderingen av forslaget om å omorganisere 110-regionene er at det vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Selv om det vil være noen avviklingskostnader for de sentraler som 
nedlegges, vil reduksjonen i antallet 110-sentraler gi betydelige besparelser knyttet til at det totale antallet 
årsverk reduseres. Besparelsen knyttet til antall årsverk estimeres å utgjøre 675 mill kr.  

                                                      
131

 Analyse &  Strategi og A-2 (2013): Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene. 

 Alternativ 1a Alternativ 1 b Alternativ 2 Alternativ 3 
Frigjorte personellressurser (administrasjon) 371  

(320-420) 
373  
(320-420) 

340 
(300-390) 

210 
(180-240) 

Økte kostnader ved omorganisering -(-) -(-) - - 
Bedre kompetanse +++(+) +++(+) +++ ++ 
Mer robuste brannvesen ++ (+) ++ (+) ++ + 
Geografi og areal --- --- -- - 
Salg av tilleggstjenester 0 0 0 0 
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DSBs målsetning med omorganiseringen av 110-regionene er å skape sterke og robuste brann- og 
redningsfaglige 110-sentraler. For å oppnå dette ønsker DSB en profesjonell og mer rendyrket 
nødmeldetjeneste. Ved en omorganisering av 110-regionene og sentralene vil det trolig bli slik at noe mer av 
den ledige kapasiteten for operatørene blir fylt med disse «kjerneoppgavene». Det er imidlertid usikkert 
hvor stor denne effekten er. Selv om det er vanskelig å konkludere med sikkerhet hva måloppnåelsen til 
tiltaket vil bli, mener vi allikevel at en omorganisering vil fremtvinge et relativt sett større fokus på de 
lovpålagte tjenestene.  
 
Det vil også bli betydelige reduksjoner i andre driftskostnader når man reduserer antallet 110-sentraler. Et 
av hovedargumentene mot en omorganisering er ellers at avstanden mellom operatør og dem operatøren 
skal betjene øker, og at operatørenes eventuelle lokalkunnskap dermed får mindre betydning. For det første 
viser våre intervjuer at ikke alle er samstemt i dette resonnementet om at avstand er viktig. Vi mener 
dessuten at innføringen av ny teknologi vil avbøte for den lokalkunnskapen operatørene eventuelt mister. I 
vår analyse har det også kommet frem at det ved større sentraler gjennomsnittlig sett vil være en større 
minimumsbemanning, og at man dermed vil ha en større, grunnleggende beredskap og kapasitet til å 
håndtere større hendelser og katastrofer.  
 
Vi har i vår analyse sett på lønnsomheten i å redusere antallet 110-sentraler utenom Oslofjord-området, fra 
14 til 7. Selv om vi i vår utredning ikke har vurdert mulige nytteeffekter av en omorganisering av de 5 110-
regionene i Oslofjord-området, er det grunn til å anta at virkningene vil ha samme karakter for disse – og at 
det altså ligger et ytterligere betydelig økonomisk potensial ved en omorganisering i dette området.”  

 
Dette innebærer etter arbeidsgruppens mening at både de alternative modellene for valg av organisering av brann- 

og redningsvesenet og forslaget til organisering av nødalarmeringssentralene innebærer et betydelig potensial for 

effektivisering. 

 

13.4. Arbeidsgruppens analyse av modellene mot kriteriene  

13.4.1 Analysere og lære 

Tilrettelegge for gode fagmiljøer 
I kapittel 12 ble det beskrevet hvordan arbeidsgruppen mener fremtidens brann- og redningstjeneste trenger gode 

analysemiljøer som kan analysere tilgjengelige data som grunnlag for risikoutvikling, samt miljøer med kompetanse 

på brannutredning og evaluering. Arbeidsgruppen mener at alle modellene vil skape grunnlag for større og bedre 

fagmiljøer enn det gjennomgående er i dag. Flere brann - og redningsvesen vil ha mulighet til å utvikle og ansette 

kompetanse knyttet til analyse, evaluering og annen utredning. Samtidig tror arbeidsgruppen at dette i 

utgangspunktet vil være enklere i de to modellene med de største enhetene, enn i modell 3. I brann- og 

redningsvesen som ikke dekker mer enn 20 000 innbyggere, vil det fortsatt være svært vanskelig å ha nok ansatte til 

å skape gode fagmiljøer knyttet til analyse, rapportering og læring. 

 

 

Tilrettelegge for sammenliknbar faktabasert kunnskapsutvikling på tvers av enheter 
Norge er et lite land med relativt få hendelser, særlig i mindre kommuner. Arbeidsgruppen mener at 

kunnskapsutvikling derfor er avhengig av erfaringsdeling på tvers for at vi skal få et kunnskapsdrevet brann- og 

redningsvesen. Dette er etter arbeidsgruppens mening enklere å få til dersom enhetene har en viss størrelse, og det 

ikke er for store forskjeller i størrelse, organisering, funksjoner og kompetanse. Alle de tre modellene tar noen steg 

vekk fra dagens fragmenterte og forskjelligartede brann- og redningsvesen – og viser veg mot større og mer like 

enheter. Dette vil etter arbeidsgruppens mening gi bedre grunnlag enn i dag for å skape sammenliknbar faktabasert 

kunnskapsutvikling på tvers av enheter og sektorer. 

  

I alle modellene vil det imidlertid trolig fortsatt være betydelige forskjeller i størrelse, kompetanse og organisering 

mellom enhetene. Størst blir forskjellene i modell 3.  
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Tilrettelegge for deltagelse i utarbeidelse av ROS og beredskapsplaner i kommuner og fylker 
Større og bedre fagmiljøer knyttet til ROS og analyse tilrettelegger for at kommuner og fylker vil bruke denne 

kompetansen i utarbeidelsen av ROS-analyser og beredskapsplaner. Det er grunn til å tro at modell 1 og 2 

tilrettelegger best for deltagelse i regional planlegging, fordi brann- og redningsvesenet da får relativt like grenser og 

samme størrelse som fylkene. Mange av disse enhetene vil imidlertid måtte forholde seg til et stort antall kommuner 

i eget ansvarsområde. Deltagelse i kommunale prosesser kan slik isolert sett være enklere i modell 3, hvor det 

gjennomgående trolig vil være færre kommuner å forholde seg til. På den andre siden vil sannsynligvis 

fagkompetansen være mindre i de brann- og redningsenhetene som dekker én eller noen få kommuner.  

 

Etter arbeidsgruppens mening vil alle de tre modellene tilrettelegge for bedre deltagelse enn dagens organisering, 

men det er vanskelig å vurdere forskjeller mellom modellene. 

 

 

Stort nok befolkningsgrunnlag/areal for å gi hendelser av et gitt antall 
Det er, etter arbeidsgruppens mening, nødvendig med et visst antall hendelser for å kunne gjennomføre analyser og 

sikre læring på bakgrunn av disse. Alle modellene gir bedre analysegrunnlag enn i dag. Modell 1 og 2 sikrer et større 

antall hendelser å lære fra pr. brann- og redningsvesen enn med modell 3.  

 

 

Samlet vurdering analyse og læring 
Arbeidsgruppen mener at alle modellene i større grad enn i dag tilrettelegger for analyse, læring og 

kunnskapsutvikling i brann- og redningsvesenet, fordi de minste enhetene blir større. På grunn av at det i modell 1 

og 2 gjennomgående blir større fagmiljøer, mener arbeidsgruppen at disse klart gir større mulighet til å ivareta 

kriteriene enn modell 3.  

 

13.4.2 Forebygge 

Tilrettelegge for gode og robuste fagmiljøer 
Arbeidsgruppen legger i denne rapporten vekt på samlet kompetanse innen informasjon/kommunikasjon, 

risikoanalyser, virkemiddelbruk, jus, brannteknisk, farlige stoffer, elektrisitet, feiing, kulturverdier og kritiske 

samfunnsfunksjoner for å skape en slagkraftige forebyggende virksomhet. Å skape slike enheter vil naturligvis 

avhenge av flere faktorer enn bare organisasjonens størrelse. Alle modellene som legges frem i denne rapporten, vil 

gi mulighet til å samle forebyggende miljøer og øke kompetansen på sentrale områder. Likevel er det, etter 

arbeidsgruppens mening, store forskjeller mellom modell 1 og 2 på den ene siden, og modell 3 på den andre siden 

knyttet til dette området. De minste enhetene i modell 3 vil  trolig fortsatt være for små til å ha bred og dyp nok 

kompetanse på disse områdene. 

 

 

Tilrettelegge for lokalkunnskap eller tilstedeværelse 
Arbeidsgruppen mener at fremtidig organisering også må legge til rette for lokal tilstedeværelse og ivareta 

nødvendig lokalkunnskap knyttet til det forebyggende arbeidet. Dette kan gjøres på ulike måter, og er mulig å 

ivareta i alle de tre modellene. Samling i større fagmiljøer kan både innebære at de forebyggende kreftene samles 

fysisk, eller de kan som i dag lokaliseres på ulike steder, men samles felles administrativt. Ingen av de foreslåtte 

modellene gir, etter arbeidsgruppens mening, i utgangspunktet bedre lokalkunnskap eller tilstedeværelse enn dagens 

organisering, dette må i tilfelle løses innenfor de nye organisasjonene. Isolert sett kan det etter arbeidsgruppens 

mening være enklere i en mer desentralisert og lokal organisering som modell 3 enn i modell 1 og 2 .  

 

På den andre siden vil alle tre modellene i større grad enn i dag legge til rette for profesjonell distanse knyttet til 

myndighetsutøvelsen til brann- og redningsvesenet. Modell 1 og 2 kan også legge til rette for større profesjonalitet i 

bruken av lokalkunnskapen. 

 

 

Tilrettelegge for deltagelse i kommunale prosesser 
Både innenfor helse og omsorg, planprosesser, sosialtjenesten og plan - og bygningstjenesten er det helt sentralt at 

brann- og redningsvesenet har en god og tett kontakt med resten av kommunen. Isolert sett kan man tenke seg at 

dette er enklere å få til jo færre kommuner det enkelte brann- og redningsvesenet må forholde seg til, og at det vil 
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være mer krevende for store brann- og redningsvesen som dekker mange kommuner, å oppnå denne deltagelsen og 

kommunikasjonen med kommune. Det er liten grunn til å tro at organisering i større enheter slik de tre modellene 

legger opp til, i seg selv skal kunne gi bedre deltagelse i kommunale prosesser. Dette må håndteres gjennom andre 

løsninger.  

 

 

Tilrettelegge for samvirke/samarbeid med andre aktører på det forebyggende området 
Ny organisasjonsmodell bør tilrettelegge for at brann- og redningsvesenet kan ha et effektivt og godt samarbeid 

knyttet til forebygging med andre aktører som DLE, kulturminnemyndigheter og Statens vegvesen. Dette er 

organisasjoner som dekker dels betydelig større områder enn de fleste av dagens brann- og redningsvesen. Alle de 

tre modellene vil tilrettelegge for bedre samarbeid med disse aktørene enn i dag. Særlig modell 1, men også modell 2 

vil ha større samsvar i organisering med disse enhetene enn brann- og redningsvesen som dekker områder med 

20 000 innbyggere. 

 

 

Tilrettelegge for nasjonalt forebyggende oppgaver 
Det vil også i fremtiden være behov for felles koordinerte forebyggende oppgaver og aktiviteter som dekker alle 

brann- og redningsvesen nasjonalt. Etter arbeidsgruppens mening vil modell 1 trolig tilfredsstille dette kriteriet på en 

best mulig måte. Fra nasjonalt hold vil det, etter arbeidsgruppens mening, være enklere å få til nasjonale tiltak og 

samordning når dette er nødvendig, jo færre organisasjonsenheter og forebyggende miljøer det er. Modell 1 vil 

derfor trolig tilfredsstille dette kriteriet på en best mulig måte. 

 

 

Samlet vurdering forebygging 
Vurderingen av kriteriene for forebygging opp mot modellene gir ikke et entydig svar på hvilken modell som er best 

egnet. Hvilken modell som foretrekkes, vil avhenge av om man mener  at robuste fagmiljøer og samarbeid med 

statlige myndigheter på den ene siden, eller lokal tilstedeværelse og deltagelse i kommunale prosesser på den andre 

siden, er det viktigste for kvaliteten i det forebyggende arbeidet. Arbeidsgruppen mener at begge deler er viktig, men 

at uten robuste fagmiljøer med både dybde- og breddekompetanse får man heller ikke utnyttet fordelene med den 

lokale tilstedeværelsen godt nok. Arbeidsgruppen mener derfor at modell 1 og 2 gir større muligheter til å drive en 

bedre forebyggende virksomhet enn i modell 3 og enn i dagens løsning.  

 

13.4.3 Forberede og håndtere 

Tilrettelegge for at personell og tilstrekkelig utstyr kan lokaliseres slik at krav til responstid innfris 
Arbeidsgruppen legger til grunn at førsteinnsatsen knyttet til håndtering av hendelser fortsatt skal være lokalisert 

spredt utover landet, slik at nasjonale krav til responstid kan innfris. Dette vil gjelde for alle de tre modellene, og det 

er derfor ikke forskjeller mellom dem ut fra dette kriteriet. 

 

 

Tilrettelegge for tilgang til tilstrekkelig utstyr og robuste kompetansemiljøer for å kunne håndtere komplekse og 
store hendelser 
Arbeidsgruppen mener at fremtidens organisering av brann- og redningsvesenet må legge til rette for at det samles 

spesialkompetanse og utstyr på utpekte sentrale steder, som kan bistå førsteinnsatsen ved komplekse og store 

hendelser. Koordinering og oppbygging av slike miljøer vil, etter arbeidsgruppens mening, være enklere å få til jo 

færre og større brann- og redningsvesen det er. Slike enheter vil kunne vurdere risiko og se ressursene som brukes 

innenfor et større geografisk område i sammenheng, og ha økonomiske muskler til å bygge opp nødvendig 

kompetanse og utstyr. 

 

Igjen vil alle modeller potensielt kunne tilrettelegge for dette bedre enn dagens organisering. Arbeidsgruppen mener 

likevel at særlig modell 1, men også modell 2, gir større muligheter for å bygge kompetansemiljøer som kan 

håndtere komplekse og store hendelser, enn modell 3.  
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Gode og robuste fagmiljøer for nødalarmeringssentraler 
Alle tre modellene innebærer samme organisering av nødsentraler. Det vil derfor ikke være forskjell mellom 

modellene knyttet til kriteriet om gode og robuste fagmiljøer for nødalarmeringssentraler. 

 

 
Tilrettelegge for enhetlig og effektiv ledelse av hendelser 
Enhetlig og effektiv ledelse av hendelser er etter arbeidsgruppens mening helt sentralt for håndtering, særlig når det 

gjelder hendelser som involverer mange beredskapsaktører og/eller som krysser grenser for ansvarsområdet til et 

brann- og redningsvesen. Arbeidsgruppen legger ELS til grunn, og at dette skal foregå innenfor det som til enhver 

tid er definert som lokal redningssentrals ansvarsområde. ELS-prinsippene fungerer også med dagens organisering. 

Det er imidlertid grunn til å tro at samordnet ledelse isolert sett er enklere å få til i større enheter, der det vil være 

færre hendelser som krysser ansvarsområdet for den enkelte brann- og redningstjeneste. Selv om forskjellene 

kanskje ikke er veldig store, mener arbeidsgruppen derfor at dette kan være enklere å få til i modell 1 og 2 enn i 

modell 3.  

 

 
Tilrettelegge for best mulig samhandling/samarbeid med andre beredskapsaktører 
Arbeidsgruppen legger stor vekt på at ny organisering må legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan ha 

effektiv samhandling med andre sentrale beredskapsaktører som politi, helse, Sivilforsvaret, Kystverket og 

Fylkesmannen. Selv om vi vet at slikt samarbeid i det store fungerer godt også i dag, mener arbeidsgruppen at det er 

enklere å få til samhandling/samvirke med aktører når de har mest mulig felles grenser og ansvarsområder. Alle de 

tre foreslåtte modellene gir en retning mot større grad av samsvar med ansvarsområdene til andre aktører, men dette 

vil være klarest i modell 1 og delvis 2 enn i modell 3.  

 

 

Tilrettelegge for en organisering som gir godt grunnlag for samarbeid mellom nødalarmering og brannberedskap 
Forslaget til modell for nødalarmering gir større og færre nødalarmeringssentraler enn i dag. Dette gir isolert sett 

flere brann- og redningsvesen å forholde seg til enn i dag. Arbeidsgruppen mener at Nødnett og ny teknologi gjør at 

slikt samarbeid vil fungere godt også med mange brann- og redningstjenester, men at dette potensielt kan være 

lettere å få til jo større samsvar det er mellom antall og grenser for brann- og redningsvesenet og 

nødalarmeringssentralene. Arbeidsgruppen mener derfor at dette kriteriet kan være noe enklere å oppnå i modell 1 

og delvis 2 enn i modell 3.  

 

 

Tilrettelegge for kompetanse og lokalkunnskap hos mannskapene 
Tilstrekkelig kompetanse og faglig utvikling for mannskapene vil fortsatt være viktig for å sikre en tilfredsstillende 

håndtering av hendelser. For å kunne håndtere de fleste typer hendelser i førsteinnsats må de ha kompetanse på ulike 

felt. Alle modeller kan potensielt tilrettelegge for at dette blir bedre enn dagens organisering ved at man får større 

brann- og redningsvesen. Dette gir større handlingsrom, både når det gjelder kompetanse og kompetanseutvikling. 

Arbeidsgruppen mener at modell 1 og 2 vil kunne oppfylle kriteriet noe bedre enn modell 3. Lokalkunnskap om 

områdene de arbeider innenfor, kan også være viktig for å håndtere mange situasjoner. Selv om lokalkunnskap vil 

bli sikret i alle modeller, kan det innvendes at oppmerksomheten i organisasjonen løftes noe fra det lokale til det 

regionale i større enheter. Arbeidsgruppen mener likevel ikke at dette innebærer store forskjeller knyttet til 

ivaretakelse av kriteriet. 

 

 

Samlet vurdering forberedelse og håndtering 
Selv om den sentrale beredskapen i form av førsteinnsats skal lokaliseres som i dag uavhengig av modell, mener 

arbeidsgruppen at alle de tre modellene legger til rette for at brann- og redningsvesenet samlet sett kan forberede og 

håndtere hendelser på en enda bedre måte enn i dag. Hensynet til å kunne bygge spesialkompetanse, ha spesialutstyr 

og til å samvirke med de andre store nødetatene veier for at arbeidsgruppen mener at modell 2 og særlig modell 1 

tilrettelegger for en enda bedre beredskap enn modell 3.  
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13.4.4 Økonomi 

Ny modell må tilrettelegge for mest mulig effektiv bruk av de samlede ressursene til brann- og redningsvesenet 
En ny organisering må etter arbeidsgruppens mening legge til rette for at de samlede ressursene til brann- og 

redningsvesenet brukes på en mest mulig effektiv måte. Oslo Economics har, på vegne av arbeidsgruppen , utarbeidet 

en samfunnsøkonomisk analyse av ny organisering av brann- og redningsvesenet, se vedlegg. I analysen er anslåtte 

frigjorte personellkostnader til administrasjon prissatt for de tre modellene. I tillegg er det vurdert kostnader knyttet 

til omorganisering og driftsutgifter som følge av større geografiske avstander, men disse effektene er ikke prissatt. 

Eventuelt økte kostnader som følge av fremtidig nødvendig kompetanseheving er ikke vurdert. 

 

Det er et stort potensial for å frigjøre ressurser i form av reduserte personellkostnader til administrasjon i alle de tre 

alternativene. Alle modellene er derfor innenfor dagens kostnadsrammer. Størst er gevinstene ved modell 1 og 2, og 

minst i modell 3. I et tiårsperspektiv anslår Oslo Economics med en betydelig usikkerhet a t ved modell 1 kan det 

frigjøres ressurser i en størrelsesorden 370 mill . kroner, 340 mill . kroner ved modell 2 og 210 mill. kroner ved 

modell 1.  

 

Kostnadene knyttet til omorganisering vurderes som små i alle modellene, men noe større i modell 1 enn i modell 2 

og 3. Oslo Economics vurderer videre at kostnadene p r. innbygger vil øke jo større geografisk område brann- og 

redningsvesenet dekker, fordi økte reisekostnader kan skape behov for personellressurser. Alle modellene vil gi økte 

kostnader sammenliknet med i dag, men størst økning i modell 1, minst i modell 3.   

 

De mulige effektiviseringsgevinstene ved personellkostnader til administrasjon vurderes høyere enn mulige økte 

utgifter til omorganisering og økte kostnader som følge av større geografiske avstander. På bakgrunn av den 

samfunnsøkonomiske analysen som er utarbeidet, mener dermed arbeidsgruppen at modell 1 og 2 gir større mulighet 

for å oppfylle kriteriet om mest mulig effektiv bruk av de samlede ressursene enn modell 3.  

 

13.4.5 Ledelse 

Tilrettelegge for ledelse på heltid 
Ledelse på heltid, både knyttet til brannsjef, forebygging og håndtering krever større enheter enn de små brann- og 

redningsvesenene vi har mange av i dag. Etter arbeidsgruppens mening vil alle modeller gi organisasjoner av en slik 

størrelse at det vil være naturlig med heltidsledelse. Knyttet til dette kriteriet er det derfor ikke vurdert store 

forskjeller mellom modellene. 

 

13.4.6.  Ansvar og styring 

Tilrettelegge for klare roller, ansvar og styringslinjer i organisasjonen 
En organisering som tilrettelegger for klare roller, ansvar og styringslinjer er, etter arbeidsgruppens mening, en helt 

sentral forutsetning for at vi skal lykkes med videre utvikling av brann- og redningsvesenet. Når alle modellene 

innebærer en gjennomgående styringslinje i en organisasjon, med en brannsjef på toppen av hver brann- og 

redningstjeneste, legger alle modellene til rette for at det er tydelig hvem som er ansvarlig, og gir mulighet for klare 

styringslinjer i organisasjonen. Hvordan dette blir organis ert nedover i de nye organisasjonene, må være opp til 

lokale behov og ledelse å bestemme. Arbeidsgruppen ser at dette kan bli krevende i brann- og redningsvesen som 

dekker mange kommuner i et stort geografisk område, mange brannstasjoner og med lange avstander.  

 

Forslaget til ny modell for organisering medfører at alle brann - og redningsvesenene blir betraktelig større enn de er 

i dag. De vil både dekke store arealer og ha svært ulik geografi. Dette kan medføre særlige utfordringer. Både 

avstanden mellom brannsjef og ansatte, og avstanden til publikum vil kunne bli stor. Den lokale beredskapen 

(førsteinnsatsen) vil fortsatt ha en lokal tilstedeværelse, men distansen til publikum kan bli en særlig utfordring ved 

oppgaver som i større grad vil kunne bli regionalisert. Særlig vil dette være aktuelt ved oppgaver relatert til det å 

forebygge (inkludert feietjenesten).  

 

Arbeidsgruppen mener likevel at dette vil kunne håndteres. Ny infrastruktur (veg og kommunikasjon) innebærer at 

de geografiske barrierene i fremtiden vil virke mindre begrensende enn i dag. Allerede i dag er det samarbeidende 
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brann- og redningsvesen som allerede dekker store arealer og forskjelligartet geografi, og hvor det synes som om 

dette håndteres.   

13.4.7 Demokrati, styring og kontroll 

Ny organisering skal ivareta formelle strukturer for kommunenes påvirkning som eier på brann- og redningsvesenet 
Arbeidsgruppen har i sin utvikling og vurdering av aktuelle modeller vært veldig bevisst på at brann- og 

redningsvesenet fortsatt skal være en kommunal tjeneste, og at kommunene derfor fortsatt må sikres eierskap, 

folkevalgt styring og nødvendig innflytelse på brann- og redningsvesenet. Modellene, slik de er skissert her, 

inneholder ingen forslag til hvordan de formelle styringsprosessene mellom kommunene og brann- og 

redningsvesenet skal være i de nye organisasjonene. Dette må utredes på et senere tidspunkt. Vi vet at demokratisk 

påvirkning, styring og kontroll i dag løses på ulike måter i kommuner som har felles brann- og redningsvesen, 

gjennom formelle regler og avtaler (eksempelvis etter lov om interkommunale selskaper og etter kommunelovens 

bestemmelser). Dette er det mulig å få til i alle de tre modellene. 

 

Arbeidsgruppen mener likevel at så lenge vi har så mange kommuner som i dag, er det vanskeligere å ivareta hensyn 

til demokrati, styring og kontroll i brann- og redningsvesen i store enheter som dekker et stort antall kommuner, enn 

i organisasjoner som dekker én eller flere kommuner. Dette innebærer at ingen av de tre modellene i utgangspun ktet 

legger til rette for at dette kriteriet blir bedre hensyntatt enn i dag. Av de tre foreslåtte modellene vil modell 3 gi 

større muligheter for at landets 428 kommuner har mer direkte styring og kontroll med brann- og redningsvesenenes 

tjenesteyting som en av de tre nødetatene, enn i de to andre modellene. Dagens mekanismer for eierstyring i avtaler 

for interkommunalt samarbeid kan motvirke dette. 

13.4.8 Samlet vurdering av modellene opp mot hverandre 

Analysen av modellene opp mot de ulike kriteriene over viser at alle de tre modellene gir grunnlag for at brann- og 

redningsvesenet bedre enn i dag kan tilrettelegge for analyse, læring og kunnskapsutvikling, robuste og gode 

fagmiljøer knyttet til forebygging, og å bedre forberede og håndtere hendelser. Dette betyr svært mye av det som 

gjelder kvaliteten på og den faglige utviklingen av brann- og redningsvesenet. I tillegg viser den 

samfunnsøkonomiske analysen at alle modellene gir et betydelig potensial for å bruke de økonomiske ressursene på 

en mer effektiv måte. Samlet sett gir dette vektige argumenter for å endre dagens organisering i retning av større 

brann- og redningsvesen. Det er bare for noen få av kriteriene at ingen av modellene etter arbeidsgruppens mening i 

utgangspunktet legger til rette for bedre løsninger enn i dag. Dette gjelder først fremst kriteriene for demokrati, 

styring og kontroll og deltagelse i kommunale prosesser. Her må det etableres gode løsninger for å ivareta de 

formelle strukturene for kommunenes påvirkning som eier av brann- og redningsvesenet, og å sikre deltagelse i 

kommunale prosesser. Dette mener arbeidsgruppen er fullt mulig å få til i alle de tre modellene. 

 

Arbeidsgruppen mener likevel at det er store forskjeller mellom de tre modellene ut fra i hvilken grad de ivaretar 

kriteriene for valg av ny modell. Analysen over viser at modell 1 og 2 har størst potensial for å utvikle brann- og 

redningstjenesten faglig og øke kvaliteten på tjenestene. Modell 3 kan trolig ivareta lokalkunnskap og 

tilstedeværelse, samt hensynet til kommunens påvirkning på brann- og redningsvesenet bedre enn modellene med 

større brann- og redningsvesen.  

 

Men samtidig vil flertallet av brann- og redningsvesenene fortsatt bli altfor små til å sikre gode og robuste 

kompetansemiljøer. I dagens dimensjonering vil brann- og redningsvesen som dekker om lag 20 000 innbyggere kun 

ha om lag 3 årsverk knyttet til forebygging. Dette legger, etter arbeidsgruppens mening, ikke til rette for robuste 

fagmiljøer. Små brann- og redningsvesen vil ikke kunne forsvare å ha egne ansatte som arbeider med 

kunnskapsutvikling, læring og analyse, og bidra til nødvendig utvikling. Dette er svært viktige argumenter for 

arbeidsgruppen. Videre indikerer den samfunnsøkonomiske analysen at denne modellen ikke gir et like stort 

effektiviseringspotensial som de to andre modellene. Hensynet til at det kan bygges opp og samles 

spesialkompetanse og spesialutstyr i de større regionene, som kan bistå førsteinnsatsen ved store og komplekse 

hendelser, veier også tungt når arbeidsgruppen ikke ønsker å anbefale modell 3.  

 

Vurderingen knyttet til modell 1 og 2 er relativt like for mange av kriteriene. I sin ytterste konsekvens kan modell 2 

også bli en modell som følger fylkesgrensene, selv om det sannsynligvis vil være flere brann- og redningsvesen, og 

de vil gjennomgående være noe mindre i denne modellen. Fordelen med modell 2 er, etter arbeidsgruppens mening, 

at den gir en viss lokal fleksibilitet ved utformingen av grenser for brann- og redningsvesenene. Dersom det er gode 
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argumenter for det, kan man for eksempel lokalt differensiere ut fra geografiske eller andre forhold. Den 

samfunnsøkonomiske analysen fra Oslo Economics anbefaler også modell 2, først og fremst ut fra at den gir 

fleksibilitet for kommunene for utforming av sine brann- og redningsvesen, samt at modell 1 gir betydelige ulemper 

knyttet til geografiske avstander. Særlig vil dette gjelde i Nord-Norge, men også på deler av Vestlandet og i Midt-

Norge.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler likevel modell 1. Det er flere grunner til dette: Modellen gir for det første sannsynligvis 

størst rom for økonomisk effektivisering, og dermed mulighet til å omdisponere ressurser til andre prioriterte formål.  

Videre bygger modell 1 på kjent geografisk inndeling. Dette kan etter arbeidsgruppens mening gjøre det lettere å 

gjennomføre og sikre enighet om samling i et felles brann- og redningsvesen innen det geografiske området. En 

fylkesinndeling likner også mye på organiseringen til mange av de aktørene brann- og redningsvesenet samhandler 

med, og kan dermed tilrettelegge for bedre og mer kraftfylt samvirke med andre aktører. Modell 1 er for eksempel 

sammenfallende med forslaget til Forsterkningsutvalget og organisering av Sivilforsvaret, og sammenfaller med 

områdene for fylkes-ROS. 

 

Et annet viktig argument for arbeidsgruppen har vært at modell 1 sannsynligvis gjennomgående vil gi større og mer 

robuste enheter, og dermed høyere kvalitet på tjenestene. I noen sammenhenger kan selv noen av de største brann- 

og redningsvesenene vi har i dag, som dekker mer enn 200 000 innbyggere, være for små til å sikre den faglige 

utviklingen vi ønsker, eksempelvis knyttet til nødvendig spesialkompetanse. Geografien i Norge gjør at det er 

vanskelig å få til større enheter enn fylkene, og noen av brann- og redningsvesenene vil dermed være relativt små. 

Modell 2 vil likevel åpne for at en også i fylker med relativt små avstander kan etablere flere brann- og 

redningsvesen. Dette vil etter arbeidsgruppens mening være lite hensiktsmessig og føre til at kommunene ikke klarer 

å ta ut effekter knyttet til økonomi og kvalitet på tilstrekkelig måte. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler derfor arbeidsgruppen modell 1. Arbeidsgruppen tror det er mulig å motvirke 

eventuelle negative konsekvenser av geografiske avstander de fleste steder med god ledelse og organisering internt i 

brann- og redningsvesenet. Gruppen vil likevel understreke at det også i en slik modell bør åpnes for lokale 

justeringer hvis særlige lokale forhold tilsier dette. Et eksempel kan være dersom noen kommuner har mer naturlig 

samarbeid på brann- og redningsområdet med nabofylket. Noen av 110- sentralene vil dekke flere brann- og 

redningsvesen, selv om brann- og redningsvesenene er organisert etter fylkesgrensene. 

 

14. Dimensjonering av modeller for fremtidens brann- og redningstjeneste  

Gjennomgangen i del III av hvilke oppgaver arbeidsgruppen mener et fremtidig brann- og redningsvesen skal utføre, 

gir føringer for hvordan tjenestene bør organiseres, men også føringer for hva organisasjonen må fylles med av antall 

ansatte, utstyr og kompetanse.  

 

Lovkravene legger opp til en dimensjonering hvor det er de lokale forholdene og risikoene som må være førende, 

basert på de oppgavene som brann- og redningsvesenene skal utføre. Denne typen rammestyring gir reell 

handlefrihet og et utgangspunkt for en effektiv utnyttelse av resurssene. Mulighetene for helhetsløsninger på tvers av 

etatsgrenser eller forvaltningsnivåer vil også kunne styrkes.  

 

På bakgrunn av de modellene for organisering som er analysert ovenfor, mener arbeidsgruppen at de nye brann- og 

redningsvesenene/kommunene i større grad enn i dag selv må kunne vurdere hvordan tjenesten skal dimensjoneres. 

Dette begrunnes med at modellene vil gi bedre faglige forutsetninger for dette. Likevel er arbeidsgruppen klar på at 

modell 3, som er en justering av dagens organisering, ikke i like stor grad gir de nødvendige forutsetninge ne. 

Modellen gir ikke gode nok rammer for å utvikle kompetanse og etablere kompetansemiljøer på flere av de 

oppgavene som arbeidsgruppen ser på som viktige for å kunne vurdere risiko og tiltak. Modell 1 og 2 vil i mye større 

grad sikre kompetanse og forståelse slik at behovet for ressurser synliggjøres, og slik at ressursene disponeres på en 

god og effektiv måte.      

 

Arbeidsgruppen legger i utgangspunktet til grunn at ressursene forblir uendret. Av mandatet fremkommer det at 

arbeidsgruppen skal komme med forslag til hvordan de samlede ressursene som brukes på dette området, kan 

utnyttes best mulig.  
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Arbeidsgruppen ser det likevel som viktig å påpeke at friheten til selv å vurdere dimensjoneringen forutsetter at 

tjenesten tilføres tilstrekkelige ressurser.   

 

Hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren er rammefinansiering, hvor kommunene  i hovedsak 

finansieres gjennom frie inntekter. Kommunens utgifter til brann- og redningsvesenet dekkes av disse inntektene, 

bortsett fra feietjenesten som dekkes gjennom gebyr. Det er ingen øremerkede tilskudd til denne typen tjeneste. 

 

Målkonflikt mellom forebygging, beredskap og økonomi er kjente utfordringer.
132

 Kommunene har en rekke krav 

om ytelser til befolkningen, og ytterligere krav i fremtiden, særlig på helseområdet, vil kunne aktualisere dette i enda 

større grad. Dette vil kunne medføre enda større fokus på å gjøre tjenestene mer kostnadseffektive.   

  

                                                      
132

 Dette temaet er også behandlet i rapporten Fremtidens brann- og redningsvesen av NTNU Samfunnsforskning AS . 
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15. Anbefalinger og konsekvenser 

15.1. Anbefaling  

På bakgrunn av de vurderingene og analysene som er foretatt, anbefaler en samlet arbeidsgruppe modell 1 for 

organisering og dimensjonering av fremtidens brann- og redningsvesen og nødalarmeringstjenesten for brann.  

 

Modellen er fremtidsrettet, noe som har vært viktig for arbeidsgruppen, og den vil møte fremtidens utfordringer og 

samfunnets behov på en god måte. Arbeidsgruppen mener ny modell vil legge et bedre grunnlag for å kunne nå de 

nasjonale målene i st.meld. nr. 35 (2008 –2009) Brannsikkerhet. Ved å etablere større og mer ensartede 

organisasjoner vil dette også bedre samvirke og samarbeid med andre aktører. Brann - og redningsvesenenes 

ansvarsområder blir større og mer lik andre aktørers ansvarsområder.   

 

Arbeidsgruppen mener at større brann- og redningsvesen vil legge forholdene til rette for at de forbyggende 

oppgavene kan utføres mer målrettet og effektivt. Det vil bli større kompetansemiljøer, og den forebyggende 

aktiviteten kan systematiseres i større grad.           

 

De lokale behov for beredskapsordninger vil bli ivaretatt ved at krav om responstid innføres, og der innsatstiden blir 

det største elementet. Førsteinnsatsen vil medføre en lokal tilhørighet, hvor lokalkunnskap blir ivaretatt, samtidig 

som de lokale ordningene kan systematiseres og samkjøres i mye større grad under felles ledelse. Arbeidsgruppen 

mener også at samarbeid om den lokale beredskapen i grenseområdene mellom de nye brann- og redningsvesenene 

vil bli bedre. Innføringen av Nødnett i alle kommunene og i brann- og redningsvesenene understøtter 

arbeidsgruppens anbefaling. Nødnett er et viktig verktøy for den kommunale brann- og redningsberedskapen 

fremover. 

 

Det regionale behovet for beredskapsordninger vil etter arbeidsgruppen mening bli bedre. Vurderingen av 

tilleggsinnsatsen, i form av mannskaper og utstyr, vil bli mer helhetlig og basert på bedre risikobetraktninger under 

felles ledelse. Tilleggsinnsatsen vil kunne bli plassert der risikoen og behovet er størst.  

 

Arbeidsgruppen ser likevel at modellen kan medføre utfordringer med tanke på tilstedeværelse i den kommunale 

forvaltning og kunnskap om lokale forhold hos administrasjon og ledelse. Som det fremgår av rapporten, har 

arbeidsgruppen sett det som viktig at brann- og redningsvesenet på en del områder involveres i de beslutninger 

kommunene fatter. Videre vil en regionalisering medføre en distanse til kommunene som eiere, slik at det kan bli en 

utfordring i forhold til formelle styringsprosesser. Arbeidsgruppen mener at dette kan kompenseres gjennom å ha 

funksjoner i brann- og redningsvesenene mot kommunene med særlige oppgaver for å ivareta dette.    

   

Arbeidsgruppen ser også at modellen kan innebære noen negative konsekvenser på grunn av de store geografiske 

avstandene i noen fylker. Dette kan motvirkes gjennom god ledelse, organisering og teknologi internt i brann- og 

redningsvesenet. 

 

15.2. Hvordan kommunene kan samarbeide  

Arbeidsgruppen har også presisert at den ikke vil komme med betraktninger om hvilken måte kommunene skal 

samarbeide på. Dette er i utgangspunktet opp til kommunene selv å avgjøre. 

 

Likevel vil arbeidsgruppen fremheve at det i kommuneloven kapittel 5, 5A og 5B er regulert tre modeller for 

interkommunalt samarbeid. Dette er samarbeid etter kommuneloven § 27, vertkommunesamarbeid og samarbeid i 

samkommune.  

 

Arbeidsgruppen vil derfor anbefale at det foretas en gjennomgang av aktuelle typer samarbeid både etter 

kommuneloven og IKS-loven, som hjelp for kommunene ved deres valg av samarbeidsløsninger.  
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15.3. Regelverket om dimensjonering  

På bakgrunn av de betraktningene som arbeidsgruppen har gjort vedrørende dimensjonering, må dagens regelverk 

gjennomgås. 

 

Arbeidsgruppen vil derfor anbefale at Justis - og beredskapsdepartementet, som er gitt fullmakt til å gi utfyllende 

bestemmelser om dimensjonering, gjennom DSB som har fått delegert myndighet, går gjennom regelve rket og 

vurderer behovet for detaljstyring på bakgrunn av den nye modellen for organisering. Hensynet til behovet for 

risikobasert tenkning og beskrivelser av funksjoner må sammenholdes med at brann- og redningsvesenet som 

landets mest lokalt baserte redningskapasitet fortsatt tilføres nødvendige ressurser for å kunne løse de sentrale 

forebyggende og beredskapsmessige oppgavene lokalt.    

  

15.4. Pilotprosjekt  

Arbeidsgruppen anbefaler at modell 1 prøves ut gjennom et pilotprosjekt, der staten må bidra med midler til å 

etablere og gjennomføre prosjektet. Planlegging, tidsperiode, oppstart og evaluering må sikres gjennom bred 

kommunal involvering, og med deltagelse fra Fylkesmannen. Eksterne miljøer med kompetanse på evaluering bør 

også involveres i et pilotprosjekt. 

 

15.5. Gjennomgang av annet regelverk 

Som beskrevet i kapittel 8.4.4. mener arbeidsgruppen at feieren bør tillegges andre forebyggende oppgaver enn 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg. For å kunne opprettholde ressursen slik den er i dag, og uten at dette skal  

medføre ekstra utgifter for kommunene, mener arbeidsgruppen at bestemmelsen om gebyr etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 28 må gjennomgås. Arbeidsgruppen mener at det må vurderes om hjemmelen for 

kommunestyret til å fastsette gebyrer kan utvides til også å omfatte annet forebyggende arbeid.  

 

Arbeidsgruppen ser at det også kan være behov for å foreta en gjennomgang av andre regelverk, for å tilpasse disse 

i større grad til den virksomheten som brann- og redningsvesenene utfører. 

  

Arbeidsgruppen har særlig registrert at det kan være behov for å se på regelverket om redningsdykking opp mot 

arbeidsoppgavene som utføres ved overflateredning. Dette for å få en vurdering av hvor langt oppgaver ved 

overflateredning strekker seg i forhold til redningsdykkerberedskap.  

 

15.6.  En felles identitet 

Arbeidsgruppen benytter gjennomgående begrepet brann- og redningsvesen i beskrivelser og drøftinger i rapporten. 

Det er enighet i arbeidsgruppen om at begrepet ”vesen” ikke dekker de oppgavene og tjenestene som ytes til 

befolkningen, næringslivet og de som ferdes i kommunene. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at begrepet brann- og 

redningsvesen endres til brann- og redningstjeneste.  

 

Uavhengig av modell er det behov for å etablere en mer enhetlig , gjenkjennelig og forutsigbar profil på brann- og 

redningstjenesten. For å sikre  dette foreslår arbeidsgruppen at DSB  i samarbeid med brann- og redningstjenesten 

utreder, etablerer og innfører et uniformsreglement. U niformsreglementet bør kunne bygges på det allerede 

etablerte grunnlaget som Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har utarbeidet. Dette kan innføres på samme 

måte som det etablerte sambandsreglementet, som nå sikrer at brann- og redningstjenesten kommuniserer på 

Nødnett på en standardisert og fastlagt måte som gjelder alle enheter i hele landet. 
 

Videre mener arbeidsgruppen at det kan være hensiktsmessig å utrede et funksjonsbasert og standardisert krav til 

kjøretøy og kjøretøys utrustning. Dette sikrer også at kjøretøy kan benyttes sømløst på tvers av geografiske grenser. 

Ved at rammeavtaler inngås og innkjøpsprosesser forenkles, vil det også kunne gi kostnadsreduksjoner for 

kommunene.  
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16. Endrings- og utredningsbehov 

Arbeidsgruppen har i løpet av arbeidet med Brannstudien identifisert en rekke endrings - og utredningsbehov. Flere 

av tiltakene ligger utenfor mandatet. Temaene berører også ansvarsområder til andre myndigheter og er derfor ikke 

drøftet og vurdert fullt ut. Likevel mener arbeidsgruppen at dette er viktige temaer som må utredes ytterligere, og 

som vil kunne utnytte de potensielle effektene ved valgt modell i enda større grad. 

 

16.1. Nødalarmeringstjenesten, 110-sentralene, ett nødnummer og felles nødsentraler 

Arbeidsgruppen mener at så lenge nødalarmeringstjenesten er tredelt som i dag, bør 110-sentralenes 

nedslagsområde i størst mulig grad sammenholdes med de to andre nødetatenes geografiske område for 

nødnumrene 112 eller 113. Det er viktig at fagkyndighet fortsatt ligger til grunn for drift av 110 -sentralene. Dersom 

110-sentralene skal følge politidistriktsgrensene, så kan som i dag é n 110-sentral dekke flere enn ett politidistrikt.  

 

Alternativt kan en med bakgrunn i at brann- og redningstjenesten nå utfører et betydelig antall akuttmedisinske 

oppdrag på vegne av helsevesenet, og det faktum at disse tjenestene synes å være sterkt økende, se for seg at 110-

sentralenes yttergrenser kan sammenholdes med ansvarsområdet til helsevesenets AMK-sentraler. Ett av disse 

skisserte alternativene er nødvendig for å sikre befolkningen et så likt og samkjørt nødalarmeringskonsept som 

mulig.  

 

Dersom antallet politidistrikter blir vesentlig færre, som foreslått i Politianalysen, mener arbeidsgruppen at det må 

gjøres nye vurderinger knyttet til 110-regionaliseringen. Skulle det bli besluttet at det skal etableres seks 

politidistrikter, mener arbeidsgruppen at det må utredes om driften av nødalarmeringstjenesten knyttet til 

nødnummer 110 bør overføres til staten. Bakgrunnen for dette er at en omfattende endring av politidistriktsgrensene 

vil skape nye utfordringer for kommunene innen nødalarmeringstjenesten, og ny usikkerhet for nødstilte og 

befolkningen for øvrig. 

 

Arbeidsgruppen støtter det arbeidet som er igangsatt og styres av J ustis- og beredskapsdepartementet (JD),  Helse - 

og omsorgsdepartementet (HOD) og Fornyings -, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) for å sikre et 

grunnlag for en konseptvalgsutredning (KVU) for ett nasjonalt nødnummer og é n nasjonal nødesentralløsning for 

de tre nødetatene politi, brann og helse. Det er viktig at dette arbeidet prioriteres og sluttføres, slik at det kan settes 

sluttstrek for en flere titall årelang debatt om Norge skal innføre ett nødnummer og felles nødsentraler. 

Arbeidsgruppen er kjent med at de øvrige nordiske landene utreder eller har valgt ulike varianter av 

felleskapsløsninger for sine nødsentraler. Arbeidsgruppen mener at dagens uavklarte situasjon skaper unødvendig 

stor usikkerhet for befolkningen, nødstilte og kommunene om hvordan nødalarmeringstjenesten skal driftes 

fremover. 

 

Innføringen av Nødnett gjennom felles infrastruktur for nød- og beredskapsetater understøtter også mulighetene for 

å få til fellesskap rundt nødalarmeringstjenesten.  

 

16.2. Samvirke – responstid og felles terminologi for nødetatene politi, brann og helse 

Brann - og redningstjenesten har et absolutt krav til innsatstid på henholdsvis 10 minutter til noen særskilte 

brannobjekter eller områder, og 20 minutter til de øvrige delene av tettstedet. Ut  over dette er det krav om at 

innsatstiden ikke bør overstige 30 minutter. Innsatstid dekker imidlertid bare tiden fra styrken er alarmert o g til den 

er på stedet. Fordelen  ved å ha et tidskrav i brann- og redningstjenesten er at befolkningen og nødstilte har en 

forutsigbar ramme for når de kan få hjelp. Arbeidsgruppen mener at et tidskravet er en svært sentral suksessfaktor 

for brann- og redningstjenesten. 

 

Det er imidlertid behov for å vurdere en utvidelse av tidskravet til å omfatte mer enn bare innsatstidskrav. 

Responstid, og krav til måling av dette, drøftes både i politiet og i helsetjenesten. Responstid omfatter noe mer enn 

bare innsatstid for innsatstyrker, og arbeidsgruppen anbefaler at dette begrepet vurderes også for brann- og 

redningstjenesten. En omforent definisjon av responstid er en styrke for samvirke mellom nødetatene. Det bør 

videre vurderes om responstid også skal gjelde for andre typer hendelser enn brann. Risikobetraktinger må i så 

tilfelle kunne legges til grunn eller vektlegges.  
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Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres en felles terminologi for politi, brann og helse for å sikre at sentrale 

krisehåndteringsbegrep har samme betydning i de tre nødetatene. Terminologi undervurderes ofte når det gjelder å 

sikre et godt samvirke i håndteringen av en hendelse. Særlig i skarpe situasjoner er det viktig å ha en omforent 

begrepsbruk.  

 

Arbeidsgruppen er kjent med at det flere steder i landet er etablert lokale operative fora. Slikt samarbeid er trukket 

frem som positivt og nyttig. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det lokalt etableres samarbeid om slike fora for 

politi, brann, helse og eventuelt andre aktører. En landsdekkende modell bør trekke veksler på de erfaringene som 

er gjort gjennom de eksisterende modellene for operative lederforum. POD, H dir og DSB bør sørge for at det 

utarbeides en felles informasjon til de respektive nødetatene om verdien av å etablere operative lederforum lokalt/ 

regionalt. 

 

16.3. Vurdere felles organisering av oppgavene for feietjenesten, brannforebygging og Det 
lokale el-tilsyn 

Arbeidsgruppen er opptatt av å særlig vektlegge det forebyggende arbeidet i brann- og redningstjenesten. F eieren er 

en viktig ressurs i det brannforebyggende arbeidet. Ressursene som benyttes i kommunene, må målrettes og 

utnyttes bedre enn i dag. I dette arbeidet er det et uttalt behov for å sikre robuste fagmiljøer på 

forebyggendeområdet, og samtidig legge til rette for at de ulike sektorene i kommunene kan samarbeide om å gi 

helhetlige tilbud til alle innbyggerne. Det må rettes særlig oppmerksomhet mot de risikoutsatte gruppene. 

Arbeidsgruppen mener derfor at feierne og det brannforebyggende personellet i brann- og redningstjenesten må 

organiseres samlet under regional ledelse. Dette vil sikre at de fremtidige forebyggende oppgavene kan planlegges 

og utføres i et kompetent og robust fagmiljø. 

 

Det lokale el-tilsyn (DLE) har også en sentral brannforebyggende rolle som en viktig del av sitt virke. 

Arbeidsgruppen mener derfor at dersom det etableres robuste brannforebyggende fagmiljøer i brann- og 

redningstjenesten, og at anbefalt modell understøtter dette, så bør det tiltrettelegges for nærmere samhandling 

mellom DLE og det brannforebyggende miljøet i fremtidens brann- og redningstjeneste. Arbeidsgruppen har merket 

seg at det i utredningsarbeidet i 2001 ble vurdert samkjøring av DLE med de kommunale brannforebyggende 

miljøene, men at man da blant annet konkluderte med at det var for små fagmiljøer i brann- og redningsvesenene, 

og at dette gjorde at man ikke anbefalte en sammenslåing. Med ny anbefalt modell (modell 1) for organisering og 

dimensjonering av brann- og redningstjenesten, mener arbeidsgruppen at det bør vurderes om DLE og en fremtidig 

brann- og redningstjeneste kan organiseres sammen. 

 

16.4. Organiseringen av brann- og redningstjenesten, Sivilforsvaret og IUA  

I NOU 2013:  5 Når det virkelig gjelder … foreslår utvalget at en fremtidig organisering av Sivilforsvaret bør følge 

fylkesgrensene
133

. Sivilforsvaret, brann- og redningsvesenet og IUA -ene benytter samme ledelsesverktøy, ELS, ved 

ledelse av innsatser. De tre aktørene har også tilgrensende oppgaver og samvirker ved større hendelser (brann- og 

redningsvesenet er en del av IU A). Arbeidsgruppen er av den oppfatning at Sivilforsvarets forsterkningsoppgaver 

innenfor langvarige ulykker, oppgaver ved forurensede skadesteder, ekstremvær, store branner, skogbranner og 

akutt forurensning må sees i sammenheng med brann- og redningsvesenets oppgaveportefølje, og at det dermed bør 

vurderes om Sivilforsvarets og brann- og redningstjenestens organisering må sees i en sammenheng.  

 

Forsterkningsutvalget viser i sin beskrivelse av kommunens grunnberedskap til Brannstudien. I beskrivelsen av 

brann- og redningsvesenet står det: Arbeidet skal resultere i forslag til tiltak og alternative løsningsmodeller for å 
møte samfunnets behov og fremtidens utfordringer. Endringer i brannvesenet som følge av dette, kan ha betydning 
for innretningen av Sivilforsvaret i fremtiden134.   
 

Arbeidsgruppen legger Forsterkningsutvalgets konklusjon om at Sivilforsvaret også i fremtiden skal være en statlig 

forsterkningsressurs til grunn, men peker samtidig på at Forsterkningsutvalget har tatt til orde for endringer i br ann- 

og redningstjenesten kan få innvirkning på hvordan Sivilforsvaret bør organiseres. Med anbefalt modell for 

                                                      
133  NOU 2013:  5 Når det virkelig gjelder … s. 68  
134  NOU 2013:  5 Når det virkelig gjelder … Kapittel 4 Brannvesenet. 

Side 952



158  

 

organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten mener arbeidsgruppen at det nå ligger til rette for at 

Sivilforsvaret og en fremtidig brann- og redningstjeneste kan organiseres sammen.  

 

For å kunne samordne beredskapen innenfor akutt forurensning best mulig mener arbeidsgruppen at det vil være 

hensiktsmessig at de interkommunale utvalgene for akutt forurensning (IUA) organiseres som  en oppgave tillagt 

den regionaliserte brann- og redningstjenesten. Dette betyr at dagens 32 IUA reduseres til 18 (19).  

 

16.5. Særskilte nasjonale beredskapsordninger og forebyggende ordninger  

Arbeidsgruppen mener at det er flere oppgaver som brann- og redningstjenesten forventes å kunne håndtere, som 

må etableres regionalt i noen brann- og redningstjenester, og samtidig fylle en nasjonal beredskapsordning. Dette er 

gjennomført med RITS-ordningen og med lederstøtten som er en del av det statlige skogbrannhelikopterkonseptet.  

 

DSB må ta initiativ til, i samarbeide med brann - og redningstjenesten, å identifisere andre beredskapsordninger som 

det vil være riktig å etablere som en nasjonal oppgave. Dette kan være mobile ordninger som dekker redning ved 

ulykker og branner på lite tilgjengelige steder på jernbanenettet, lange undersjøiske tunneler, innsatsgrupper som 

kan respondere på skarpe situasjoner der det er mistanke om eller benyttet stridsmidler (CBRNe), søk og redning i 

sammenraste konstruksjoner og ved naturhendelser. Listen er ikke uttømmende. Fellesnevneren for slike ordninger 

er at det må være høy grad av mobilitet, og at beredskapen gjennom opplæring, øving og utstyrsoppsett kan 

benyttes som nasjonale kapasiteter. Staten bør dekke oppbyggingen og driften av slike nasjonale kapasiteter. 

Arbeidsgruppen mener også at det bør være en statlig oppgave å sikre kostnadsdekning etter innsatser. Dagens 

etablerte ordninger for RITS og lederstøtte bør etter arbeidsgruppens mening tas opp til ny vurdering for å sikre et 

helhetlig konsept for særskilte nasjonale beredskapsordninger.  

 

Arbeidsgruppen mener også at det på flere områder er forebyggende oppgaver der det vil være nødvendig å bygge 

opp regionale kompetansesentra som må forventes å kunne fylle en nasjonal rådgivende rolle. Her vil det være 

naturlig å la regionene få ansvar for hver sine fagområder. Dette kan for eksempel innebære spisskompetanse 

knyttet til undersjøiske tunneler og oppbevaring av særlige farlige stoffer.  

 

16.6. Felles nordisk beredskapsmodul/innsatsstyrke innenfor CBRNe og NORSAR 

Arbeidsgruppen ser det som viktig at det er oppmerksomhet på CBRNe i brann - og redningstjenesten. Det bør som 

nevnt i foregående kapittel utredes og etableres nasjonale CBRNe -kapasiteter som er mobile, og som kan yte 

innsats over hele landet. Imidlertid erkjenner arbeidsgruppen at det kan være en utfordring å ivareta tilstrekkelig 

kompetanse og kjennskap om CBRNe også i et nasjonalt perspektiv, og at det derfor  bør vurderes hvorvidt det er 

mulig å samarbeide med de nordiske landene om felles kapasiteter og beredskapsbidrag ved anmodning om bistand 

internasjonalt.  

 

En felles nordisk CBRNe -modul, eller sammensatt innsatsstyrke fra brann- og redningstjenesten i de respektive 

nordiske landene, vil sikre de nordiske landene en kompetent innsatsstyrke som kan kraftsamle innsats rettet mot 

særskilte hendelser.   

 

NORSAR er i dag et samarbeid mellom personell fra Oslo brann- og redningsetat, Norske Redningshunder og 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. NORSAR sertifiseres etter et FN -konsept for slike beredskapsgrupper, og teamet 

er da klare til å kunne yte innsats internasjonalt. NORSAR gjennomførte innsats i forbindelse med jordskjelvet i 

Bam i Iran i 2004, men har senere i kke vært ute i liknende internasjonale operasjoner. Deler av NORSAR-

ressursene ble benyttet under søket og redningsoperasjonen i den sammenraste boligblokken i Fjelltunveien i 

Ålesund i 2007.  

 

I tillegg til NORSAR har flere andre brann- og redningsvesen opprettet egne SAR-grupper som kan benyttes lokalt 

og nasjonalt ved behov. Arbeidsgruppen mener at den beredskapen NORSAR representerer, er viktig å 

opprettholde, men samtidig er det en utfordring å skaffe midler til resertifisering av teamet. Arbeidsgruppen mener 

derfor at de nordiske landene i fellesskap bør vurdere om denne typen beredskap er best egnet som en felles oppsatt, 

ustyrt, trenet og finansiert nordisk innsatsstyrke eller beredskap. En felles nordisk urban søks- og redningsmodul, 

eller ferdig oppsatt beredskap finansiert av de nordiske landende i fellesskap, vil kunne bistå samtlige land i Norden 
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i vanskelige oppdrag der det er påkrevet med urban søks- og redningskapasitet, så vel som ved bistand i 

internasjonale hendelser. En slik beredskap bør som i dag bygge på det unike samarbeidet som eksisterer mellom 

offentlige og frivillige ressurser. Her vil det kunne tas hensyn til de enkelte lands egenart ved styrkebidraget. 

 

16.7. Brann- og redningstjenestens akuttmedisinske oppgaver, styring av ressurser og 
kostnadsfordeling 

Arbeidsgruppen mener at både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har stor nytte av brann- og 

redningsvesenets kompetanse og lokale tilstedeværelse. Brann - og redningspersonell har opplæring i førstehjelp, og 

mange har kompetanse på bruk av hjertestartere. Men denne utvidelsen av de kommunale og interkommunale 

brann- og redningsvesenenes oppgaveportefølje flytter ansvar og kostnader fra staten til kommunene. 

Arbeidsgruppen registrerer at det skjer en glidning av oppgaver fra statlig til kommunal sektor. Dette fører til at 

kommunene må kompenseres for de kostnader dette fører med seg.  

 

Arbeidsgruppen er kjent med at det er nedsatt et eget utvalg for å se på temaer med akuttmedisinsk innsats fra 

førstehjelpere som brann- og redningspersonell utenfor sykehus. Arbeidsgruppen mener at også kostnadsfordeling 

og ansvar bør belyses i dette utvalgets arbeid. 

 

16.8. Ny ulykkeskommisjon  

Statens havarikommisjon for transportulykker (SHT) har samme mandat og jobber etter de samme prinsipper, 

frister, og under de samme rammebetingelser som SHTs søsterkommisjon i Nederland. I Nederland var oppgavene 

til kommisjonen også begrenset i mange år, i likhet med i vårt land i dag. Men etter et par meget store branner 

(fyrverkerieksplosjon og restaurantbrann) tidlig på 2000-tallet ble oppgavene utvidet til også å omfatte branner. 

Noen eksempler på branner som en slik kommisjon kunne ha gransket, er de tre store dødsbrannene i 2008 

(Vestlandet, Drammen, Urtegata 31). Arbeidsgruppen mener at tiden er moden t il å vurdere en tilsvarende ordning 

også i Norge. 

 

DSB bør være ansvarlig for å skaffe ressurser til kommisjonen innenfor sitt forvaltningsområde. Kommisjonen skal 

selv kunne bestemme hvilke branner som skal granskes. 

 

16.9. Ansvarsforhold på skadested 

Det bør videre sees nærmere på dagens ansvars- og oppgavefordeling på skadested. Intensjonen er ikke å skape en 

diskusjon om hvem som skal ha ansvaret for å lede innsatsen på et skadested, men å få på plass en modell som 

ivaretar fagligheten bedre enn i dag. Arbeidsgruppen ser at ansvarsforholdet er organisert forskjellig i de nordiske 

landene. Den danske organiseringen, hvor arbeidsfordelingen er slik at politiet har ansvaret ut mot samfunnet og 

brann- og redningstjenesten ansvaret ned mot skadestedet, kan også i praksis oppfattes å være virkeligheten i Norge. 

Arbeidsgruppen anbefaler at denne arbeidsfordelingen også vurderes innført i Norge. 

 

16.10. Brann- og redningstjenestens inntekstbringende tjenester og konkurranseregelverket  

I arbeidet med informasjonsinnhenting har arbeidsgruppen mottatt innspill om temaet tilleggstjenester. De fleste av 

disse indikerer at det er fornuftig å sikre en god samhandling mellom private aktører, den kommunale og 

interkommunale brann- og redningsberedskapen og samfunnets behov for et velfungerende beredskapssamvirke. 

Arbeidsgruppen har ikke funnet det formålstjenlig å peke på et behov for å regulere dette området, men vi mener at 

det bør være i alles interesse å gjennomgå dette bredt med sikte på å skape en størst mulig ryddighet for alle parter. 

Det bør derfor foretas en gjennomgang av inntektsbringende tjenester i brann- og redningsvesenet. 
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16.11. Behov for styrket kunnskap gjennom nasjonale statistikker – innrapportering, evaluering 
og tilsyn  

Arbeidsgruppen har i denne studien i størst mulig grad ønsket å dokumentere dagens situasjon ved hjelp av tall og 

analyser, for å kunne underbygge og begrunne eventuelle endringer. Dette har ikke vært mulig å gjøre like godt som 

vi gjerne ville. Dagens rapporteringssystem fra brann- og redningsvesenet til DSB har noen klare svakheter, både 

når det gjelder kvalitet på data og hvilke data som hentes inn. Mange spørsmål som vi har ønsket å belyse i denne 

utredningen, har det for eksempel ikke vært mulig å finne tall for.  

 

I tillegg har det vært utfordrende å gjøre sammenliknende analyser mellom brann- og redningsvesenene, på grunn 

av dagens svært fragmenterte organisering med ulike samarbeidsløsninger, hvor det heller ikke foreligger noen 

klare kriterier for hva som skal til for at en kan si at en kommune har et eget brann- og redningsvesen eller ikke.  

 

DSB har satt i gang et arbeid for å etablere en ny og bedre rapporteringsløsning. Brannstudien aktualiserer 

ytterligere behovet for bedre rapportering og data på dette området. Dette vil imidlertid kreve noen investeringer i 

utvikling og infrastruktur.   

 

Statlig oppfølging av den nye brann- og redningstjenesten, for eksempel gjennom tilsyn, vil måtte utredes nærmere.  

 

16.12. Kompetansereform og mangfold  

I dag er over 95 prosent av de ansatte i brann - og redningsvesenet menn, mens kvinner utgjør litt over fire prosent. 

Ansatte med innvandrerbakgrunn utgjør mindre enn én prosent av de ansatte.  

 

Den lave andelen kvinner kan sees i sammenheng med valg av utdanning. Det er færre kvinner enn menn med 

fagutdanninger som for eksempel bilmekaniker, rørlegger, elektriker eller snekker. Dette er yrker som bidrar med 

nyttig praktisk kompetanse som ofte foretrekkes av brann- og redningsvesenene. I tillegg stilles det fysiske krav til 

røykdykkertesten som vil være vanskeligere å innfri for kvinner enn menn, på grunn av at de fysiske forutsetningene 

varierer mellom kjønnene.  

 

I spørreundersøkelse gjort med flere brannsjefer og kvinnelige ansatte vises det til at de har få motforestillinger mot 

å ansette kvinner og personer med innvandrerbakgrunn. Samtidig påpekes det blant informantene at det er få kvinner 

og personer med innvandrerbakgrunn blant de som søker. 

 

Likevel viser undersøkelsen at det er under 30 prosent av brann - og redningsvesenene som arbeider målrettet med 

holdningsskapende arbeid for å fremme mangfold, og at nesten 60 prosent ikke har planlagt og/eller gjennomført 

tiltak for å rekruttere kvinner og personer med innvandrerbakgrunn
135

. 

 

Utvalget som hadde til mandat å gjennomgå dagens brannutdanning, anbefalte  gjennom NOU 2012:  8 Ny utdanning 
for nye utfordringer at dagens utdanning må endres, blant annet for å tiltrekke seg et større mangfold av søkere. Ved 

å endre dagens ordning, hvor ansettelse skjer før utdanning, til å etablere en åpen utdanning for brann- og 

redningstjenesten som plasseres på fagskolenivå, håper man å bidra til å åpne yrket for et større mangfold. 

Arbeidsgruppen støtter at det gjennomføres en kompetansereform i tråd med forslagene i NOU 2012:  8.   

 

16.13. Oversikt – behov for nasjonalt ressursregister og samordnet kartverktøy  

Som beskrevet flere steder i rapporten mener arbeidsgruppen at det er viktig å se samfunnets totale ressurser i 

sammenheng. Det er viktig å ha oversikt over ressurser på tvers av regioner og på tvers av etater og samarbeidende 

aktører.  

 

Arbeidsgruppen stiller seg derfor positive til at DSB, delvis som en følge av pilotprosjektet NARRE fra perioden 

2006 –2010, nå arbeider med å tilrettelegge for utvikling av et nasjonalt ressursregister for redning og beredskap 

(RessReg).    

                                                      
135  NOU 2012:  8 Ny utdanning for nye utfordringer (basert på rapporten: ”De siste villmenn i en ellers temmet verden” Mangfold i 
brannvesenet, DSB 2011) . 
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Arbeidsgruppen har fått opplyst at RessReg skal være et verktøy for aktuelle operative aktører med behov for 

oversikt over tilgjengelige rednings- og beredskapsressurser. Registeret kan brukes både i redningsaksjoner og til 

beredskapsplanlegging. Verktøyet sammenstiller alle de registrerte ressursene i én oversikt og kan på den måten 

bidra til å skaffe til veie nødvendige ressurser på en raskere og mer effektiv måte. Registeret vil være bygget opp av 

grunnlagsdata fra de ulike operative systemene som i dag er i bruk. Data skal sammenstilles og vises samlet for å 

sikre effektiv utnyttelse av eksisterende datamateriale og høyest mulig grad oppdatert informasjon. Ressurseiere må 

tilrettelegge for at data kan brukes på tvers av sektorer og fagansvar. Registeret skal i størst mulig grad utvikles som 

et autonomt system som skal være tilgjengelig for ulike beslutningsstøttesystemer – uavhengig av leverandør og 

eier. Prosjektet gjør nå en vurdering av ulike konsept og vil på bakgrunn av dette bli vurdert videreført. Ved 

beslutning om prosjektets videreføring vil arbeidet med planlegging, gjennomføring og implementering antagelig 

pågå til og med 2015.  

 

Arbeidsgruppen ser det som viktig at prosjektet videreføres.    

16.14. Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid – HMS 

Det er arbeidsgivers ansvar å etablere og dokumentere et tilfredsstillende helse-, miljø- og sikkerhetsnivå. Dette 

oppnås gjennom systematisk forbedringsarbeid i virksomheten, i tråd med kravene til dette gitt i 

Internkontrollforskriften. Arbeidstaker har en medvirkningsplikt. Gjennom de siste tiårene har det vært 

oppmerksomhet på systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i brann- og redningsvesenene. Omfanget av 

arbeidstakers og arbeidsgivers plikter er i hovedsak regulert gjennom arbeidsmiljølovgivningen, og i tillegg er det 

utarbeidet en juridisk betenkning om hvor langt pliktene går når det gjelder utøvelse av brann- og 

redningsoppgaver.
136

 Det nevnte grunnlaget er godt kjent i brann- og redningsvesenene. 

 

I de senere årene er langtidseffekter av eksponering for brannrøyk og partikler fra branner satt på dagsordenen, 

blant annet gjennom internasjonal forsking. Det er nå igangsatt et arbeid for å skaffe til veie mer informasjon om 

dette også nasjonalt. DSB og Direktoratet for arbeidstilsynet samarbeider om å følge de funn og den informasjon 

som gjelder for norske forhold. I dette arbeidet trekkes det inn kompetanse fra brann- og redningsvesenene selv, 

organisasjonene og fra fagpersoner og fagmiljøer i de andre nordiske landene. Målet er å sikre at også denne typen 

risiko skal kunne håndteres på en systematisk måte arbeidsmiljømessig. 

 

Etter terrorhendingene 22.7.2011 ble det oppmerksomhet på samhandlingen mellom brann, politi og helse, og andre 

beredskapsetater, om opptreden på usikret skadested, og under hendelser som involverte såkalt skarpe situasjoner 

(for eksempel med våpen involvert). Problemstillingen er ytterligere aktualisert under hendelsen på 

Valdresekspressen 4.11.2013, etter at brann - og redningspersonell og ambulansepersonell gjennomførte innsats uten 

at politiet hadde ankommet og fått kontroll på situasjonen. Arbeidsgruppen mener at det må utarbeides gode rutiner 

i alle nødetatene som er gjensidig kjent hos innsatspersonellet, og som det øves på regelmessig. POD, Hdir og DSB 

har et særskilt ansvar for å vurdere om det skal etableres nasjonale retningslinjer for nødetatenes samvirke under 

skarpe situasjoner og på usikrede skadesteder. Arbeidsgruppen er kjent med at det pågår et arbeid med disse 

temaene, og vi mener at det er viktig at arbeidet med å etablere omforente rutiner ved skarpe situasjoner sluttføres 

raskest mulig. Arbeidsgruppen mener også at det nevnte arbeidet bør omfatte vurderinger av hva som skal til av 

kunnskap og ferdigheter for å kunne gjennomføre inngripen i situasjoner som normalt, og i det alt vesentligste, 

tilligger andre etaters ansvar å gjennomføre.   

 

 

Avtaleverket 
Alt personell som deltar i vaktordning (gjelder alle brann- og redningsvesen), er unntatt arbeidsmiljølovens 

bestemmelser for arbeidstid. Dette har sin bakgrunn i at partene i arbeidslivet sentralt, i sentral forbundsvis 

særavtale (SFS2404), har inngått avtale om å fravike arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, slik det følger 

av Arbeidsmiljølovens § 10 -12(4). 

 

Uten en slik avtale hadde det for eksempel ikke vært mulig for personell som har sin hovedstilling i brann - og 

redningsvesenet eller kommunen, å delta i hjemmevaktsordninger, uten at dette hadde hatt betydelige administrative 

                                                      
136  Juridisk betenkning av 28.4.2003 fra professor Henning Jakhelln ved Institutt for offentlig rett, på oppdrag fra daværende Di rektoratet for 

brann- og elsikkerhet. 
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og økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Dette gjelder både for brann- og redningsmannskaper og for 

personell i overordnet vakt. 
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innsigelse fra Kystverket

Henvisning til lovverk:

Plan og bygningslovens kapittel 11

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 07.10.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kystverkets innsigelse tas til etterretning, og nytt punkt 3.4.1 b) med tilhørende retningslinjer 
tilføyes planbestemmelsene.

Bestemmelser Retningslinjer

3.4.1 Havn

b) I havnene merket SHA 1 (Klubbenes) og SHA 4 
(Sørkjosen) prioriteres fiskeriformål og ethvert 
tiltak krever tillatelse fra Kystverket etter havne-
og farvannsloven § 28.

Havner prioritert til fiskeriformål

Endringer skjer raskt i fiskerinæringen, og for å 
unngå at arealer bindes opp til andre formål så 
gis tillatelser kun for begrensede perioder, 
vanligvis for 5 år. Ved plassmangel i havna har 
fiskere med fiskefartøy førsteprioritet, og tiltak 
kan bli krevd fjernet for å gi plass til fiskeflåten.
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Rådmannens innstilling

Kystverkets innsigelse tas til etterretning, og nytt punkt 3.4.1 b) med tilhørende retningslinjer 
tilføyes planbestemmelsene.

Bestemmelser Retningslinjer

3.4.1 Havn

b) I havnene merket SHA 1 (Klubbenes) og SHA 4 
(Sørkjosen) prioriteres fiskeriformål og ethvert 
tiltak krever tillatelse fra Kystverket etter havne-
og farvannsloven § 28.

Havner prioritert til fiskeriformål

Endringer skjer raskt i fiskerinæringen, og for å 
unngå at arealer bindes opp til andre formål så 
gis tillatelser kun for begrensede perioder, 
vanligvis for 5 år. Ved plassmangel i havna har 
fiskere med fiskefartøy førsteprioritet, og tiltak 
kan bli krevd fjernet for å gi plass til fiskeflåten.

Saksopplysninger

Vi viser til Kystverkets brev datert den 1.7.2014 der Kystverket påpeker at det ikke er mulig å 
finne at det i planbestemmelsene er fulgt opp med bestemmelser om at fiskeriformål skal 
prioriteres og at tillatelser til tiltak skal behandles av Kystverket etter hfl § 28, slik det er krevd 
for at Kystverkets innsigelse skal trekkes. I plankartet er havneområdet i Sørkjosen påført 
planformål Havn, SOSI-kode 2040 som påkrevd. I merknadsbehandlingen pkt. 6.11.1 til 
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 fremgår det at Kystverkets 
innspill og innsigelse er tatt til følge. 

Vurdering

Det har vist seg at innsigelsen fra Kystverket ikke har blitt rettet opp i planbestemmelsene. Dette 
er en ren forglemmelse fra kommunens side. Da den første innsigelsen (1.10.2013) ble rettet opp 
i kartet ble det også antatt at den ble rettet opp i planbestemmelsene, noe som det har vist seg at 
ikke har skjedd. Dette ble påpekt av Kystverket ved annen gangs høring (28.1.2014). 
Administrasjonen har ved en glipp ikke fått rettet dette opp før endelig vedtak av planen. 

Den opprinnelige innsigelsen er imidlertid rettet opp på to av tre steder i plandokumentene, og 
innsigelsen fremstår som fullt ut imøtekommet i merknadsbehandlingen. Administrasjonen 
regner derfor med at justeringen i planbestemmelsene også vil være kurant. 

Rettelsen vil foreslås å bli tatt inn som et nytt pkt. 3.4.1 b):

Bestemmelser Retningslinjer

3.4.1 Havn

b) I havnene merket SHA 1 (Klubbenes) og SHA 4 
(Sørkjosen) prioriteres fiskeriformål og ethvert 

Havner prioritert til fiskeriformål

Endringer skjer raskt i fiskerinæringen, og for å 
unngå at arealer bindes opp til andre formål så 
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tiltak krever tillatelse fra Kystverket etter havne-
og farvannsloven § 28.

gis tillatelser kun for begrensede perioder, 
vanligvis for 5 år. Ved plassmangel i havna har 
fiskere med fiskefartøy førsteprioritet, og tiltak 
kan bli krevd fjernet for å gi plass til fiskeflåten.
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Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(Sivilbeskyttelsesloven).

Vedlegg
1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen vedtas. 

Til kommunestyret den 23.oktober 2014.
Nye saksopplysninger:

Følgende tas inn i punkt 9.6 i rapporten:

Kollaps av broer/veier
Vurdering av risiko Konsekvens
Kollaps bro og veier har skjedd Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø  Økonomi

2 2 1 2

Liv og helse 
Utover den umiddelbare faren for liv og helse, vil kollaps av broer og veier føre til at 
tjenesteyting som beredskap og helsetjenester blir dårligere.

Miljø
Ingen overskuelige risikoer.

Økonomi
Kostnader ved gjenoppretting.
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap sak 31/14 - 05.09.2014

Behandling:
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: Til pkt 9.6. Må tas med: Bro.
Forslaget med innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen vedtas med endringer i punkt 9.6. Må
tas med: Bro.

Rådmannens innstilling

Den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen vedtas. 

Saksopplysninger

Ihht Sivilbeskyttelsesloven skal kommunen ha oversikt over de risikoene som er reelle for 
kommunen slik at kommunen både kan forebygge en hendelse og ha beredskap mot en risiko 
om den skulle inntreffe.

Den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen er en overordnet vurdering av hvilken 
risiko og sårbarhet som eksisterer, eller er sannsynlig kommer til å eksistere, i Nordreisa 
kommune, samt er et redskap for fag- og sektorområdene i deres arbeid med samfunnssikkerhet.

Valg av risikoer som er behandlet er ihht veileder ”GIS i samfunnssikkerhet og 
arealplanlegging, Vestlandsprosjektet” (kalt SIGVE) utarbeidet av direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Disse punktene finnes igjen i ”Veiledning til forskrift om 
kommunal beredskapsplikt”. Kjente lokale risikoer som ellers ikke er behandlet i ”SIGVE” en 
naturlig del av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, og er integrert i rapporten. 

Temaene som er behandlet er:
 Naturrisiko
 Virksomhetsrisiko
 Sårbare objekt
 Infrastruktur
 Beredskap

Nordreisa er en stor arealmessig kommune, hvor de største risikoene kan finnes under temaet 
naturrisiko. Det et gjennomført en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel på området ”naturrisiko”. Denne er vedtatt i KST mars 2014.

Risiko er sammenhengen mellom hvilken sannsynlighet en hendelse har og konsekvensen den 
får. I en overordnet analyse vil både sannsynligheten og konsekvensen være grovt inndelt. 
Hendelsene vil bli behandlet mer detaljert i relevante underliggende planer og analyser, for 
eksempel beredskapsplan for barnehager.

Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en 
uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at 
hendelsen har inntruffet.
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Den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen skal sees i sammenheng med andre 
dokumenter som skal rulleres. Skulle det dukke opp forhold som får følger for 
samfunnssikkerheten, må den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen gjennomgås.

Vurdering

Denne helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen danner utgangspunktet for behandling av risikoer 
i Nordreisa kommune. Analysen angir i hvilken grad spesifikke risikoer er reelle for Nordreisa 
kommune. Dokumentet er et verktøy til å kunne vurdere samfunnsmessige uforutsigbare risikoer 
i fremtiden, og være førende for den enkelte virksomhets arbeid med risiko- og 
sårbarhetsanalyser.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal vedtas i KST jfr Sivilbeskyttelsesloven.
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HELHETLIG RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE

NORDREISA KOMMUNE
2014

Denne helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse vurderer hvilke 
risikoer som er reelle for Nordreisa kommune. Utgangspunktet for 
valg av tema er veileder ”GIS i samfunnssikkerhet og 
arealplanlegging, Vestlandsprosjektet”.
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2 Forord
Ihht lov om kommunal beredskapsplikt § 14 skal kommunen utarbeide en helhetlig risiko-
og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap.

Nordreisa kommune er en arealmessig stor kommune. Det er ulike naturområder som må 
behandles hver for seg i forhold til konsekvens og sannsynlighet. 

Dette dokumentet tar for seg overordende risikoer og vurderer i hvilken grad de er reelle for 
Nordreisa kommune.

Utgangspunktet for valg av tema er veileder ”GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging, 
Vestlandsprosjektet” (kalt SIGVE) utarbeidet av direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap.

Det er store variasjoner innen infrastruktur, virksomheter og bosettingsmønster i de ulike 
områdene. Det er vanskelig å se kommunens samlede areal under ett.

Risikoer i denne helhetlige ROS-analysen danner grunnlaget for overordende kommunale 
planer og kommunale virksomheters planer.

Forebyggende og skadebegrensende tiltak er ikke vurdert i denne analysen. Dette må vurderes 
i de ulike planene i kommunen (kommuneplanes arealdel, reguleringsplaner, etc), og i 
kommunale virksomheter.

En fullstendig analyse skal som et minimum omfatte:

 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen

 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre

 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk

infrastruktur

 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet

 Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Disse momentene må vurderes i kommunale planer som arealplaner, reguleringsplaner og 

kriseplaner, samt de lovpålagte risiko- og sårbarhetsanalyser som kommunale og private 

virksomheter skal utarbeide.
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3 Hjemmel
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) 
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4 Sammendrag
Denne gjennomgangen har avdekket noen risikoer som er av betydning for Nordreisa 
kommune. 

Det er leirgrunn i flere områder som må tas hensyn til, og som naturparkkommune har vi et 
spesielt ansvar for å sikre naturmangfoldet.

Av sårbare områder er våtmarksområdet i elvedeltaet av viktig nasjonal betydning med sin 
fauna og trekkområde for flere fuglearter.

Det mest sårbare objektet i kommunen er Sonjatun Helsesenter.

Det er noen risikoer som har spesielt stort katastrofepotensial, Nordnesfjellet og dambrudd i 
Kildalen. Disse kommer utenfor normale konsekvenser og sannsynlighet siden det er 
vanskelig å vurdere dette. Det er da også en egen ROS-analyse for Nordnesfjellet.
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5 Sannsynlighet og konsekvens
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er i denne sammenheng basert på kvalifiserte 
antakelser. Det er nødvendig å gjøre en mer nøyaktig vurdering i de planene som følger av 
den helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen.

Sannsynlighet
Sannsynlighet beskriver hvor ofte en hendelse forventes å inntreffe. I et overordnet perspektiv 
vil dette basere seg på kjente hendelse og lokale kjennskap til hendelsen.

Denne ROS-analysen bruker følgende inndeling:
Vurdering Frekvens

1 Lite sannsynlig Mindre enn 50 år
2 Sannsynlig Mellom 10-50 år
3 Meget Sannsynlig Hvert 10. år

Konsekvens
Konsekvens beskriver alvorligheten av en hendelse. Konsekvens kan vurderes på mange 
områder, og denne ROS-analysen vurdere liv og helse, miljø og økonomi. Beskrivelse av 
veiledende for å kunne se situasjonen i et større perspektiv.

Denne ROS-analysen bruker følgende inndeling:
Vurdering Liv og helse Miljø Økonomi

1 Ufarlig Ingen 
personskader

Små lokale 
skader

Kommunal 
økonomi

2 Farlig Flere skadede
og fare for 
dødsfall

Store skader Regional 
økonomi

3 Katastrofal Dødsfall og 
alvorlig 
personskader

Uopprettelige 
skader

Nasjonal 
økonomi
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6 Naturrisiko
Naturgitte risikoer er vanskelig å forebygge. Det er nærmest umulig å forutsi når og omfanget 
av en hendelse. Hendelse av slik art vil få stor nasjonal interesse.

Detaljert behandling av naturrisiko skal behandles i kommuneplanens arealplan.

6.1 Fareområder for kvikkleireskred

Vurdering av risiko Konsekvens
Store kvikkleireskred har skjedd i nyere 
tid

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

1 3 1 2

Liv og helse
Kvikkleireskred kan ta med seg hus og veger, jfr. raset i Sokkelvik.

Miljø
Ras vil ikke gi skader på miljø på lang sikt, men varlige endinger i rasområdet forventes.

Økonomi
Det må forventes at skadeoppretting blir av en slik størrelse at naturskadefondet, fylke/stat må 
bidra.

6.2 Løsmasseskred 

Vurdering av risiko Konsekvens
Jordskred er registrert Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

2 2 1 2

Liv og helse 
God oversikt over potensielle områder, faregrad og varsling, så fare for liv og helse reduseres.

Miljø
Ras vil ikke gi skader på miljø på lang sikt, men varlige endinger i rasområdet forventes.

Økonomi
Veier må utbedres og ved fare for ras må beboer evakueres. 
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6.3 Fareområder for snø- og sørpeskred

Vurdering av risiko Konsekvens
Snøskred er en årlig hendelse Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi

3 3 1 2

Liv og helse 
Skredfare langs veier. Nordreisa som friluftskommune kan oppleve gruppe av turgåere som 
blir tatt av snøras.

Miljø
Vil ikke påvirke miljøet i større grad.

Økonomi
Veier må utbedres og ved fare for ras må beboer evakueres. 

6.4 Steinskred og steinsprang

Vurdering av risiko Konsekvens
Steinskred og steinsprang er registrert Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

2 2 1 1

Liv og helse 
God oversikt over potensielle områder, faregrad og varsling, så fare for liv og helse reduseres.

Miljø
Ras vil ikke gi skader på miljø på lang sikt, men varlige endinger i rasområdet forventes.

Økonomi
Veier må utbedres og ved fare for ras må beboer evakueres. 
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6.5 Fjellskred

Vurdering av risiko Konsekvens
Det er ikke lokalisert ustabile fjellpartier Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

1 3 1 2

Liv og helse 
God oversikt over potensielle områder, faregrad og varsling, så fare for liv og helse reduseres.

Miljø
Ras vil ikke gi skader på miljø på lang sikt, men varlige endinger i rasområdet forventes.

Økonomi
Veier må utbedres og ved fare for ras må beboer evakueres. 

6.6 Flom, erosjon og isgang

Vurdering av risiko Konsekvens
Flomsone langs vassdrag og elver er godt 
dokumentert

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

2 1 2 3

Liv og helse 
God oversikt over potensielle områder, faregrad og varsling, så tid til å foreberede evt. tiltak.

Miljø
Fare for oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker.

Økonomi
Større områder og boliger må utbedres.
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6.7 Ekstrem vind, kulde og tørke

Vurdering av risiko Konsekvens
Nordreisa utsatt for ekstremvær Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

3 2 1 1

Liv og helse 
Enkelttilfeller og/eller kombinasjoner av disse kan føre til fare for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.

Miljø
Ingen åpenbare konsekvenser.

Økonomi
Fare for frosne vannrør, ikkefungerende infrastruktur etc.

6.8 Havnivåstinging

Vurdering av risiko Konsekvens
Havnivåstigning er en reell risiko Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

3 1 1 2

Liv og helse 
Ingen overhengende fare.

Miljø
Fare for naturmangfold.

Økonomi
Kostnader ved forebyggende tiltak.
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6.9 Stormflo

Vurdering av risiko Konsekvens
Storflom vil forekomme hyppigere enn i 
dag

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

3 1 1 2

Liv og helse 
Ingen overhengende fare.

Miljø
Fare for naturmangfold.

Økonomi
Kostnader ved forebyggende tiltak.

6.10 Radon

Vurdering av risiko Konsekvens
Store deler av Nordreisa har ikke 
bergarter som gir radonfare

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

1 1 0 1

Liv og helse 
Ingen overhengende fare.

Miljø
Ingen overhengende fare.

Økonomi
Ingen overhengende fare.
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6.11 Risikoer i nabokommuner

Det er utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordnes i Kåfjord kommune. Det et 
vanskelig å vurdere både sannsynlighet og konsekvenser i en kommunal kontekst. 
Katastrofepotensialet er reelt, noe som viser seg i de sikringstiltak som er gjennomført. I 
denne helhetlige kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen registreres risikoen og viser til den 
spesifikke ROS-analysen for Nordnes.

Vurdering av risiko Konsekvens
Nordnes Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

Tilnærmet 0 2 3 3

Liv og helse 
Fare for tap av liv i Rotsund/Uløy.

Miljø
Umulig å fastslå.

Økonomi
Umulig å fastslå.
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7 Virksomhetsrisiko
Normalt skal risikoer i virksomheter vurderes i selve virksomheten, men det er naturlig i en 
registreringsfase å vurdere de kjente virksomhetene med potensielle risiko. 

7.1 Brann- og eksplosjonssikkerhetsfelt

Vurdering av risiko Konsekvens
Lagring i forbindelse med 
anleggsvirksomhet av begrenset varighet

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

1 2 1 1

Liv og helse 
Ved eksplosjon/brann vil det være stor fare for mennesker i umiddelbar nærhet.

Miljø
Skade på nærmiljøet.

Økonomi
Hendelse kan forårsake skader på infrastruktur og bygninger.

7.2 Brann- og eksplosjonsanlegg

Vurdering av risiko Konsekvens
2 bensinstasjoner og en gasstasjon Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

1 2 1 1

Liv og helse
Dagbetjent, Sannsynlig at er mennesker i nærheten.

Miljø
Skader på nærmiljøet og fare for forurensing.

Økonomi
Hendelse vil forårsake skader på infrastruktur og bygninger
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7.3 Transport av farlig gods

Vurdering av risiko Konsekvens
Mye transport på veg, ulykker har skjedd Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

3 2 1 1

Liv og helse 
Avhengig av type farlig gods, kan dette være fare for liv og helse i ved hendelser i tettbygd 
strøk.

Miljø
Tilsig av farlig gods til våtmarksområdet vil gi store miljømessige konsekvenser.

Økonomi
Hendelse vil forårsake skader på infrastruktur.

7.4 Brannfareområder (områder med tett trehusbebyggelse)

Vurdering av risiko Konsekvens
Tett og fredet trehusbebyggelse på 
Havnnes (5 fredede bygninger)

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

1 2 3 2

Liv og helse 
Ikke større fare enn vanlige boliger.

Miljø
Tap av fredede bygninger.

Økonomi
Produksjonstap for bedriften, fare for brannsmitte til andre boliger.
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7.5 Dambrudd

Vurdering av risiko Konsekvens
Kildalsdammen Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø Økonomi 

Tilnærmet 0 3 3 3

Liv og helse 
Stor sannsynlighet for tap av liv.

Miljø
Umulig å fastslå.

Økonomi
Umulig å fastslå.

7.6 Galsomælen

Vurdering av risiko Konsekvens
Brann på Galsomælens deponi og 
bygg

Sannsynlighet Liv og 
helse

Økonomi Miljø

2 2 1 1

Liv og helse 

Giftig røyk kan føre til skader på liv og helse.

Miljø
Usikkerhet rundt skadelig røyk

Økonomi
Kostnader ved evakuering 

7.7 Akutt forurensing

Vurdering av risiko Konsekvens
Akutt forurensing på veg er en reell fare. 
Nedgravde oljetanker

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

1 1 3 1

Liv og helse 
Lite sannsynlig at det vil oppstå skader.

Miljø
Større mengder tilsig til Reisavassdraget vil gi større miljømessige skader.

Økonomi
Kostnader i form i forbindelse med opprydding.
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7.8 Annen virksomhetsrisiko

Vurdering av risiko Konsekvens
Vurderes ved behov Sannsynlighet Liv og 

helse
Økonomi Miljø
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8 Sårbare objekter
Sårbare objekter gjør kommunen unik. Utover viktige objekter for samfunnsdrift, er objekt 
med stor symbolverdi for befolkningen i kommunen og Norge for øvrig viktig å registere.

8.1 Områder sårbare for oljesøl

Vurdering av risiko Konsekvens
Våtmarksområdet er sårbart for oljesøl, 
enten fra sjøsiden, via elva eller mest 
sannsynlig via veg

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

2 1 3 2

Liv og helse 
Lite sannsynlig at det vil oppstå skader

Miljø
Større mengder forurensing til våtmarkområdet vil kunne gi varige skader på elvedeltaet som 
er et viktig trekk- og hekkeområder for svært mange fuglearter

Økonomi
Kan gi kostnader i form av opprydding

8.2 Tap av kulturminner

Vurdering av risiko Konsekvens
Havnnes (5 fredede bygninger)
Fiskerbondens stue
2 kirker
Registerte fortidsminner

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

2 1 1 2

Liv og helse 
Ikke større fare enn vanlige boliger.

Miljø
Tap av fredede bygninger og fortidsminner.

Økonomi
Produksjonstap for bedriften, fare for brannsmitte til andre boliger.
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8.3 Naturvernområder, prioriterte naturtyper, viltområder, etc.

Vurdering av risiko Konsekvens
Våtmarksområder, samt nasjonalparken i 
Reisadalen og andre verneområder

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

2 1 2 3

Liv og helse 
Ikke relevant.

Miljø
Store skader i naturvernområdene.

Økonomi
Oppryddingsarbeid

8.4 Befolkning

Vurdering av risiko Konsekvens
Mottak av evakuerte aktuelt Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø  Økonomi

1 1 1 2

Liv og helse 
Større press på helsetjenester.

Miljø
Ikke relevant.

Økonomi
Store kostnader for kommunen. 

Vurdering av risiko Konsekvens
Stor videregående skole Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø  Økonomi

1 2 1 1

Liv og helse 
Mange mennesker i sårbar alder kan føre hendelse som normalt ikke ville eksistert i en 
kommune av Nordreisa størrelse. 

Miljø
Lite relevant.

Økonomi
Lite relevant.
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Vurdering av risiko Konsekvens
Andre befolkningsdata vurderes ved 
behov

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

8.5 Andre sårbare objekter

Vurdering av risiko Konsekvens
Vurderes ved behov Gradering Liv og helse Økonomi Miljø

Videre behandling Vurderes ved behov

8.6 Viktige objekt

8.6.1 Sonjatun-komplekset (Helsesenteret, Bo- og kultur og Omsorgssenteret)

Vurdering av risiko Konsekvens
Viktig objekt i forhold til institusjoner og 
helsetjenester

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

1 3 1 2

Liv og helse 
Helserisikoer i forbindelser med institusjoner og legevakt.

Miljø
Kan være mye farlig røyk og gasser ved brann

Økonomi
Fare for store skader på bygg ved brann og plassering av pasienter.

8.6.2 Meieriet (anleggsavdeling, brannstasjon og FIG)

Vurdering av risiko Konsekvens
Viktig objekt i forhold til beredskap og 
drift av infrastruktur i kommunen

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø Økonomi 

1 3 2 2

Liv og helse 
Frafall av brannberedskap vanskelig å kompensere. Drift av vann-og avløpssystemet øker 
sannsynligheten for helseskader.

Miljø
Frafall av beredskap mot miljøutslipp vanskelig å kompensere.

Økonomi
Fare for unødvendige store tap pga tap av beredskap.
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9 Infrastruktur

9.1 Havn, havneområder

Vurdering av risiko Konsekvens
En industrihavn, ellers fritidshavner. Få 
hendelser. 
Må vurderes i forhold til kystsoneplan.

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

2 2 2 1

Liv og helse 
Druknings- og arbeidsulykker.

Miljø
Fare for utslipp av farlig stoff.

Økonomi
Små skader kan forventes. Skader forårsaker av skip erstattes av eiere av skipene.

9.2 Veistrekninger

Vurdering av risiko Konsekvens
Ulykker på Sørkjosfjellet flere gangeri 
året

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

3 3 2 1

Liv og helse 
Mye busstrafikk over fjelloverganger. Storulykke-potensial.

Miljø
Fare for utslipp av farlig stoff.

Økonomi
Utbedringer av veier/broer.

Vurdering av risiko Konsekvens
Stengte veier over tid (spesielt E6, men 
også fylkes- og kommunale veier)

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

2 2 1 1

Liv og helse 
Kommunale helsetjenester og tekniske tjenester vil rammes sterkt. 

Miljø
Lite relevant.

Økonomi
Utbedringer av veier/broer.
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9.3 Fareleder

Vurdering av risiko Konsekvens
Ikke relevant Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø  Økonomi

9.4 Vannforsyning og avløp

Vurdering av risiko Konsekvens
Frafall og forurensing av vannforsyning 
og avløp

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

2 2 1 2

Liv og helse 
Fare for helseskader tap av liv.

Miljø
Forurensingsfare.

Økonomi
Kostnader ved gjenoppretting av vannforsyning.
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9.5 Kraftforsyning og IT

Vurdering av risiko Konsekvens
Tap av kraftforsyning og IT Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø  Økonomi

2 2 2 2

Liv og helse 
Kraftforsyning: strømstans over lang tid i kalde perioder fare for liv og helse.
IT er viktig i forbindelse med pleie og omsorg og helsetjenester generelt.

Miljø
Kan være fare for utslipp fra anlegg som er avhengig av strøm for å fungere. 
Kloakkproblematikk.

Økonomi
Skader på utstyr og produksjon. Samhandlingsreformen.

9.6 Tunnel/bro

Tunnel gjennom Sørkjosfjellet bygges ihht retningslinjene til Statens Vegvesen.

Vurdering av risiko Konsekvens
Tunnel kommer i 2016 Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø  Økonomi

2 3 1 3

Liv og helse 
Større trafikkulykker i tunneler får ofte større konsekvenser enn på veier i friluft.

Miljø
Ingen overskuelige risikoer.

Økonomi
Kostnader ved gjenoppretting.
Tap av inntekter for næringslivet og drift av offentlig virksomhet.
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9.7 Hovednett gass

Vurdering av risiko Konsekvens
Ikke relevant Sannsynlighet Liv og 

helse
Miljø  Økonomi

9.8 Flyplass/busstasjon

Vurdering av risiko Konsekvens
Småflyplass og helikoptervirksomhet. 
Busstasjon

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

1 3 3 3

Liv og helse 
Katastrofepotensial. Mange døde og skadede ved ulykker. Kan også ramme i tettbygd strøk.

Miljø
Fare for utslipp til våtmarksområde.

Økonomi
Kostnader ved større hendelser utenfor tettbygd strøk vil være moderate til store.
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Beredskap

9.9 Utrykningstid ambulanse/politi

Dette er et statlig ansvar. Utrykningstid er ihht krav.

9.10 Utrykningstid brannvesen

Vurdering av risiko Konsekvens
Utrykningstid til risikoobjekt i 
nærområdet og generelle hendelser i 
ytterpunkter

Sannsynlighet Liv og 
helse

Miljø  Økonomi

1 2 2 2

Liv og helse 
Utrykningstid til ytterpunkter kan redusere muligheten for livreddende innsats.

Miljø
Utrykningstid til ytterpunkter kan redusere muligheten for skadebegrensende innsats.

Økonomi
Utrykningstid til ytterpunkter kan redusere muligheten for skadebegrensende innsats.
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11 Nærmere vurdering
De risikoene som krever nærmere forklaring, er kommentert.

11.1 Naturrisiko

Fareområder for 
kvikkleireskred Vurdering

Liv og helse Kvikkleireskred kan ta med seg hus og veger, jfr. raset i 
Sokkelvik 

Økonomi Det må forventes at skadeoppretting blir av en slik 
størrelse at naturskadefondet, fylke/stat må bidra

Miljø Ras vil ikke gi skader på miljø på lang sikt, men varlige 
endinger i rasområdet forventes

Løsmasseskred, snø- og 
sørpeskred, 
steinskred/sprang, 
fjellskred Vurdering

Liv og helse God oversikt over potensielle områder, faregrad og 
varsling

Økonomi Veger må utbedres og ved fare for ras må beboer 
evakueres.

Miljø Ras vil ikke gi skader på miljø på lang sikt, men varlige 
endinger i rasområdet forventes

Flom, erosjon og isgang Vurdering
Liv og helse God oversikt over potensielle områder, faregrad og 

varsling
Økonomi Større områder og boliger må utbedres

Miljø Fare for oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker

Ekstrem vind, kulde og 
tørke forekommer Vurdering

Liv og helse Enkelttilfeller og/eller kombinasjoner av disse kan føre 
til fare for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Økonomi Fare for frosne vannrør, ikkefungerende infrastruktur 
etc.

Miljø Ingen åpenbare konsekvenser

Nordnes Vurdering
Liv og helse Varslingsrutiner gir tid til evakuering

Økonomi Store kostnader
Miljø Store miljøødeleggelser
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11.2 Virksomhetsrisiko

Brann- og 
eksplosjonssikkerhetsfelt Vurdering

Liv og helse Ved eksplosjon/brann vil det være stor fare for 
mennesker i umiddelbar nærhet

Økonomi Hendelse kan forårsake skader på infrastruktur og 
bygninger

Miljø Oppretting av nærmiljø nødvendig

Brann- og 
eksplosjonsanlegg Vurdering
Liv og helse Sannsynlig at er mennesker i nærheten, og i hvert fall 

betjening
Økonomi Hendelse vil forårsake skader på infrastruktur og 

bygninger
Miljø Oppretting av nærmiljø nødvendig

Fare for forurensing

Transport av farlig gods Vurdering
Liv og helse Avhengig av type farlig gods, kan dette være fare for liv 

og helse i ved hendelser i tettbygd strøk
Økonomi Hendelse vil forårsake skader på infrastruktur 
Miljø Tilsig av farlig gods til våtmarksområdet vil gi store 

miljømessige konsekvenser

Brannfareområde 
(Havvnes) Vurdering
Liv og helse Ikke større fare enn vanlige boliger
Økonomi Produksjonstap for bedriften, fare for brannsmitte til 

andre boliger
Miljø Tap av fredede bygninger

Dambrudd Vurdering
Liv og helse Fare for liv og helse
Økonomi Vil gi store økonomiske følger, ikke bare ved 

gjenoppbygging, men også samfunnsmessige kostnader
Miljø Vil gi store skader på nærområder

Galsomælen Vurdering
Liv og helse I forhold til vindretning kan giftig røyk blåse mot 

befolkning, spesielt Snemyr.
Økonomi Kostnader ved evakuering
Miljø Minimale konsekvenser
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Hovedtema forurensing 
(Akutt forurensing på veg 
er en reell fare. Nedgravde 
oljetanker) Vurdering
Liv og helse Lite sannsynlig at det vil oppstå skader
Økonomi Kan gi kostnader i form av opprydding
Miljø Større mengder tilsig til Reisavassdraget vil gi større 

miljømessige skader

11.3 Sårbare objekter

Områder sårbare for 
oljesøl (Våtmarksområdet 
er sårbart for oljesøl, enten 
fra sjøsiden, via elva eller 
mest sannsynlig via veg) Vurdering
Liv og helse Lite sannsynlig at det vil oppstå skader
Økonomi Kan gi kostnader i form av opprydding
Miljø Større mengder forurensing til våtmarkområdet vil 

kunne gi varige skader på elvedeltaet som er et viktig 
trekk- og hekkeområder for svært mange fuglearter

Hovedtema kulturminner 
(Havnnes, 5 fredede 
bygninger) Vurdering
Liv og helse Ikke større fare enn vanlige boliger
Økonomi Produksjonstap for bedriften, fare for brannsmitte til 

andre boliger
Miljø Tap av fredede bygninger

Hovedtema Natur: 
naturvernområder, 
prioriterte naturtyper, 
viltområder, etc. 
(Våtmarksområdet, samt 
nasjonalparken i 
Reisadalen) Vurdering
Liv og helse Ikke relevant
Økonomi Oppryddingsarbeid
Miljø Store skader i naturverområdene
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Befolkningsdata
(Videregående skole) Vurdering
Liv og helse Mange unge mennesker pendler til eller bor på hybel i 

Nordreisa i en sårbar alder.

Viktige bygg (Sonjatun) Vurdering
Liv og helse Eldre og syke
Økonomi Fare for store skader på bygg og plassering av pasienter
Miljø Mye farlig røyk og gasser

11.4 Infrastruktur

Havn, havneområder Vurdering
Liv og helse Druknings- og arbeidsulykker
Økonomi Små skader kan forventes. Skader forårsaker av skip 

erstattes av eiere av skipene
Miljø Fare for utslipp av farlig stoff

Ulykker på vei Vurdering
Liv og helse Mye busstrafikk over fjelloverganger
Økonomi Utbedringer av veger/broer
Miljø Fare for utslipp av farlig stoff

Hovedtema: 
vannforsyning Vurdering
Liv og helse Forurensingsfare
Økonomi Større påkostninger kan forventes
Miljø Lite aktuelt 

Kraftledning/-forsyning 
(tap av kraftforsyning og 
IT) Vurdering
Liv og helse Kraftforsyning: strømstans over lang til i kalde perioder 

fare for liv
IT er viktig i forbindelse med pleie og omsorg og 
helsetjenester generelt

Økonomi Skader på utstyr og produksjon
Miljø Kan være fare for utslipp fra anlegg som er avhengig av 

strøm for å fungere. Kloakkproblematikk
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Flyplass/busstasjon
(Småflyplass og 
helekoptervirksomhet. 
busstasjon) Vurdering
Liv og helse Katastrofepotensial Mange døde og skadede ved 

ulykker. Kan også ramme i tettbygd strøk
Økonomi Kostnader ved større hendelser utenfor tettbygd strøk vil 

være moderate til store
Miljø Fare for utslipp til våtmarksområde

11.5 Beredskap

Utrykningstid 
brannvesen Vurdering
Liv og helse Utrykningstid til ytterpunkter kan redusere muligheten 

for livreddende innsats
Økonomi Utrykningstid til ytterpunkter kan redusere muligheten 

for skadebegrensende innsats
Miljø Utrykningstid til ytterpunkter kan redusere muligheten 

for skadebegrensende innsats
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Arkivsaknr:       2014/1878-4

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 29.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/14 Nordreisa driftsutvalg 09.09.2014
44/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Etablering av friluftsråd i Nord Troms

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Forslag til vedtekter for friluftsråd i Nord Troms
2 Etablering av friluftsråd i Nord Troms, utskrift Nord Troms Regionråds behandling av saken

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.09.2014 

Behandling:

Driftsutvalget foreslår følgende politiske representanter: fast representant Ottar Remmen og 
vararepresentant Herborg Ringstad

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra driftsutvalget med politiske representanter, 
enstemmig med vedtatt

Vedtak:

1. Nordreisa kommune vedtar å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det framgår av nevnte 
saksframstilling for ”prøveperioden” 2014 og 2015. Dette som et selvstendig 
interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.

2. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger og kr 10,- for 2015. 
3. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre 

for inneværende valgperiode:

Representant: Ottar Remmen

Vararepresentant: Herborg Ringstad
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4. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets 
administrative samarbeidsgruppe. 

Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller 
sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.

Rådmannens innstilling

5. Nordreisa kommune vedtar å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det framgår av nevnte 
saksframstilling for ”prøveperioden” 2014 og 2015. Dette som et selvstendig 
interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.

6. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger og kr 10,- for 2015. 
7. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre 

for inneværende valgperiode:

Representant: ............................................................

Vararepresentant: …………………………………..

8. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets 
administrative samarbeidsgruppe. 

Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller 
sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet i sak 30/14 opprettelse av Friluftsråd i Nord Troms. Saken ble utsatt 
fordi kommunestyret ønsket flere opplysninger i saken.

Friluftsråd
Det finnes i dag 24 friluftsråd rundt om i landet med til sammen 209 kommuner som 
medlemmer. Friluftsrådene er vanligvis organisert som ”forening/organisasjon”, interkommunalt 
samarbeid etter Kommunelovens § 27 eller som underutvalg til regionråd. 

I Troms er det to friluftsråd, Ishavskysten bestående av Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og 
Lyngen. I tillegg er det Midt Troms friluftsråd med 8 kommuner fra Midt Troms. Det pågår nå 
et arbeid for å få etablert et friluftsråd i Sør Troms og ett i Nord Troms. Når det er gjort vil alle 
kommunene i Troms være tilknyttet et friluftsråd.

Hovedoppgavene til friluftsrådene er følgende:

 Skilting og merking av turruter i Nord-Troms
 Læring i friluft – samarbeid med skoler og barnehager
 Friluftsliv og folkehelse – samarbeid med folkehelsekoordinatorer og frisklivssentraler
 Friluftscamp i skoleferiene
 Gjennomføre aktiviteten ”På tur med ordføreren”
 Friluftslivets år 2015
 Turkart for Nord-Troms
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 Spillemidler til anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv
 Turkassetrim med mer 

Arbeidet består altså i at en på ulike måter ønsker å øke aktiviteten av friluftsliv gjennom 
opplæring, merking av turløyper, markedsføring med mer.

Sak om etablering av friluftsråd ble behandlet av alle de fire kommunene i Nord Troms, samt 
regionrådet i juni. I Skjervøy vedtok formannskapet at de ønsket å delta. I kvænangen vedtok 
kommunestyret at de ønsker å delta. Kåfjord og Nordreisa utsatte saken. Regionrådet behandlet 
saken 19.juni. De anbefaler kommunene i Nord Troms til å gjøre et positivt vedtak.

Det opplyser ellers at hvis alle kommune gjøre positive vedtak innen 23.oktober i kan 
friluftsrådet etableres i forbindelse med Regionrådsmøte samme dag.

Vurdering

Det har de siste åra vært gjort en betydelig innsats på tilrettelegging for friluftsliv i alle de 4 
nordligste kommunene i Nord-Troms. Flere kommuner i regionen har hatt et stort fokus på 
skilting og merking av turløyper og er blant de kommunene i Troms som har kommet lengst. 
Det er etablert et velfungerende 10påTopp ordning i Kvænangen og Nordreisa og det er gjort 
flere store prosjekter på tilrettelegging av friluftsområder i regionen. Samlet sett er det i dag stor 
kompetanse på tilrettelegging for friluftsliv i de 4 Nord-Troms kommunene.

Det vi imidlertid opplever er at midler til tilrettelegging, merking av turløyper, midler til 
opplæring, kursing med mer, kanaliseres til friluftsråd og ikke direkte til kommunene. Vi 
opplever derfor dette slik at Nord Troms går glipp av Statlige og regionale midler når vi ikke er 
tilsluttet et regionråd. 

I rådmannens innstilling anbefales det at samarbeidet skal etableres som et interkommunalt 
samarbeid. Se forslag til vedtekter.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 12.06.2014 

Behandling:

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Rådmannens innstilling

9. Nordreisa kommune vedtar å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det framgår av nevnte 
saksframstilling for ”prøveperioden” 2014 og 2015. Dette som et selvstendig 
interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.
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10. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger for 2014 og kr 10,- for 
2015. 

11. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre 
for inneværende valgperiode:

Representant: ............................................................

Vararepresentant: …………………………………..

12. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets 
administrative samarbeidsgruppe. 

13. Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller 
sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.  

Saksopplysninger

14 av kommunene i Troms er i dag med i et friluftsråd, enten Ishavskysten friluftsråd eller Midt-
Troms friluftsråd. Gratangen kommune er medlem av Ofoten friluftsråd. 

Hensikten med saken er å drøfte kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy sin 
tilknytning til friluftsråd. Dette kan i all hovedsak gjøres enten ved å: 

1. Etablere Nord-Troms friluftsråd. 
2. De fire kommunene i Nord-Troms søker medlemskap i Ishavskysten friluftsråd.
3. De fire kommunene i Nord-Troms tar initiativ til et nytt friluftsråd i samarbeid med 

kommuner i Vest-Finnmark. 

Styret i Ishavskysten friluftsråd har drøftet saken og er positiv til at alle kommuner i Nord-
Troms på sikt blir en del av friluftsrådet. Dette med virkning fra neste valgperiode. Ishavskysten 
friluftsråd består i dag av kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. 

Anbefalt modell:
Det anbefales at kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy etablerer friluftsråd 
organisert etter Kommunelovens § 27 for interkommunalt samarbeid. Dette samarbeidet, og 
prøveordningen med Nord-Troms friluftsråd evalueres innen 31.12.15. Målet med evalueringen 
er å avklare om samarbeidet skal videreføres, eller om de fire kommunene i Nord-Troms skal 
inngå og bli en del av Ishavskysten friluftsråd. 

Forum for natur og friluftsliv Troms, FNF Troms, har i samarbeid med Nord-Troms regionråd 
arbeidet med å avklare hvordan det interkommunale friluftslivssamarbeidet i Nord-Troms kan 
styrkes til beste for kommunene, friluftslivsorganisasjonene og innbyggere. 

Det har i utredningsarbeidet vært tett kontakt med KS og Troms fylkeskommune. I regional plan 
for friluftsliv som skal opp til behandling i fylkestinget i vår er det tatt med et mål om å få 
samtlige kommuner i Troms med i friluftsråd. 

Det saksframlegg som her presenteres anbefaler etablering av interkommunalt 
friluftslivssamarbeid i Nord-Troms. En av oppgavene i oppstartsfasen er å avklare om regionen 
er best tjent med et eget friluftsråd, eller om det bør formaliseres et samarbeid med Ishavskysten 
friluftsråd. Det pågående arbeid om kommunestruktur vil også være med å gi føringer hvilken 
organisering som vil være mest hensiktsmessig på sikt. 
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Organisering
Det finnes i dag 24 friluftsråd rundt om i landet med til sammen 209 kommuner som 
medlemmer. Friluftsrådene er vanligvis organisert som ”forening/organisasjon”, interkommunalt 
samarbeid etter Kommunelovens § 27 eller som underutvalg til regionråd. 

I Nord-Troms anses det som mest hensiktsmessig å etablere et selvstendig interkommunalt 
samarbeid etter Kommunelovens § 27 i påvente av et eventuelt samarbeid med Ishavskysten 
friluftsråd med virkning fra neste valgperiode.

Regionrådsmodellen er muligens ikke like aktuell så lenge Nord-Troms regionråd består av 
andre/flere kommuner i forhold til de fire som ikke er med i friluftsråd. 

Følgende organisasjonsstruktur vil gjelde for Friluftsrådet for 2014 og 2015:

Årsmøte
Friluftsrådets høyeste organ som møtes årlig i samsvar med vedtektene. 

Styre
Et effektivt friluftsråd trenger et dyktig styre. Den videre politiske behandling vil avklare 
hvilken styremodell som vil være mest hensiktsmessig for et friluftsråd i Nord-Troms. Enten 
knyttet opp mot regionråd eller etter kommunelovens § 27. Friluftsrådets styre vil normalt ikke 
trenge mange møter i året. 

Det anbefales et politisk styre bestående av ordførerne i de fire kommunene. 

Administrativ samarbeidsgruppe
Dette er et viktig forum for å oppnå et effektivt friluftsråd som oppnår resultater til beste for 
medlemskommunene, friluftslivsorganisasjonene og innbyggerne. Den administrative 
samarbeidsgruppa vil være friluftsrådets daglige kontaktledd. 

Administrativ koordinator/daglig ledelse
Hvordan landets friluftsråd er bemannet varierer ut i fra størrelse, økonomi, behov og arbeids-
oppgaver. Noen har kun daglig leder ansatt, mens andre har flere ansatte i tillegg. Hva som vil 
være naturlig for Nord-Troms må avklares nærmere, og på hvilken måte friluftsrådet skal 
arbeide og samarbeide/være en del av Ishavskysten friluftsråd på sikt. 

FNF Troms har via sin prosjektleder for ”Friluftsliv i Troms” bistått Nord-Troms i arbeidet med 
utredning og etablering av friluftsråd. For ”prøveperioden” 2014 og 2015 foreslås det en 
administrativ modell der FNF Troms fortsatt kan bistå, gjerne i samarbeid med Halti 
nasjonalparksenter, kommunene og Nord-Troms regionråd. 
Dette innebærer at målet bør være å få til en effektiv og god modell fram til en mer permanent 
bemanning/daglig ledelse som skal gjelde fra 2016 (neste kommunevalgperiode).

Økonomi
Landets friluftsråd finansieres med tilskudd fra stat, fylkeskommune i tillegg til kontingent fra 
medlemskommunene samt andre egeninntekter. Gjennomsnittlig utgjør medlemskontingenten 
cirka 30 % av friluftsrådenes budsjett. Dette innebærer at en vesentlig del av friluftsrådenes 
inntekter skaffes til veie via ulike tilskuddsordninger og andre egeninntekter. 
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Nettopp det å sørge for inntekter og tilskudd til regionens friluftslivsarbeid skal være et viktig 
argument for etablering av friluftsråd. Målet er å oppnå at kommunene har mange positive 
effekter av å være medlem av friluftsrådet, også økonomisk. 

Medlemskontingentsatsen for landets ulike friluftsråd varierer, men utgjør cirka kroner 10,- pr 
innbygger. Noen av friluftsrådene har lavere kontingent enn denne, mens andre har høyere. 

Det foreslås at Nord-Troms friluftsråd etableres med en medlemskontingent på kr 6,- pr. 
innbygger for 2014 og kr 10,- for 2015. 

Friluftsrådenes landsforbund og Troms fylkeskommune er positiv til at kommunene i Nord-
Troms blir med i friluftsråd. Med utgangspunkt i de positive signaler forventes det/søkes det om 
administrasjonstilskudd med virkning fra 2. halvår 2014. 

Med utgangspunkt i dette er det satt opp flg. rammebudsjett for 2014 og 2015:

     2014      2015
Medlemskontingent:   65.000 112.000
Administrasjonstilskudd FL:   40.000 180.000
Administrasjonstilskudd Troms fylkeskommune:   60.000 120.000
Sum administrasjonsinntekter: 165.000 412.000

Dette er inntekter til å dekke utgifter til administrasjon av Friluftsrådet, dvs. lønn, kjøring, reise, 
kontorhold, møter, nettverksarbeid etc. 

Oversikt medlemskontingent:

2014 2015

Kommune Innb. Kr 6 Kr 10

Kvænangen 1234 4936 12340

Kåfjord 2221 13326 22210

Nordreisa 4854 29124 48540

Skjervøy 2881 17286 28810

11190 64672 111900

Sum kontingent 64672 111900

FL 40000 180000
Troms 
fylkeskomm. 60000 120000

Sum adm.inntekt 164672 412000

Friluftsrådet vil søke tilskudd til å gjennomføre ulike prosjekt, aktiviteter og tiltak. 
Friluftsrådenes landsforbund (FL), Troms fylkeskommune og andre vil være sentrale instanser 
for å søke tilskudd. Dvs. tilsvarende det som er tilfellet for landets øvrige friluftsråd. Hva som er 
mulig å oppnå av tilskudd for 2014 må avklares. For 2015 vil Nord-Troms kunne søke tilskudd 
på lik linje med øvrige friluftsråd. 

Arbeidsoppgaver
Det videre arbeid i styret og i samarbeid med medlemskommunene, Troms fylkeskommune og 
FL (Friluftsrådenes landsforbund) må avklare Friluftsrådets arbeidsplan i oppstartsfasen. Her er 
innspill som har det har vært jobbet med i samarbeid med medlemskommunene så langt:
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 Skilting og merking av turruter i Nord-Troms
 Læring i friluft – samarbeid med skoler og barnehager
 Friluftsliv og folkehelse – samarbeid med folkehelsekoordinatorer og frisklivssentraler
 Friluftscamp i skoleferiene
 Gjennomføre aktiviteten ”På tur med ordføreren”
 Friluftslivets år 2015
 Turkart for Nord-Troms
 Spillemidler til anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv
 Turkassetrim

Politisk behandling
Det planlegges følgende behandling av saken i kommunestyrene i Nord-Troms:

Nordreisa kommune: 12. juni
Kåfjord kommune: 16. juni 
Skjervøy kommune: 18. juni 
Kvænangen kommune: 25. juni 

I tillegg er det regionrådsmøte i Nord-Troms regionråd den 19. juni. 

Vurdering

Det har de siste åra vært gjort en betydelig innsats på tilrettelegging for friluftsliv i alle de 4 
nordligste kommunene i Nord-Troms. Flere kommuner i regionen har hatt et stort fokus på 
skilting og merking av turløyper og er blant de kommunene i Troms som har kommet lengst. 
Det er etablert et velfungerende 10påTopp ordning i Kvænangen og Nordreisa og det er gjort 
flere store prosjekter på tilrettelegging av friluftsområder i regionen. Samlet sett er det i dag stor 
kompetanse på tilrettelegging for friluftsliv i de 4 Nord-Troms kommunene.

Det har i løpet av de 5 – 6 siste årene vært mange prosjekter og tiltak som kommunene har 
jobbet med og som har paralleller i nabokommuner. Det har likevel vært vanskelig å etablere 
noen form for fast samarbeid og drifting over kommunegrensene. Dette selv om vi har hatt 
prosjekter som faktisk har hatt til formål å organisere dette på tvers av kommunegrensene (eks 
«friluftsforvalterprosjektet» 2010-2011). Det nordligste Nord-Troms har i en årrekke ligget langt 
fremme i Troms på friluftsfeltet, men er nå i ferd med og «tas igjen» av regioner som har evne 
til å samarbeide og trekke veksler på hverandre.

Forvaltningsknutepunktet (som består av Halti nasjonalparksenter, Verneområdeforvalter, 
Fjelltjenesten SNO) på Halti har engasjement i Kåfjord, Nordreisa og i Kvænangen  og 
samarbeider også inn mot Kautokeino og Enontekiö (Kilpisjavri) i Finland. Et av deres viktigste 
oppgaver er å legge til rette for naturopplevelser i de store verneområdene som preger dette 
området. For å lykkes med dette arbeidet må de samarbeide med kommuner (som både 
planmyndighet, grunneiere og som tilretteleggere) og med mange andre interessenter. De jobber 
i dag fra sak-sak og bruker relativt mye tid og ressurser på organisering og kontakt med mange 
partnere for å få gjort de tiltakene de ønsker.

Deres oppfatning er at Nord-Troms som sådan- og i særdeleshet de 4 nordligste kommunene vil 
dra nytte av et organisert samarbeid på friluftsfeltet. De grunngir dette med følgende;
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- Det er til dels kompetansekrevende å planlegge å gjennomføre tilretteleggingstiltak. Et 
sterkere samarbeid gjør at det blir mulig for alle å dra veksler på hverandres kompetanse.

- Det er ressurskrevende å planlegge å gjennomføre tilretteleggings- og friluftstiltak. En 
konsolidering og samling av ressursene i regionen vil gi synergier og samordning og 
slikt sett styrke arbeidet med friluftsliv.

- Ved samling av ressurser vil det også bli betydelig lettere å kjøre gjennom fellestiltak i 
regionen og være «mottaksapparat» for satsinger som pågår i fylket eller nasjonalt. 
Nord-Troms går glipp (eller står i fare for å gå glipp av) muligheter og midler ved at 
samarbeidet er fraværende. Eks regionalparksatsing i 2014. Midler til skilt og merking i 
2014.

- Det er etablert en ny veileder / nasjonal standard for merking og tilrettelegging av løyper 
og stier. For å implementere og bruke denne bør man samarbeide om felles bruk av 
ressurser og kompetanse i regionen, da det er vanskelig for en enkelt kommune å ivareta 
dette alene.

- Kvalitet og næringsmuligheter. Naturopplevelser har et (til dels) uutnyttet potensiale som 
næringsvei også i Nord-Troms. Denne regionen er en av de mest mangfoldige og 
spennende naturregioner i Norge. Tilreisende forventer en helhetlig kvalitet og gode 
løsninger. Slike systemer kan systematiseres gjennom en sterkere samordning på 
friluftsfeltet og et større fokus på kvalitet.

- De mener, ut i fra undersøkelser og egen erfaring, at friluftsliv og bruk av nærmiljøet 
øker og at dette har en udiskutabel verdi for folkehelse, trivsel og livskvalitet. Enkle 
tiltak som merking av stier, løyper, nærmiljøanlegg får mange brukere og er dermed en 
god, effektiv og rimelig investering pr deltaker.

Den største fordelen med å tilslutte seg et friluftssamarbeid med «de store» (for eksempel 
samarbeid med Ishavskysten) er at kostnadene går ned for kommunene. Et samarbeid bare 
mellom de 4 Nord Troms kommunene vil følgelig gi større kostnader- dette avhengig av hvilke 
ordninger som er mulig å få ifht medfinansiering fra andre parter (fylkeskommune mv). 

I saksframlegget er det satt opp to alternative oppstartstidspunkter, høsten 2014 eller januar 
2015. Vår vurdering er at det mest realistiske er rundt 1.januar 2015. Dette begrunnes med at det 
vil gå med tid til høsten til organisering, søknadsskriving, utlysning og tilsetting av daglig leder.

Fram til utgangen av 2015 må det opprettes et eget friluftsråd i Nord Troms, siden Ishavskysten 
ikke ønsker å ta opp nye medlemmer midt i kommunestyreperioden. For Nord Troms kan dette 
være fint, siden en da får litt tid til å vurdere den endelige tilslutningsformen. Det anbefales 
derfor at friluftsrådet etableres etter kommunelovens § 27.
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Vedtatt på årsmøte den ………….. 

 
 

VEDTEKTER NORD-TROMS FRILUFTSRÅD  
ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27 

 
 

§ 1 DELTAKERKOMMUNER 
Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven 

mellom Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, og Skjervøy 

kommune. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av friluftsrådets årsmøte og 

kommunestyret i hver av deltakerkommunene. 

 

 

§ 2 FORMÅL 
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige  myndigheter og 

organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 

omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. 

 

 

§ 3  ORGANISASJON 
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret og en administrasjon som står for den daglige 

driften. 

Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.  

 

 

§ 4  ÅRSMØTE 
Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 

utgangen av mars måned. Årsmøtet består av 2 utsendinger fra hver deltakerkommune valgt 

for kommunestyreperioden av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere 

årsmøterepresentanter, skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens 

bestemmelser. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. 

 

Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal 

følge innkallingen. 

 

Med unntak av vedtektsendringer, jf § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger. 

2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 

3. Styrets årsmelding.  
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4. Regnskap med revisjonsberetning. 

5. Arbeidsplan  

6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene. 

7. Behand le innkomne saker. 

8. Valg 

 a) Styre 

 b) Styrets leder og nestleder 

 c) Valgkomite  

   Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved 

loddtrekning.  

 

 

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når årsmøteutsendinger fra 

2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 

minst 3 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært 

årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme 

regler som for Årsmøte. 

 
 

 § 6 STYRE 
Alternativ 1: 

Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune valgt blant de oppnevnte 

årsmøteutsendingene fra deltakerkommunene.  

 
Alternativ 2: 

Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune. De oppnevnte årsmøteutsendingene 

fra deltakerkommunene kan ikke velges som styremedlemmer.  

 

Felles:  

Det velges leder og nestleder blant styrets medlemmer. 

Styremedlemmene, leder og nestleder er på valg hvert år. 

I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. 

Valgkomiteen velges blant de oppnevnte utsendingene fra deltakerkommunene. 

 

Styret skal behandle følgende: 

1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne. 

2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.  

3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå for 

økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 

 

Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere 

delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som 

lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.  

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
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§ 7 SAMARBEIDSGRUPPE 
 

Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den 

enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider 

med friluftsliv i den enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i 

samarbeidsgruppa. 

Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 

samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.  

 

 

§ 8 ØKONOMI 
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap.  

 

Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne 

fastsettes av årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Årsmøtevedtak om 

indeksregulering av kontingenten etter deflator er endelig. Årsmøtevedtak om 

kontingentøkning ut over dette må godkjennes av medlemskommunene. 

 

Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på 

årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 

 

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 
Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av 

vedtektene krever 2/3 flertall . Opptak av nye medlemskommuner etter § 1 skal også 

godkjennes av deltakerkommunene. 

 

 

§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.1. året etter 

at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar da de 

oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet ei er 

friluftsområder i en kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til 

vedkommende kommune. U t over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav 

på eiendommer eller verdier. 

 

Vedtak om oppløsning av Friluftsrå det kan kun gjøres på ordinært årsmøte, og krever 2/3 

flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres 

eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av 

kommunene hver for seg. Friluftsrådets nett o likvide midler fordeles mellom 

medlemskommunene etter befolkningstall ved sist årsskifte. 

 

 

§ 11 VOLDGIFT 
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, 

skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven. 
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/14 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 21.10.2014
45/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Høring - strategisk utviklingsplan UNN HF

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Høringsmottakere
2 Høring - Høringsutkast til strategisk utviklingsplan UNN HF i Nord Norge
3 Strategisk utviklingsplan
4 Høringsutkast til strategisk utviklingsplan UNN HF

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommunestyre ønsker tett dialog med UNN HF før iverksettelse av nye 
strategier, for å kunne imøtekomme de utfordringer dette medfører for primærtjenesten 
og Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.

2. Nordreisa kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til strategisk utviklingsplan 
UNN HF: 

 Punkt 3.2 Økonomi og dimensjonerende forutsetninger (s.8).
Nordreisa kommune foreslår følgende endring av setning i kulepunkt 3: 

Samhandlingsreformen innebærer at spesialisthelsetjenesten skal kunne konsentrere seg 
om oppgaver som krever spesialisert kompetanse. Man skal tilrettelegge for at 
kommunene skal kunne løse oppgavene som etter sin karakter kan være kommunale. 
Dette reduserer at spesialisthelsetjenesten må bruke sin spesialitet på oppgaver som 
under andre forutsetninger kunne vært løst bedre og rimeligere av kommunene.

 Fortsatt dreining fra døgn til dag (s.12). 
Nordreisa kommune foreslår følgende tillegg til første avsnitt: 

I tillegg til økt bruk av pasienthotell kan man også tenke og øke ressurser i forhold til 
Sykestuen i Nord-Troms slik at pasienten kan reise ut av sykehus tidligere. 
Når pasienten blir lagt inn på pasienthotell, er de da ”ferdigbehandlet” når de sendes til 
hjemkommunen? Nordreisa kommune vil være med i diskusjonen om ringvirkninger 
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denne dreiningen vil ha. Slik Nordreisa kommune ser dette vil kommunene få en 
merbelastning med pasienter som kommer fra UNN på et tidligere stadium.

 Nye behandlingsformer og bedre helsetilbud (s.13).
Nordreisa kommune foreslår følgende tilleggsetning til første avsnitt: 

I tråd med samhandlingsreformen ser man også på utbygging av poliklinisk virksomhet 
og dagbehandling i kommuner med Distriktsmedisinske senter. Dette kan også tas med 
under økt pasient- og brukermedvirkning (s 13-14, andre avsitt), da pasienten får et 
tilbud med god kvalitet nært hjem. Slike tilbud er besparende for alle parter.

 Punkt 4.3 Samhandling og funksjonsfordeling (s.14). 
Nordreisa kommune foreslår følgende endring i siste setning på siden: 

Det skal gis et godt lokalsykehustilbud med akuttfunksjon i Tromsø, Narvik og Harstad 
samt sikre drift av lokalmedisinske senter med faglig gode tilbud.
Det er viktig å ha fokus på samarbeid for å kunne gi riktige tjenester for hver enkelt 
pasient. For øvrig samsvarer høringsdokumentet vedrørende systematisk 
utviklingsarbeid, ansvarsfordeling og samarbeid slik Nordreisa kommune oppfatter 
situasjonen for å nå målene med samhandlingsreformen.

 Styrking av lokalt behandlingsnivå (s.15) 
Nordreisa kommune foreslår følgende tillegg til første setning av andre avsnitt: 

Unn skal styrke og utvikle lokalsykehusfunksjonene, og enkeltfunksjoner for DMS og 
DPS på bestemte områder.

 Aktiv oppfølging av samhandlingsreformen (s.15-16) 
Nordreisa kommune foreslår følgende tillegg i 3. avsnitt… «Innsatsen mot 
lokalsykehuspasienten..»:

…og pasienter i lokalmedisinske senter skal styrkes, særlig kronikere og eldre. 

 Omfordeling av ressurser for å gi pasienter omsorg og støttetjenester i sine hjem 
(s.16). 
Nordreisa kommune kommenterer følgende: 

Hva ligger i dette? Kan man tenke seg at det kan være behov for omfordeling på flere 
områder? Eks. pasienter som må ligge på kortidsplass/ sykestue i påvente av operasjon. 
Nordreisa kommune vil poengtere at et tilbud i ”hjemmet” ikke hindrer at pasienter blir 
lagt inn på sykehus når det er behov for dette.

 4.4 Kvalitet (s.16).
Nordreisa kommune kommenterer følgende: 

Nordreisa kommune vektlegger viktigheten av samordnende og kontinuerlige tjenester 
for pasienten. 

 Utdanning og rekruttering (s.19) 
I tillegg til at det er viktig med et samarbeid om rekruttering mener Nordreisa kommune:

Det bør økes fokus på e-læring til DMS-kommunene, og kommuner for øvrig.
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Videre at I planen står det at UNN i større grad skal bruke Teambaserte arbeidsformer 
(s.15) internt i helseforetaket og i samhandling med primærhelsetjenesten. Og med dette 
bidra til kompetanseutvikling i kommunene. Det er viktig at kommunene også prioriterer 
dette og sørger for at denne kompetansen blir brukt på riktig måte, og at de tar ansvar for 
koordinering (S. 15). Man må videre samarbeide om at kommunen må bli tydeligere 
”bestillere” i forhold til hvilken kompetanse som trenges ute i distriktene. Samarbeid om 
rekruttering er viktig (s.18)

 4.6 Forskning (s.20).
Nordreisa kommune mener: 

Forskning er viktig og det er flott å ha ambisjoner i så måte, både nasjonalt og 
internasjonalt. Samtidig mener Nordreisa kommune at må UNN i større grad bidra til økt 
forskning utenfor sykehusene, i kommunehelsetjenesten. 

 4.7 Teknologi og e-helse (s.21).
Samhandlingen mellom spesialist og primærhelsetjenesten vil i økende grad kunne skje 
ved hjelp av teknologiske løsninger. Under Bedre verktøy for kommunikasjon og 
samhandling vil Nordreisa kommune foreslå følgende tillegg:

Med henvisning til teleortopedisk prosjekt – Sonjatun, gjennomført av overlege Astrid 
Buvik, Avdeling for ortopedi og plastisk kirurgi, nevro- og ortopediklinikken 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, at man satser på å videreføre slike løsninger. 

 5.2 Prehospitale tjenester og mottaksmedisin (s.23). 
Nordreisa kommune vil kommentere følgende: 

Ambulansetjenesten i Nordreisa er redusert fra 2 til 1,5 ambulansebiler i drift. Dette har 
gitt en svekket beredskap og gitt samtidskonflikter. Det er registrert en rekke hendelser 
som er sendt til UNN uten uttelling på dette. Nordreisa kommune vil derfor tilføye under 
Mål: man vil samtidig øke beredskap og forsterker fagmiljø innen DMS sykestuen, slik 
kan man unngå at enkelte pasienter må fraktes lang tid i ambulanse.

 5 Prioriterte helsetilbud (s.22). 
Nordreisa kommune vil foreslå følgende tillegg til prioriterte helsetilbud:

Geriatrisk poliklinikk, -behandling og –rehabilitering. Alderssammensetningen i 
befolkningen viser stadig økende antall eldre. Nordreisa kommune mener oppfølging av 
eldre må komme med under prioriterte tilbud. Dette også med tanke på rekruttering 
innen dette fagområdet. 

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har mottatt høring strategisk utviklingsplan for UNN som virksomhet. 
Planen skal beskrive status for dagens aktivitet og virksomhet, dimensjonerende forutsetninger, 
drivere for endring og konsekvenser for fremtidig virksomhet. Den skal også beskrive 
avhengigheter mellom fagområder, funksjoner og sykehusenheter i foretaket, og forholdet til 
primærhelsetjenesten. Det skal fremgå hvilke mulige endringer en ser for seg når det gjelder 
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oppgavefordeling og sykehusstruktur, fremtidig aktivitet, kapasitetsbehov samt organisering og 
driftsøkonomi.

Høring til strategisk utviklingsplan er sendt til alle kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. 
Pluss fylkeskommuner, sykehus, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre.
Høringsinstansene ble varslet pr. e-post av 1.september i år. Høringsfrist er 20. oktober, men 
Nordreisa kommune ettersender politiske uttalelser etter behandling i helse- og omsorgsutvalget 
deretter kommunestyret. 

I Helsedirektoratets veileder IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter er det stilt krav 
om at helseforetakenes utvikling av bygningsmessig infrastruktur skal være forankret i en 
strategisk utviklingsplan. Denne skal bestå av tre delplaner:
 Utviklingsplan for virksomheten
 Utviklingsplan for bygningsmassen
 Utviklingsplan for IKT

Dette dokumentet utgjør den første delen: utviklingsplanen for UNN som virksomhet.
Utviklingsplanen er forankret i overordnede strategier og føringer gitt i Nasjonal
helseplan, regionale strategier, foretakets vedtekter og oppdragsdokumentene. UNNs 
overordnede strategi, som omhandler visjon, mål, satsingsområder og verdigrunnlag, utgjør 
helseforetakets styringsgrunnlag i dag har ligget til grunn for arbeidet med strategisk 
utviklingsplan. Arbeidet med utviklingsplanen har vært forankret i klinikkene og UNNs ledelse, 
støttet av et prosjektsekretariat. 

I følge veilederen skal innspill til høringen formuleres som konkrete forslag til endringer eller 
ny tekst, med henvisning til det aktuelle avsnittet i utkastet. Innspillene bør knyttes til kapittel 4 
og 5, som er kjernen i utviklingsplanen. Strategisk utviklingsplan skal være et kortfattet 
dokument på et overordnet nivå.

Vurdering

I Nasjonal helse og omsorgplanen 2011 – 2015 står det:
”Målet bør være å samle funksjoner når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig 
desentralisere når det er mulig – for å gi pasientene et bredest mulig tilbud med god kvalitet i 
nærmiljøet. Den faglige utviklingen går fortsatt i retning av økt bruk av poliklinikk og 
dagbehandling. Dette gjør det mulig å desentralisere flere spesialisthelsetjenester.” 

UNN HF fokuserer på at sykehustjenester skal ha en dreining mot poliklinikk og 
dagbehandling. De vil redusere antall liggedøgn og doble antallet dagkirurgi av operasjoner de 
har i dag (s.12). En konsekvens av tidligere utskriving i fra sykehus er at kommunen må være 
bedre rustet til å ta i mot pasienten på et tidligere stadium. Det vil si at kommunen må ruste opp 
antall korttidsplasser og hjemmetjenesten med mer fokus på spesialisert behandling. Dette i 
forhold til både økt bemanning, økning på kompetanse og flere plasser. Utviklingen med 
tidligere utskriving av pasienter kan ikke UNN fortsette uten dialog og informasjon med 
kommunene, og hvilke ringvirkninger dette får. UNN er i så måte ingen autonom organisasjon. 

Nordreisa kommune som regionsenter i Nord-Troms vil arbeide for å videreføre ordningen med 
sykestue under distriktsmedisinsk senter og UNN. I samarbeid med UNN vil vi sikre tilbudet 
innen rehabilitering og fødestue i fremtiden. Samtidig som Nordreisa kommune planlegger en 
utvikling av nye spesialiserte tilbud, til eksempel Dialyse, Kreftbehandling, Øyelegetjeneste, 
gynekologi og indremedisin. 
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Samhandling mellom spesialist og primærhelsetjeneste/ fastleger skal i økende gra skje gjennom 
teknologiske løsninger, slik at pasienten ikke skal trenge å reise til sykehus. UNN skal bidra til 
dette. Timebestilling, e-konsultasjon, rekvirering av og svar på prøver skal skje over nettet
(S.21). Nordreisa har allerede god tradisjon på dette både gjennom DMS og legetjenesten, så 
dette er noe Nordreisa kommune ser positivt på. 

Rådmannen foreslår å gi følgende uttalelser til strategisk utviklingsplan UNN HF, av utkast 2, 
11.september 2014:

 Punkt 3.2 Økonomi og dimensjonerende forutsetninger (s.8). Nordreisa kommune 
foreslår følgende endring av setning i kulepunkt 3: Samhandlingsreformen innebærer at 
spesialisthelsetjenesten skal kunne konsentrere seg om oppgaver som krever spesialisert 
kompetanse. Man skal tilrettelegge for at kommunene skal kunne løse oppgavene som etter 
sin karakter kan være kommunale. Dette reduserer at spesialisthelsetjenesten må bruke sin 
spesialitet på oppgaver som under andre forutsetninger kunne vært løst bedre og rimeligere 
av kommunene. Dette er en mer korrekt formulering i følge side 33 i 
samhandlingsreformen.

 Fortsatt dreining fra døgn til dag (s.12). Nordreisa kommune foreslår følgende tillegg til 
første avsnitt: I tillegg til økt bruk av pasienthotell kan man også tenke og øke ressurser i 
forhold til Sykestuen i Nord-Troms slik at pasienten kan reise ut av sykehus tidligere.
Nordreisa kommunes kommentar til dette: Når pasienten blir lagt inn på pasienthotell, er de 
da ”ferdigbehandlet” når de sendes til hjemkommunen? Nordreisa kommune vil være med i 
diskusjonen om ringvirkninger denne dreiningen vil ha. Slik Nordreisa kommune ser dette 
vil kommunene få en merbastning med pasienter som kommer fra UNN på et tidligere 
stadium.

 Nye behandlingsformer og bedre helsetilbud (s.13). Nordreisa kommune foreslår 
følgende tilleggsetning til første avsnitt: I tråd med samhandlingsreformen ser man også på 
utbygging av poliklinisk virksomhet og dagbehandling i kommuner med Distriktsmedisinske 
senter. Dette kan også tas med under økt pasient- og brukermedvirkning (s 13-14, andre 
avsitt), da pasienten får et tilbud med god kvalitet nært hjem. Slike tilbud er besparende for 
alle parter.

 Punkt 4.3 Samhandling og funksjonsfordeling (s.14). Nordreisa kommune foreslår 
følgende endring i siste setning på siden: Det skal gis et godt lokalsykehustilbud med 
akuttfunksjon i Tromsø, Narvik og Harstad samt sikre drift av lokalmedisinske senter med 
faglig gode tilbud. Kommentar til punkt 4.3: Det er viktig å ha fokus på samarbeid for å 
kunne gi riktige tjenester for hver enkelt pasient. For øvrig samsvarer høringsdokumentet 
vedrørende systematisk utviklingsarbeid, ansvarsfordeling og samarbeid slik Nordreisa 
kommune oppfatter situasjonen for å nå målene med samhandlingsreformen.

 Styrking av lokalt behandlingsnivå (s.15) Nordreisa kommuen foreslår følgende tillegg 
til første setning av andre avsnitt: Unn skal styrke og utvikle lokalsykehusfunksjonene, og 
enkeltfunksjoner for DMS og DPS på bestemte områder.

 Aktiv oppfølging av samhandlingsreformen (s.15-16) Nordreisa kommune foreslår 
følgende tillegg i 3. avsnitt: Innsatsen mot lokalsykehuspasienten og pasienter i 
lokalmedisinske senter skal styrkes, særlig kronikere og eldre,..

 Omfordeling av ressurser for å gi pasienter omsorg og støttetjenester i sine hjem 
(s.16). Nordreisa kommune kommenterer følgende: Hva ligger i dette? Kan man tenke seg 
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at det kan være behov for omfordeling på flere områder? Eks. pasienter som må ligge på 
kortidsplass/ sykestue i påvente av operasjon. Vi vil poengtere at et tilbud i ”hjemmet” ikke 
hindrer at pasienter blir lagt inn på sykehus når det er behov for dette.

 4.4 Kvalitet (s.16). Nordreisa kommune kommenterer følgende: vil legge vekt på 
viktigheten av samordnende og kontinuerlige tjenester for pasienten. 

 Utdanning og rekruttering (s.19) I tillegg til at det er viktig med et samarbeid om 
rekruttering mener Nordreisa kommune at det bør økes fokus på e-læring til DMS-
kommunene, og kommuner for øvrig. Videre kommenter Nordreisa kommune: I planen står 
det at UNN i større grad skal bruke Teambaserte arbeidsformer (s.15) internt i 
helseforetaket og i samhandling med primærhelsetjenesten. Og med dette bidra til 
kompetanseutvikling i kommunene. Det er viktig at kommunene også prioriterer dette og 
sørger for at denne kompetansen blir brukt på riktig måte, og at de tar ansvar for 
koordinering (S. 15). Man må videre samarbeide om at kommunen må bli tydeligere 
”bestillere” i forhold til hvilken kompetanse som trenges ute i distriktene. Samarbeid om 
rekruttering er viktig (s.18)

 4.6 Forskning (s.20). Forskning er viktig og det er flott å ha ambisjoner i så måte, både 
nasjonalt og internasjonalt. Samtidig mener Nordreisa kommune at må UNN i større grad 
bidra til økt forskning utenfor sykehusene, i kommunehelsetjenesten. 

 4.7 Teknologi og e-helse (s.21). Samhandlingen mellom spesialist og primærhelsetjenesten 
vil i økende grad kunne skje ved hjelp av teknologiske løsninger. Under Bedre verktøy for 
kommunikasjon og samhandling Vil Nordreisa kommune ha med: man vil henvise til 
teleortopedisk prosjekt – Sonjatun, gjennomført av overlege Astrid Buvik, Avdeling for 
ortopedi og plastisk kirurgi, nevro- og ortopediklinikken Universitetssykehuset i Nord-
Norge, og satser på å videreføre slike løsninger.

 5.2 Prehospitale tjenester og mottaksmedisin (s.23). Nordreisa kommune vil 
kommentere følgende: Ambulansetjenesten i Nordreisa er redusert fra 2 til 1,5 
ambulansebiler i drift. Dette har gitt en svekket beredskap og gitt samtidskonflikter. Det er 
registrert en rekke hendelser som er sendt til UNN uten uttelling på dette. Nordreisa 
kommune vil derfor tilføye under Mål: man vil samtidig øke beredskap og forsterker 
fagmiljø innen DMS sykestuen, slik kan man unngå at enkelte pasienter må fraktes lang tid 
i ambulanse.

 5 Prioriterte helsetilbud (s.22). Nordreisa kommune vil foreslå følgende tillegg til 
prioriterte helsetilbud: Geriatrisk poliklinikk, -behandling og –rehabilitering.
Alderssammensetningen i befolkningen viser stadig økende antall eldre. Nordreisa 
kommune mener oppfølging av eldre må komme med under prioriterte tilbud. Dette også 
med tanke på rekruttering innen dette fagområdet. 
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Høringsmottakere

Finmark, kommuner

Alta
Berlevåg
Båtsfjord

Gamvik
Hammerfest

Hasvik
Karasjok

Kautokeino
Kvalsund

Lebesby
Loppa

Måsøy
Nesseby

Nordkapp
Porsanger

Sør-Varanger

Tana
Vadsø
Vardø

Troms, kommuner

Balsfjord
Bardu

Berg
Bjarkøy

Dyrøy

Gratangen

Harstad
lbestad
Karlsøy

Kvæfjord

Kvænangen

Kåfjord
Lavangen

Lenvik

Lyngen

Målselv

Nordreisa

Salangen

Skjervøy
Skånland
Storfjord


Sørreisa
Torsken
Tranøy
Tromsø

Nordland, kommuner

Alstadhaug

Andøy
Balangen

Beiarn
Bindal

Bodø
Brønnøy
Bø (i Vesterålen)

Dønna
Evenes
Fauske

Flakstad
Gildeskål

Grane
Hadsel

Hammarøy

Hattfjelldal
Hemnes

Herøy (i Nordland)
Leirfjord
Lurøy
Lødingen
Meløy
Moskenes
Narvik
Nesna
Rana
Rødøy
Røst
Saltdal
Sortland
Steigen
Sømna
Sørfold
Tjelsund
Træna
Tysfjord
Vefsn
Vega
Vestvågøy
Vevelstad
Vågan
Værøy

UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr Telefon: 77 62 60 00* Intemett:
9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no

9038 Tromse
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Øksnes

Fylkeskommuner
Troms fylke
Fylkesmann i troms
Finmark fylkeskommune
Nordland fylkeskommune

Sykehus
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Finnmarkssykehuset

Interesseorganisasjoner
RIO —Rusmisbrukernes interesse organisasjon
FF0 —Funksjonshemmedes felles organisasjon, troms
FF0 —Funksjonshemmedes felles organisasjon, nordland
Fintrno —Nasjonalforening for hjerte og demens

100.Mental helse
101.Norges handikapforbund, troms
102.Kreftforeningen
103.LHL —landsforeningen for hjerte- og lungesyke
104.Troms Brystkreftforening
105.LPP —landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Utdanningsinstitusjoner
106.Universitetet i Tromsø —Norges arktiske universitet
107.Universitetet i Nordland
108.Høyskolen i Harstad

Andre
109.Sametinget
110.Kurbadet, Tromsø
111.Valnessfjord helsesport senter
112.Praksiskonsulenter
113.Sykehusapoteket UNN
114.Sjøvegan legekontor
115.Helse Nord RHF

UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* internett:

9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no

9038 Tromsø
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Til
Adressaten

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2014/4033 Rosi Floer 22. september 2014

Høring —utkast til strategisk utviklingsplan for Universitetssykehuset i
Nord Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er i ferd med å utvikle en strategisk
utviklingsplan for helseforetaket. UNNs virksombet har betydning for befolkningen i
hele Nord-Norge, andre tilbydere av helsetjenester, utdanningsinstitusjoner m.fl. Som
ledd i arbeidet ønsker vi derfor å invitere aktuelle miljøer i landsdelen til å gi
synspunkter på utkastet til strategisk utviklingsplan gjennom en høring. Hørings-
instansene ble varslet om dette i e-post av 1. september i år.

I Helsedirektoratets veileder IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter er det
stilt krav om at helseforetakenes utvikling av bygningsmessig infrastruktur skal være
forankret i en strategisk utviklingsplan. Denne skal bestå av tre delplaner:
1. Utviklingsplan for virksomheten, 2. Utviklingsplan for bygningsmassen og
3. Utviklingsplan for IKT. Denne høringen er knyttet til den første delplanen —
utviklingsplan for virksomheten.

Utkastet følger vedlagt, sammen med liste over de som er invitert til å delta i høringen.
Utkastet er utarbeidet av foretaksledelsen med medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte,
vernetjeneste og brukenepresentanter. Gjennom høringen ønsker vi å få ytterligere
innspill til forbedring av strategisk utviklingsplan, før den ferdigstilles og vedtas av
styret for UNN

Vi ber om at høringsinstansene tar hensyn til følgende:

Innspill til utkastet bør skrives i et eget dokument, med henvisning til det aktuelle
avsnitt i utkastet.
Innspillene bør formuleres som konkrete forslag til endringer eller ny tekst, med en
kort begrunnelse.
Innspillene bør knyttes til kapittel 4. Strategiske satsninger og 5. Prioriterte
helsetilbud, som er kjernen i strategisk utvildingsplan.
Strategisk utviklingsplan skal være et kortfattet dokument på et overordnet nivå.

Postadresse: Avdeling: Direktøren Telefon: 07766
UNN HF Besøksadr.: Sykehusvn. 38 Internett: v.ww.unn.no
9038 Tromsø Fakturaadr: UNN HF, cio Fakturamottak, Postboks 3232, 7439 Trondheim E-post: post@unn.no

Org.nr 983 974 899
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Horingsinnspillene sendes per e-post til post(&,unn.no.
Merkes med referanse nr 2014/4033
Frist: Mandag 20. oktober 2014 kl 12:00.

Eventuelle spørsmål skal sendes per e-post til prosjektleder Rosi Floer,
rosi.floer@unn.no, eller prosjektinedarbeider Joakim Sjöbäck, joakim.sjobeck@unn.no.

Vennlig hilsen

Tor Ingebrigtsen
Adm. direktør
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Forord
I Helsedirektoratets veileder IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter er det
stilt krav om at helseforetakenes utvikling av bygningsmessig infrastruktur skal være

forankret i en strategisk utviklingsplan. Denne skal bestå av tre delplaner:

Utviklingsplan for virksomheten

Utviklingsplan for bygningsmassen

Utviklingsplan for IKT

Dette dokumentet utgjør den første delen: utviklingsplanen for UNN som virksomhet.

Ifølge veilederen skal planen beskrive status for dagens aktivitet og virksomhet,

dimensjonerende forutsetninger, drivere for endring og konsekvenser for fremtidig
virksomhet. Den skal også beskrive avhengigheter mellom fagområder, funksjoner og

sykehusenheter i foretaket, og forholdet til primærhelsetjenesten. Det skal fremgå

hvilke mulige endringer en ser for seg når det gjelder oppgavefordeling og
sykehusstruktur, fremtidig aktivitet, kapasitetsbehov samt organisering og

driftsøkonomi.

Utviklingsplanen er forankret i overordnede strategier og føringer gitt i Nasjonal
helseplan, regionale strategier, foretakets vedtekter og oppdragsdokumentene. UNNs

overordnede strategi, som omhandler visjon, mål, satsingsområder og verdigrunnlag,

utgjør helseforetakets styringsgrunnlag i dag har ligget til grunn for arbeidet med
strategisk utviklingsplan.

Arbeidet med utviklingsplanen har vært forankret i klinikkene og UNNs ledelse, støttet

av et prosjektsekretariat. (Mer om prosessen - medvirkning, høring mv.)

Tor Ingebrigtsen

Adm. direktør

4
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1 UNN idag
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) er et universitets- og regionsykehus

som tilbyr befolkningen i Nord-Norge spesialiserte helsetjenester av høy kvalitet. UNN

er landsdelens helsefaglige spydspiss og et ledende nasjonalt miljø på utvalgte

områder. Samtidig er UNN et lokalsykehus for Troms og deler av Nordland, med alle de

funksjoner myndighetene krever. Helseforetaket har et særlig ansvar for å tilby et

likeverdig helsetilbud til den samiske befolkningen, og er omfattet av språkreglene i

sameloven.

UNN er Nord-Norges største kunnskapsbedrift og arbeidsplass med et budsjett på mer

enn 6 mrd. kr og ca. 6 200 ansatte. Omfanget av virksomheten kan illustreres av

følgende tall (2013):

336 000 polikliniske konsultasjoner, inkludert dagkirurgi.

Mer enn 12 000 kirurgiske heldøgnsoperasjoner, og 40 000 døgnopphold.

Ca. 29 000 ambulansebiloppdrag, nær 1000 helikopteroppdrag og 1200

pasienttransporter med ambulansefly.

Ca 14 000 pasienter inn til akuttmottaket i Tromsø.

Ca. 4,7 millioner laboratorieanalyser.

UNNs samfunnsoppdrag er både å være en sentral premissleverandør for og en aktør i

utviklingen av det samlede helsetilbudet i sitt nedslagsfelt. Oppdraget ivaretas

gjennom tilbud av egne spesialisthelsetjenester og samhandling med kommunene,

andre sykehus og private tilbydere av helsetjenester. UNN har en viktig rolle som

pådriver- og veileder overfor kommunene i utviklingen av primærhelsetjenesten.

Helseforetaket har dessuten et særlig ansvar for å bidra til Helse Nords satsning på

internasjonalt beredskaps- og helsesamarbeid gjennom Barentssamarbeidet, med

fokus på nordområdene og spesielt Nordvest-Russland.

Som universitetssykehus er UNN en betydelig utdannings- og forskningsinstitusjon på

helseområdet i Nord-Norge, og en viktig samarbeidspartner for Universitetet i Tromsø

- Norges arktiske universitet, høgskolene og de videregående skolene. Mer enn 1700

studenter årlig har praksis ved helseforetaket.

I rollen som arbeidsgiver skal UNN være en utfordrende og attraktiv arbeidsplass som

tilbyr gode utviklingsmuligheter til sine ansatte. Som ledd i dette profilerer UNN seg

som et kultursykehus med et bredt kulturtilbud til ansatte, pasienter og andre brukere.

UNN skal også være et miljøsykehus og planlegger å være sertifisert som grønt

sykehus innen 1.1.2015.

UNN er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad,

Narvik, Longyearbyen og distriktmedisinske sentre på Finnsnes og Storslett.

Helseforetaket har et psykiatrisk sykehustilbud i Tromsø med integrert rusbehandling,

og distriktspsykiatriske sentre i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt Tromsø og

omegn. UNN har dessuten ansvaret for AMK i Tromsø, og for ambulansetjenesten i

regionen som omfatter bil- og båtambulanse samt bemanning av luftambulansen med

helsepersonell.

UNN 5
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Per september 2014 besto organisasjonen av følgende klinikker og andre enheter:

Klinikker

Akuttmedisinsk klinikk

Barne- og ungdomsklinikken

Diagnostisk klinikk

Hjerte- og lungeklinikken

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken

Medisinsk klinikk

Nevro- og ortopediklinikken

Operasjons- og intensivklinikken

Psykiatri- og rusklinikken

Rehabiliteringsklinikken

Sentere og staber

Drifts- og eiendomssenteret

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Administrasjonssenteret

Fag- og forskningssenter

HR-senteret

Kommunikasjonssenteret

Økonomi- og analysesenteret

6
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2 Visjon, mål og verdier
Dette er UNNs visjon:

Det er resultatene for pasienten som teller! VIgir den beste behandling.

Målene for UNN tar utgangspunkt i Helse Nords viktigste mål, som er

å oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet

å bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige

pasientforløp

å realisere forskningsstrategien

å bedre pasient- og brukermedvirkningen

å sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell

å innfri de økonomiske mål i perioden

å oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling

UNNs mål er knyttet til pasientene, samfunnet, medarbeiderne og studentene:

UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og

pårørende er trygge og godt ivaretatt

UNN skal være det norske universitetssykehuset for nordområdene

UNN skal ha kompetente medarbeidere som trives

UNN skal utdanne motiverte og kompetente helsearbeidere i samarbeid med

universitetene, høyskolene og de videregående skolene

Det første hovedmålet er overordnet de tre andre. Til hvert av hovedmålene er det

knyttet tre til fem delmål (gjengi? vedlegg?).

I den overordnede strategien er det definert syv satsingsområder, som også ligger til

grunn for denne strategiske utviklingsplanen:

Pasientforløp

Samhandling

Kvalitet

Utdanning og forskning

Pasientmedvirkning

Teknologi og e-læringl

Kultur

UNNs verdigrunnlag er formulert slik:

Vi baserer alt vi gjør på kjerneverdiene kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Teknologi og e-læring er et nytt begrep i dette dokumentet og erstatter det tidligere
telemedisin

UNN 7
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3 Uffordringer og drivere for endring

3.1 Overordnede føringer
UNN strategiske utviklingsplan tar utgangspunkt i og bygger på overordnede
strategiske planer og dokumenter, som:

Nasjonale strategier og planer for utvikling av helsetjenestene

Regionale strategier og planer for utvikling, organisering og oppgavefordeling

UNNs overordnede strategi

Fagplaner for pasientgrupper og fagområder

På regionalt nivå gjelder en rekke rammebetingelser gitt gjennom oppdrags-

dokumentet fra HOD til Helse Nord RHF, og strategier og planer knyttet til bl.a.

pasient- og pårørendeopplæring, kompetanseutvikling, forskning og fremtidige

investeringer.

I de nærmeste årene vil særlig følgende overordnete satsinger og prioriteringer ha
betydning for UNNs virksomhet:

Samhandlingsreformen (fullføres i løpet av 2016)

Nasjonal kreftstrategi og Helse Nords regionale kreftplan (2014-2021)

Ny nasjonal helse- og sykehusplan (høst 2015)

Nasjonal strategi for psykisk helsevern og rusbehandling

Politiske føringer knyttet til pasientens helsetjeneste

Reformen for fritt behandlingsvalg og større konkurranse med private tilbydere

Ny spesialitetsstruktur for leger

3.2 Økonomi og dimensjonerende forutsetninger
Det kan ikke ventes noen realvekst i UNNs økonomiske rammer i årene fremover,

utover eventuelle inntekter som følge av økt aktivitet. Den strategiske utviklingsplanen

legger til grunn at UNN skal nå sine mål uten tilførsel av ekstra ressurser. For å få til
dette og samtidig kunne finansiere de planlagte investeringene fram mot 20202,

kreves det betydelige omstillinger av driften3.

UNNs langtidsplaner bygger på de aktivitetsfremskrivinger for foretaket frem til 2030

som SINTEF Helse4 har utført i forbindelse med planlegging av A-fløya og nye UNN

Narvik.

Noen grunnleggende forutsetninger for UNNs drift og organisering er forankret i den

overordnede strategien:

Samhandlingsreformen innebærer at spesialisthelsetjenestens funksjoner skal

spisses og at kommunene skal utføre en større del av helsetjenestene.
Overgangen fra døgn- til dagbehandling antas å ville fortsette, med et tilhørende

potensial for bedre utnyttelse av helseforetakets ressurser.
Det er forutsatt at totalt antall senger skal holdes på omtrent dagens nivå i årene

fremovers, selv om det skal kunne variere mellom sykehusene internt i UNN.

2 Beregnet til i 3,8 mrd. kr 2014-2020 iht. investeringsplan vedtatt av UNNs styre 5.6.2013
3 Bærekraftanalysen i investeringsplanen viser at årlig omstillingsutfordring øker fra 57 mill. kr i
2014 til 249 mill. kr i 2020.
4 Sintef-rapport: Revidert dimensjoneringsgrunnlag UNN Tromsø 2011
5 Som fotnote 4
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Kjernefunksjoner i somatikken som diagnostikk, operasjonskapasitet og tunge

overvåkings- og intensivsenger, skal dimensjoneres slik at det er liten risiko for

kapasitetssvikt.

De økonomiske og organisatoriske rammevilkårene krever at UNN leverer mest mulig

helsegevinst med minst mulig ressursinnsats (bemanning). Utfordringen er å oppnå

både bedre resultatkvalitet og redusert ressursbruk. Det vil stå sentralt å lykkes med

en ny arbeidsdeling med kommunene (jf. samhandlingsreformen) og en tydelig og

effektiv funksjonsfordeling mellom sykehusene i UNN, der også region- og

lokalsykehusfunksjoner er klart definert og organisert. Videre vil det kreves evne til

omstilling og effektiv bruk av ressurser, herunder utnytte de muligheter ny teknologi

gir og evne til å produsere tjenester av høy kvalitet - både pasientopplevd og faglig.

3.3 Utvikling i befolkning og helsetilstand
Alderssammensetning i befolkningen endres som følge av samfunnsmessige forhold

og helsemessige og medisinske endringer. Andelen eldre øker og andelen yngre

minsker. I Helse Nord er det antatt at utvikling fremover vil bli slik6:

Befolkningen 70-79 år vil øke med 42 prosent mot 2020. Befolkning 80 år og over

øker med 6 prosent i samme periode. For aldersgruppen 25-69 år forventes en

vekst på prosent.

Andelen av befolkningen 80 år og over vil nesten fordobles fra i dag til 2040 (fra

4,6 prosent til 8,4 prosent). Veksten vil være særlig stor i perioden 2020-2030.

Endringen i sykdomsbildet i befolkningen de senere årene vil fortsette. Utviklingen er

knyttet til høyere gjennomsnittsalder, økt forekomst av livsstilssykdommer og bedre

overlevelse i forbindelse med alvorlige sykdommer.

Det innebærer en økning i kroniske og sammensatte helseproblemer som omfatter rus,

kreft, diabetes, overvekt, KOLS, psykiske lidelser. Men det vil også være et økende

behov for diagnostikk og behandling av hjerte-lungesykdommer, muskel- og

skjelettsykdommer samt øye- og hørselsproblemer. Det betyr på den ene siden behov

for utvikling av mer avansert diagnostikk og behandling knyttet til kreft og kirurgi. På

den andre siden vil det måtte utvikles nye og effektive måter for å behandle pasienter

med sammensatte, kroniske tilstander på, samt trygge og gode tilbud innen psykisk

helse og rusbehandling.

3.4 Pasientrollen
Pasientrollen er i endring. Økt tilgang på informasjon, høyere utdanningsnivå, nye

teknologiske løsninger og høyere forventninger helsetjenestene, innebærer at

pasientens rolle endres og vil påvirke måten helsetjenester utføres på. Pasienter og

pårørende vil i fremtiden ha innsyn i og være en aktiv deltaker i behandling og

oppfølging på en annen måte enn hittil.

3.5 Teknologisk utvikling
Fremtidens tilbud til pasienter vil i økende grad avhenge av at riktig teknologi finnes

og er tilgjengelig for brukerne der de er. Pasientene forventer at helsevesenet

gjenspeiler det nivået samfunnet er på når det gjelder bruk av teknologi, og at ny

teknologi tas i bruk for å tilby gode, likeverdige og tilgjengelige helsetjenester. Denne

utviklingen vil ha betydelige konsekvenser både for utformingen av tilbudet i

spesialisthelsetjenesten og for samhandlingen mellom de aktørene i helsetjenesten i

årene som kommer.

6 Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (forutsatt middels fremtidig vekst)

UNN 9
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Teknologien gir nye muligheter innen diagnostikk (f.eks. telemedisin og PET-
teknologi) og behandling (f.eks. robotkirurgi), som både kan effektivisere ressursbruk

og bedre kvaliteten på tjenestene. Ny teknologi åpner også for nye kommunikasjons-

former mellom helsepersonell på ulike nivåer og mot pasienter og brukere. For å

kunne utnytte slike muligheter kreves ressurser og kompetanse til å utvikle og ta i
bruk nye løsninger.

3.6 Sykehusnivå og funksjonsfordeling
UNN er et universitetssykehus med regionale og lokale funksjoner. Det krever en

tydelig prioritering og fordeling av tilbud og ressurser, herunder hvordan en skal

videreutvikle universitets- og regionssykehusfunksjonene på et høyt nasjonalt og

internasjonalt nivå.
videreutvikle en bærekraftig lokalsykehusfunksjon som har en tydelig organisering
og klar fordeling av helsetilbudet mellom de tre somatiske sykehusene i UNN.
Videreutvikle tilbudet innen rus og psykisk helse gjennom et desentralisert tilbud

og en klar arbeidsdeling mellom sykehus- og DPS-nivå.

Flere eksterne utviklingstrekk kan komme til å påvirke funksjonsfordelingen mellom de

tre sykehusene i UNN, herunder arbeidene med ny nasjonal sykehusplan og ny

nasjonal spesialiststruktur for leger. Utfordringene knyttet til rekruttering av helse-

personell kan ha betydning for organisering og fordeling av arbeidet. Det samme vil

nye transport- og kommunikasjonsløsninger i opptaksområdet ha, f.eks. Hålogalands-
brua og ambulansehelikopterbase på Evenes.

Ved UNN Tromsø er det en utfordring å utforme et godt generelt lokalsykehustilbud

som er avgrenset fra regiontilbudet. Ved sykehusene i Harstad og Narvik er det en
utfordring å ta stilling til graden av bredde i tilbudene og fordeling av funksjoner.

Når det gjelder UNN Longyearbyen, er det forutsatt at dagens beredskapsfunksjoner

skal videreføres.

3.7 Rekruttering og utdanning av helsepersonell
En av UNNs største utfordringer er å sikre tilgang på kvalifisert personell i årene
fremover. Dette er en nasjonal utfordring, men den desentraliserte sykehusstrukturen i

Helse Nord forsterker utfordringen. UNN har også betydelig lekkasje av personell som
er utdannet i nord, men som senere flytter sørover, noe som også gjelder de andre

helseforetakene i Helse Nord7.

Kompetanseutfordringen er todelt: sikre nok kompetanse til UNN som helseforetak, og
sikre rett fordeling internt i foretaket. Oppgaven består i å rekruttere, stabilisere og

utdanne både helsepersonell og andre yrkesgrupper. I årene fremover vil det særlig
være behov for spesialsykepleiere, legespesialister, helsefagarbeidere og

bioingeniører. Det er en utfordring for UNN å bli en tydeligere bestiller overfor
utdanningsinstitusjonene, både når det gjelder omfang og innhold i utdanningen, og å
utvikle nye lærings- og praksisarenaer i samarbeid med Universitetet i Tromsø -

Norges arktiske universitet, kommuner og andre aktører.

Utforming og organisering av helsetjenestene stiller nye krav til kompetanse: Målet om

å sette pasienten i sentrum vil kreve kompetanse knyttet til utvikling av helsetjenester

som sikrer pasientopplevd kvalitet og pasientsikkerhet. Samhandlingsreformen
innebærer større krav til kompetanse og kapasitet i den kommunale helsetjenesten.

7 Helse- og omsorgsdepartementet, arbeidsgruppen for Nasjonal helse- og sykehusplan 2014
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Flytting av oppgaver til kommunene og økt fokus på forebygging, krever at det satses
på kompetansebygging i tjenestene. Bruk av ny teknologi og nye kommunikasjons-
former vil kreve oppdatert kompetanse hos medarbeiderne.
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4 Strategiske satsinger
For å møte utfordringene har UNN definert noen viktige satsingsområder for utvikling

av helseforetaket i tråd med den overordnede strategien. Disse skal være førende for
utvikling av helsetilbudet og den faglige virksomheten ved helseforetaket i årene

fremover.

4.1 Pasienfforløp
UNN skal gi pasienten den beste behandling og tilby tjenester som er utformet for å

dekke pasientens ønsker og behov. Det betyr gode og effektive pasientforløp8, der

pasienten og de pårørende involveres i hele behandlingsforløpet og den kliniske sam-
handlingen rundt pasienten styrkes. Rehabilitering skal tidlig inn og integreres bedre i

pasientforløpet. For å utnytte ressursene best mulig, skal det satses på fortsatt

dreining fra døgn- til dagbehandling og arbeides kontinuerlig med å bedre kvaliteten

på arbeidsprosessene. UNN skal fortsette arbeidet med å optimalisere bemanningen til

arbeidsprosessene.9

Gode og effektive pasienfforløp

Standardiserte pasientforløp skal tas i bruk i økende grad. Både i Norge og
internasjonalt er det dokumentert at standardiserte pasientforløp (pakkeforløp)

resulterer i bedre og mer effektive pasientforløp. Standardiserte forløp bidrar til at

pasient og deltakere i behandlingskjeden får bedre oversikt, noe som gir bedre

forutsigbarhet, trygghet og kvalitet i behandlingsforløpet.10 Et eksempel på et
pakkeforløp som er iverksatt ved UNN er lungepakken. Lean skal fortsatt være det

sentrale verktøyet for utvikling av gode pasientforløp. Samtidig skal UNN tilby tilpasset

behandling for de pasienter som ikke passer inn i de standardiserte forløpene.

UNNs drift skal baseres på en kompetanse og bemanning som er tilpasset

befolkningens behov for tjenester, og på beste praksis både for regions- og

lokalsykehustjenester. UNN skal bidra til å utvikle IKT-systemer som støtter gode og
helhetlige pasientforløp, som også inkluderer prosess- og beslutningsstøtte.

Pasientkoordinatorer skal brukes i større grad.

Fortsatt dreining fra døgn til dag

Det er fortsatt et mål å redusere andel døgnopphold ved å øke den polikliniske dag-

behandlingen, både for å gi pasientene best mulig behandling og bruke ressursene

effektivt. Dette gjelder i hovedsak elektive pasienter som i dag har inntil tre dager
liggetid. Ved UNN Tromsø utføres i dag ca. 30 prosent av operasjonene som

dagkirurgi. Ambisjonen er å oppnå 60 prosent innen 2030, der andelen ved

sykehusene i Narvik og Harstad forutsettes å være høyere enn i Tromsø 11. For å få til
dette, skal bruken av pasienthotellet økes og integreres som en naturlig del av

behandlingskjeden. En slik omlegging vil innebære endringer i pasientflyten og kreve

en organisering som er tilpasset dette.

Det er også en ambisjon å utvikle det psykiatri- og rustilbudet slik at langt flere

pasienter kan bo hjemme. Tilbudet skal utvikles slik at behandlingen skjer så nær

pasientens hverdag som mulig, og i størst mulig grad gis poliklinisk eller ambulant.

8
Fra Regeringen.no, En helhetlig sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters

kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.

9 Aktivisertbasert bemanningsplanlegging

10 Helse Nord, regional kreftplan 2014 - 2021

1 1 Sintef rapport, Hovedfunksjonsprogram for UNN A-fløy 
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Antall innleggelser i døgnenhet skal reduseres og bare skje når annen behandling ikke

er tilstrekkelig. Mer av behandlingen skal skje på DPS-nivå.

Bedre klinisk samhandling

UNN skal styrke arbeidet med å forbedre samhandlingen mellom ulike aktører som tar

del i pasientbehandlingen. Det gjelder internt mellom enheter i UNN, mot kommunene
og mot andre aktører. Målet er å bedre den kliniske samhandlingen i pasientforløpet

der behandling og informasjon knyttes til pasientens tilstand, og overføringen av

behandlingsansvaret mellom nivåene skjer mest mulig sømløst.

Nye behandlingsformer og bedre helsetilbud

UNN skal drive et målrettet arbeid for å utvikle nye, gode behandlingsformer.
Utviklingen innen diagnostikk og poliklinisk behandling vil fortsette. Screening-

virksomhet og mer avanserte diagnostiske metoder vil gi økt etterspørsel etter

polikliniske oppfølgingstjenester. Disse tjenestene skal bygges ut og samordnes bedre

bl.a. gjennom felles utnyttelse av lokaler, personell og utstyr i den nye A-fløyen ved
UNN Tromsø.

For å utvikle et tilbud av høy kvalitet og samtidig utnytte ressursene best mulig, vil

UNN følge to spor. Det ene innebærer å sentralisere avansert diagnostikk og

behandling, slik som prenatal diagnostikk, genetisk testing av arvelig kreft, avansert
kreftbehandling og PCI-behandling av hjerteinfarkt. Innen psykiatrien vil det være

viktig å sentralisere tilbud som krever spisskompetanse eller høyt spesialisert
behandling. Det andre innebærer å desentralisere annen diagnostikk og behandling til

primærhelsetjenesten, prehospitale tjenester og lokalsykehusene.

UNN skal bygge ut tilbudet ved Diagnostisk enhet for å sikre rask diagnose av et større

antall pasienter med mistanke om alvorlige sykdommer.

Som ett av flere tiltak for å øke frivilligheten ved innleggelse innenfor psykisk
helsevern, er det en ambisjon å utvikle medikamentfrie tilbud som et reelt alternativ til

medikamentell behandling.

4.2 Pasientmedvirkning
Medvirkning er en lovfestet rettighet, og innebærer at tjenesten benytter brukerens
erfaringer med helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er å bedre

kvaliteten på tjenestene og gi brukeren større innflytelse over egen livssituasjon. Det
innebærer å vise respekt for brukernes rett til selvbestemmelse og integritet.

Brukermedvirkning fritar ikke behandleren for sitt faglige ansvar. Retten til

medvirkning er godt forankret i regelverket, men det må iverksettes tiltak for å gjøre
det enklere for pasienter å ta denne rettigheten aktivt i bruk.

økt pasient - og brukermedvirkning

Den nye pasientrollen innebærer at pasientene kan medvirke aktivt i egen behandling

og oppfølging. Pasient og behandler skal i større grad samarbeide om å velge riktig

behandling, og sammen velge det tilbudet som passer best for den enkelte. Det må bli

enklere for pasienten, pårørende og andre brukere å få kunnskap om de ulike

behandlingsalternativene og konsekvensene av dem. Nye teknologiske verktøy og

kommunikasjonskanaler kan bidra til dette. Medisinsk klinikk har utviklet et

beslutningsverktøy på internett: Mine behandlingsvalg72 for pasienter med nyresvikt.
UNN vil videreutvikle dette til å omfatte flere behandlingsalternativer. Pasienten og

legen blir gjennom dette mer likeverdige samarbeidspartnere, gjennom felles

12
Mine behandlingsvalg er UNN-basert internettside som hjelper pasienten med å velge mellom ulike

behandlingsaltemativ innenfor definerte diagnose. Siden er under utvikling.

UNN 13

Side 1031



• UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAM-NORGCA UNIVEJ  511EHTABUOHCCV:jFSSU

beslutningstaking eller samvalg13. Nye løsninger som elektronisk innsyn i egen
journall4 og direkte timebestilling over internett vil også gi bedre grunnlag for

pasientmedvirkning.

Det er en viktig ambisjon å utvikle et godt, desentralisert behandlingstilbud i

hjemkommunen til pasienter med sammensatte og varige behandlingsbehov i
samarbeid med primærhelsetjenesten. Større innslag av ambulerende tjenester,

hjemmesenger og bruk av moderne kommunikasjonsteknologi vil være viktige

virkemidler for å få dette til. Både pasientens og de pårørendes medvirkning skal i økt

grad tas i bruk som en viktig ressurs i pasientbehandlingen.

Innen psykisk helsevern skal UNN drive et målrettet arbeid for å redusere og

kvalitetssikre bruk av tvang, som et ledd i oppfølging av handlingsplanen for økt
frivillighet15.

UNNs brukerutvalg er en aktiv medspiller i utviklingen av helseforetaket. Bruker-

utvalget skal sikres innflytelse i styrets arbeid med prioriteringer og kvalitetssikring av

tilbudene.

UNN ønsker å involvere brukerrepresentanter både i konkrete forbedringsprosjekter og
som viktige bidragsytere i utvikling av lærings- og mestringstilbud.

Brukerundersøkelser skal tas mer systematisk i bruk for å utvikle og forbedre
helsetilbudet.

4.3 Samhandling og funksjonsfordeling
Samhandlingsreformen skal sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte
bruker. Realisering av samhandlingsreformen krever et systematisk utviklingsarbeid
for å etablere en riktig ansvarsdeling og godt samarbeid mellom spesialist- og

primærhelsetjenesten, i samarbeid med kommunene.

Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering
og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og

forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus.

Tydelig ansvarsdeling mellom regionalt og lokalt behandlingsnivå

UNN skal ivareta både region- og lokalsykehusfunksjonene på en god måte. Det krever

en klar funksjonsfordeling mellom nivåene og standardiserte prosedyrer for
samhandling internt i foretaket. UNN tar sikte på å styre den elektive virksomheten
bedre ved å utnytte den totale kapasiteten i foretaket mer effektivt.

UNN skal bli et enda bedre universitetssykehus for befolkningen i nord og tilby

høyspesialisert behandling på internasjonalt nivå. Det skal gis et godt lokal-

sykehustilbud med akuttfunksjon i Tromsø, Narvik og Harstad samt ansvar for faglig

13 Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice
14 Via portalen helsenorge.no

15 Økt frivillighet - handlingsplan 2014-2020, Helse Nord
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drift av lokalmedisinske senter16 (Distriktsmedisinske senter - DMS) i Nordreisa og på

Finnsnes. UNN har et særlig ansvar for å sikre et likeverdig helsetilbud til den samiske

befolkningen, og sørge for at kommunikasjonen i nødvendig grad kan skje på samisk.

Tydelige regionale funksjoner

På regionalt nivå skal UNN ha ansvar for viktige spesialisthelsetjenester i hele Helse

Nord, og samtidig bistå i utvikling av lokalsykehusfunksjonen i regionen. UNN vil ha en
ledende rolle i etablering og drift av fagnettverk for å styrke kompetanse, kvalitets-

arbeid og fagutvikling i regionen. Det er viktig for å få til en best mulig funksjons-

fordeling mellom helseforetakene, slik at ressursene brukes effektivt og pasientene i

større grad kan behandles av lokalsykehuset i sitt nærområde. Det skal utformes bedre
henvisningsmaler og innføres direktehenvisninger fra primærhelsetjenesten og
lokalsykehusene.

Styrking av lokalt behandlingsnivå

Som lokalsykehus skal UNN tilby et helhetlig og koordinert behandlingstilbud som
sikrer nærhet til definerte spesialisthelsetjenester. Særlig viktig er det å ha et godt
tjenestetilbud til pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. Tjenestetilbudet

skal ha høy kvalitet, som gjennom presis diagnostikk leder pasienten inn i riktig

behandlingskjede17.

UNN skal styrke og utvikle lokalsykehusfunksjonene på bestemte områder. Det skal

satses på effektiv røntgendiagnostikk nær pasienten, avansert dagkirurgi,
desentraliserte tilbud til pasienter med kroniske lidelser og integrerte helsetilbud

innen somatikk, rus og psykiatri.

Det er en ambisjon å utvikle et tettere samarbeid med de andre helseforetakene i Helse
Nord, og klargjøre funksjonsfordelingen mellom dem. UNN vil inngå avtaler med

Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, som på en

tydeligere måte fastlegger ansvarsdelingen mot UNN for definerte lokalsykehus-

pasienter i Finnmark og Nordland. Dette omfatter også et fast samarbeid med SANKS18,
for å bidra til et likeverdig helsetilbud til den samiske befolkningen.

Aktiv oppfølging av samhandlingsreformen

Det er inngått en overordnet samarbeidsavtale og et sett med tjenesteavtaler mellom
UNN og kommunene i Troms og Ofoten, som vil utgjøre et viktig grunnlag for å

virkeliggjøre intensjonene i samhandlingsreformen. Avtalene skal sikre befolkningen et

helhetlig og likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester. Tjenesteavtalene
beskriver konkret hvordan samhandlingen skal skje med enkelte kommune når det

gjelder pasientforløp, ansvarsdeling, informasjons- og veiledningsansvar mm. Det vil

være viktig oppgave å iverksette, følge opp og videreutvikle tjenesteavtalene.

Samhandlingen skal ha pasienten i sentrum, og ha som mål både å skape sømløse
kliniske pasientforløp og få til et velfungerende organisatorisk samarbeid mellom

helseforetaket og kommunene. Teambaserte arbeidsformer skal brukes i større grad,
både internt i helseforetaket og i samhandlingen med primærhelsetjenesten.

UNN skal ivareta sin veiledningsplikt aktivt, og vil legge økt vekt på å bidra til

kompetanseutvikling i kommunene. Det etableres et systematisk samarbeid med

6 Fra Helse - og omsorgsdepartementet, Et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider

med et sykehus om tjenester. Dette kan yære tjenester fur sykehusbehandling eller etter

sykehusbehandling.

17 Fra hoved- og delmål i Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020
18 Samisk nasjonalt kompetansesenter.
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kommunene for å sikre at pasienter som er utskrivningsklare skal komme raskt tilbake
til hjemkommunen.

Innsatsen mot lokalsykehuspasienten skal styrkes, særlig kronikere og eldre, gjennom
utvikling av pasientsentrerte tjenester i samarbeid med kommunene, etter prinsippene
i Chronic Care-modellen19.

Innen psykiatrien vil en i økt grad gjøre bruk av samhandlingsteam med kommunale
helsetjenester, f.eks. ACT-team20 for personer med alvorlig psykiske lidelse, eller
tverrfaglige, mobile helsetjenesteteam.

Pasienter som ønsker å dø hjemme skal få gode, lindrende behandlingstilbud , gitt i
tett samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Ressurser skal omfordeles
fra tradisjonell døgnbehandling i sykehus til omsorgs- og støttetjenester i hjemmet.

4.4 Kva litet
Det er en sentral ambisjon å styrke arbeidet med bedre pasientforløp og kontinuerlig
kvalitetsforbedring ved UNN. Målet er å sikre høy kvalitet i all behandling av
pasientene. UNN skal gi den beste utredning, behandling, omsorg og pleie, slik at
pasienten og pårørende er trygge og godt ivaretatt.

UNNs kvalitetsstrategi21 bygger på Helsedirektoratets beskrivelse av god kvalitet i
sykehus22, der det heter at Tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre,
involvere brukere, samordnet og preget av kontinuitet, utnytte ressursene på en god
måte, være tilgjengelige og rettferdig fordelt. UNNs kvalitetssystem skal sikre at
tjenestene innfrir krav i regelverk og gjeldende, interne prosedyrer. Det skal være
kultur for å gi tilbakemeldinger, lære av avvik, løse problemer og dele kunnskap, og
vilje til forbedring blant medarbeidere og ledere. De fire hovedmålene i
kvalitetsstrategien er å:

Utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet, pasientforløp

arbeidsmiljø og kvalitet.

Bygge opp kvalitetsregistre for å overvåke og forbedre kvalitet i behandlingen.

Etablere et felles sett brukertilfredshetsindikatorer (omdømmeindikatorer) som

årlig skal måles på klinikknivå.

Videreutvikle og vedlikeholde et godt overordnet kvalitetssystem.

Kvalitetsforbedring krever utvikling av kliniske systemer som beskriver og

dokumenterer kvalitet i prosess og resultater. UNN skal systematisk bruke
erfaringskunnskap fra den løpende virksomheten som grunnlag for å forbedre
standarder og prosedyrer i den kliniske virksomheten.

19 Fra Helse Nord, Tiltaksplan 2014-2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av

samhandlingsreformen.
20 Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT= Assertive Community Treatment). ACT- teamet
skal tilby behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte og bidra mennesker med alvorlige
psykiske lidelser.

21 UNNs kvalitetsstrategi 2010-2014
22 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten 2005
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Kvalitetsindikatorer - et viktig verktøy

For å realisere kvalitetsstrategien og sikre at UNN innfrir nasjonale krav, skal UNN
bruke kvalitetsindikatorer23 systematisk som verktøy. De ulike fagområder skal i tillegg

definere og bruke egne indikatorer. Alle indikatorer skal fremkomme i UNNs interne,
elektroniske kvalitetsindikatorsystem (UNN-KIS).

I samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) skal UNN

arbeide for å påvirke utviklingen av de nasjonale kvalitetsindikatorene og bidra til at de

brukes systematisk i utviklingen av helsetilbudene. Et eksempel er bruk av

behovsbaserte forbruksrater for å vurdere behovet for ulike tjenester.

Overdiagnostisering og -behandling erkjennes i økende grad som et kvalitetsproblem.

Dette medfører risiko for komplikasjoner og gir negativ helseeffekt. UNN skal derfor
som ledd i sitt kvalitetsarbeid utvikle bedre metoder for å unngå dette.

Kontinuerlig kvalitetsforbedring

For å skape kontinuerlig kvalitetsforbedring vil UNN legge økt vekt på kompetanse,
ledelse, dokumentasjon og synliggjøring av resultater, der en systematisk lærer av hva

en lykkes med og av feil. Det skal legges til grunn en helhetlig og langsiktig

tilnærming til kvalitetsforbedring gjennom bruk av anerkjente metoder og et
kontinuerlig forbedringsarbeid som er forankret på alle nivåer i organisasjonen. Et

eksempel er HTA24, som skal tas i bruk som metode når det vurderes innført ny
behandlingsteknologi. Kvalitetsmåling skal etableres systematisk i alle fag og

avdelinger. Det vil bli lagt vekt på å involvere pasienter, pårørende, brukere og
primærhelsetjenesten.

Som ledd i kvalitetsarbeidet skal det utvikles bedre koordinerte pasientforløp fra

prehospitale tjenester til tjenester i sykehuset. UNN skal ha høy kvalitet på prehospital

diagnostikk og behandling. En viktig satsing vil være å utvikle helhetlige pasient- og

pakkeforløp på kjerneområder som kreftbehandling samt rus og psykisk helsevern.

Bedre pasientsikkerhet

UNN skal utvikle en pasientsikkerhetskultur som kjennetegner all behandling. Det

omfatter et systematisk arbeid for å redusere smittefare og sykehusinfeksjoner, og
forhindre andre komplikasjoner og pasientskader. Som ledd i dette vil det være viktig å

kvalitetssikre bruken av legemidler, blant annet gjennom styrking av den
legemiddelfaglige kompetansen.

UNNs arbeid med pasientsikkerhet tar utgangspunkt I trygge hender 24/7, et nasjonalt

program som har som mål å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i

Norge ved hjelp av målrettede tiltak og varige forbedringer av pasientsikkerheten i
helsetjenesten.25 UNN vil også inkludere barn i pasientsikkerhetsarbeidet, selv om

dette ikke inngår i det nasjonale programmet.

Gjennomsnittlig levealder blant pasienter innenfor rus og psykiatri er betydelig lavere
enn befolkningen ellers26. UNN vil arbeide for å redusere overdødeligheten i denne

pasientgruppen, blant annet gjennom forsterket satsing på å forebygge selvmord.

23 Indikatorer som definerer ønsket nivå på aktiviteter eller tjenester, f.eks. ventetid, epikrisetid,

fristbrudd, forekomst av infeksjoner, pasientmedvirkning mv.
24  Mini-HTA:Hurtigvurdering av nye medisinske metoder

25 J trygge hender 24/7, et nasjonalt pasientsikkerhetsprograrn i regi av Helsedirektoratet

25 Fra The British Journal of Psychiatry, Outcomes of Nordic mental health systems: life
expectancy of patients with mental disorders
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Mer fokus på pasientopplevd kvalitet

Det er viktig mål for myndighetene at helsetjenesten skal organiseres på pasientenes

premisser. Pasientens behov skal være utgangspunkt for all behandling, og kjernen i
all omsorg og pleie. Norsk spesialisthelsetjeneste skal i større grad styres etter

kvalitet, der pasientopplevd kvalitet skal være likeverdig med medisinsk kvalitet.

UNN skal utvikle systemer og rutiner for å måle pasientenes og pårørendes opplevde

kvalitet, og ha gode systemer for tilbakemelding fra disse som grunnlag for forbedring
av kvaliteten på tjenestene. Samtidig skal tjenestene forbedres gjennom økt

brukermedvirkning.

Systematisk utvikling og bruk av kvalitetsregistre

Den faglige kvaliteten i sykehuset skal styrkes gjennom utvikling av kvalitetsregistre,
som gir oversikt over resultater og behandlingseffekter. Innføring av en ny, elektronisk

pasientjournal vil være et viktig redskap i denne sammenheng, for å fremskaffe sikrere

informasjon på en mer effektiv måte. Denne kunnskapen skal brukes aktivt og

systematisk i arbeidet med å forbedre helsetjenestene.

Resultatene fra kvalitetsregistrene skal gjøres tilgjengelig i UNN-KIS, slik at
fagmiljøene kan bruke dem for å utvikle tjenestene gjennom bedre faglige

retningslinjer og som grunnlag for forskning, utdanning og kompetansebygging. UNNs
resultater skal minst være på nivå med anerkjente, nasjonale og internasjonale miljøer.

4.5 Utdanning og rekruttering
Fremtidens mangel på helsepersonell gjør det til en viktig oppgave å arbeide
systematisk med utdanning, rekruttering og stabilisering. UNN er en viktig premiss-
leverandør for utvikling av et behovsbasert utdanningstilbud av helsearbeidere, både

når det gjelder innhold i og dimensjonering av utdanningstilbudene.

UNN vil følge opp Helse Nords kompetansestrategi gjennom utviklingstiltak knyttet til

både utdanning, rekruttering og stabilisering27. UNN skal profilere seg tydelig som et

universitetssykehus, som ledd i rekrutteringen av studenter og andre helsearbeidere.

Satsing på utdanning, rekruttering og stabilisering

UNN vil styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og gi høy prioritet til
studentundervisning.

Som tilbyder av praksisplasser ønsker UNN å tilrettelegge praksisperioden slik at

studentene ser på spesialisthelsetjenesten som sitt fremtidige arbeidssted.

Praksisperioden skal preges av kunnskapsbasert undervisning, etablerte, gode rutiner
for studentmottak og god veilednings- og undervisningskompetanse. Et godt

praksisopphold er et av de viktigste virkemidlene for rekruttering som UNN rår over.

For å tiltrekke, rekruttere og beholde medarbeidere, ønsker UNN å tilby attraktive

arbeidsplasser som stimulerer til faglig og personlig utvikling, kjennetegnet ved høy

kompetanse, godt arbeidsmiljø og medbestemmelse. Mentorordninger skal brukes
systematisk for nye medarbeidere for å skape faglig utvikling innenfor forutsigbare

rammer. Karriereveier skal synliggjøres, og det skal legges til rette for

kompetanseutvikling, spesialisering, videre- og etterutdanning samt forskning for alle

faggrupper. En skal bl.a. rekruttere og beholde høyt kvalifisert fagpersonell ved å

etablere planlagte og definerte utdanningsløp for legespesialister og andre

27 Helse Nords strategisk kompetanseplan 2, mars 2014
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helsearbeidere, der en bruker alle tre sykehusene i UNN aktivt og planlagt i

opplæringen.

UNN er også en stor arbeidsplass for ansatte med andre faglige bakgrunner, som
økonomisk-administrative fag - herunder logistikk håndverkerfag, tekniske fag mm.

For å sikre tilgang på slik arbeidskraft vil UNN arbeide aktivt for å rekruttere slikt

personell, blant annet gjennom å tilby lærlingplasser.

Alle ledere og medarbeidere har et ansvar for å bidra til å gi UNN et godt omdømme
som arbeidsplass, som ledd i å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere. UNNs profil

som et kultursykehus skal styrkes og videreutvikles for å skape trivsel og et godt miljø
for medarbeidere, pasienter og pårørende.

Vekt på kompetanseutvikling

Alle tiltak for å rekruttere og utvikle kompetanse skal ta utgangspunkt i en analyse av
kompetansegapet mellom UNNs behov som arbeidsgiver og den eksisterende

kompetansen hos de ansatte. I årene fremover vil det være viktig å ha oversikt over
kompetansesituasjonen og behovet for ny kompetanse. UNN vil utvikle en strategi for

kompetanseutvikling som skal styrke dette arbeidet. Strategien skal omfatte
opplæring, spesialisering og etterutdanning på aktuelle fagområder, og praksisbaserte

ordninger for å bygge og dele kompetanse som jobbrotasjon og hospitering.

Oppgaveglidning - bedre bruk av kompetanse

Oppgaveglidning 28 tar utgangspunkt i pasientens behov og pasientforløp, og består

som regel av en ny fordeling av konkrete oppgaver mellom faggrupper i en avdeling.
UNN betrakter oppgaveglidning som et sentralt virkemiddel for å møte

kompetansemessige utfordringene helseforetaket står overfor, og vil kartlegge hvilke
muligheter oppgaveglidning gir i de ulike fagmiljøene. Basert på dette vil det bli satt i

gang et utviklingsarbeid for å systematisere og implementere oppgaveglidning der
dette er hensiktsmessig og forsvarlig. En forutsetning er at det gis kornpetanseheving i

form av internopplæring eller etterutdanning.

Moderne metoder i kunnskapsbygging

UNN vil ta systematisk i bruk moderne læringsformer, herunder e-læring. Internt vil

e-læring blir brukt til bl.a. opplæring i bruk av MTU29. Eksternt skal e-læring benyttes

både i veiledning og opplæring, og i klinisk samhandling. Elektronisk baserte

opplæringsformer vil også bli brukt for å gi helsepersonell i primærhelsetjenesten

kompetanse på definerte fagområder, slik at de kan utføre oppgaver de ellers ikke

kunne ha gjort. Gode og treffsikre e-læringsopplegg vil kunne resultere i både økt

kvalitet i opplæringen, lettere tilgang til kompetanse og redusert tidsbruk for deltakere
og formidlere.

Et viktig element vil være å styrke ledernes kompetanse innenfor IKT og e-helse, bl.a.

gjennom UNNs lederutdanningsprogrammer.

28 Oppgaveglidning kan defineres som en prosess der utvalgte oppgaver eller prosedyrer

overføres fra den yrkesgruppen som i utgangspunktet har kompetansen for oppgaven, til en

annen yrkesgruppe etter en viss opplæring, veiledning og kvalitetssikring. Oversettelse av WHOs

definisjon av Task Shifting, hentet fra Kunnskapssenterets rapport 12-2013 (jf. Helse Nords

strategisk kompetanseplan 2)

29 MTU = Medisinskteknisk utstyr
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4.6 Forskning
Forskning er lovfestet som en hovedaktivitet i norske sykehus. Som universitets-

sykehus har UNN et særlig ansvar for forskning og utviklingsarbeid. Det krever en
infrastruktur som støtter forskningsaktivitetene i UNN og hos samarbeidspartnerne.

Det skal tilrettelegges for ulike typer medisinsk og helsefaglig forskning i alle

helseforetak. Forskning er viktig for å forbedre helsetjenesten, og for å kunne foreta
kritiske vurderinger av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og

teknologi. Forskning er også viktig for å kunne ivareta pasientenes behov og veilede
pasientene. En systematisk forskningsvirksomhet danner basis for kvalitetsutvikling i

spesialisthelsetjenesten og er et fundament for kunnskapsbasert praksis og for
undervisning.

Strategisk basert forskning

UNNs forskningsstrategi skal baseres på foretakets overordnete strategi og de
kjerneverdier som ligger til grunn for denne - kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Medvirkning er løftet frem som en strategisk hovedretning, og i tråd med dette skal
brukermedvirkning i forskning være et viktig utviklingsområde. Brukerperspektivet skal

være en viktigere premiss for forskningen fremover.

Hovedmålene for forskningen er knyttet til UNNs fire strategiområder, pasienten,
samfunnet, medarbeidere og studenten30.

UNNs forskningsstrategi er - i samarbeid med UiT-Norges arktiske universitet og

Helse Nord RHF - å drive forskning av høy kvalitet som bidrar til bedret diagnostikk og
pasientbehandling. Forskning skal være et fundament for kunnskapsbasert praksis og

en naturlig basis for fagutvikling, kvalitetsutvikling og innovasjon.

Styrket og mer helhetlig forskning

Det er en ambisjon å styrke forskningsaktiviteten i UNN, med utgangspunkt i dagens

fire hovedmål. For å lykkes med satsingen, skal strategien være både å spisse og skape

større bredde i forskningsvirksomheten og bygge på følgende punkter:31

Forskningsarbeidet skal søkes samordnet i større, sammenhengende tematiske

områder og forskningsmiljøer, som kan gi større faglige tyngde og dermed
mulighet til å tiltrekke seg forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt. Det skal

legges større vekt på forskningssamarbeid internasjonalt og nasjonalt, og på å

etablere nettverk som gir grunnlag for samarbeid internt og eksternt. Stipendiater,

forskerlinjestudenter og masterstudenter skal i utgangspunktet være tilknyttet en

relevant forskerskole eller forskermiljø.

Forskningsarbeidet skal konsentreres om pasientnær forskning, forskning på

registerdata, Tromsøundersøkelsen, translasjonsforskning og

helsetjenesteforskning.

Forskning skal skje i alle fagmiljøer ved UNN og inngå som en prioritert del av alle

klinikkenes arbeid. Forskningssvake miljøer skal styrkes. Små miljøer skal inngå i
nettverk og gjennom det få en bedre faglig og ressursmessig plattform for

forskingsaktiviteten.

Samarbeidet med Det helsevitenskaplige fakultet ved UiT-Norges arktiske

universitet og andre akademiske institusjoner skal videreutvikles og styrkes.
Forskningen skal i enda større grad ta utgangspunkt i og knyttes til den kliniske

virksomheten, for gjøre bruk av forskningsresultatene som grunnlag for innovasjon

30 Nærmere beskrevet i UNNs forskningsstrategi

31 Basert på innspill fra direktørmøtets arbeidsseminar.
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og sikre et kunnskapsbasert tilbud til pasientene. Økt bruk av kombinerte stillinger

skal vurderes som virkemiddel for å få det til.

• Det skal utvikles en bedre teknologisk og organisatorisk infrastruktur for
forskning, som kan lette tilgang til data fra UNNs kjernevirksomhet.

4.7 Teknologi og e-helse
Ny teknologi vil være et viktig virkemiddel i utvikling av helsevesenet i årene fremover
og vil påvirke helsetilbud, kommunikasjon og samhandling i helsesektoren. E-helse,

dvs, elektronisk samhandling og bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren, vil stå

sentralt for å forbedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helsetilbudet.

Bedre verktøy for kommunikasjon og samhandling

Teknologien åpner for stadig nye løsninger i kommunikasjonen mellom pasienten og
behandler, mellom ulike aktører helsevesenet og internt på sykehuset. Samhandlingen

mellom spesialist- og primærhelsetjenesten vil i økende grad kunne skje ved hjelp av

teknologiske løsninger. Pasienten kan få vurdering og oppfølging fra spesialist, uten at

å måtte møte opp fysisk på sykehuset. UNN skal bidra til å utvikle gode elektroniske

samhandlingsløsninger med kommuner og fastleger, som understøtter gode og

helhetlige pasientforløp og som involverer pasienter og pårørende. Nye

kommunikasjonsløsninger vil gjøre det lettere å etablere og drive pasientsentrerte
helsetjenesteteam.

Økt bruk av teknologi i den kliniske virksomheten

Den kliniske virksomheten vil i økende grad ta i bruk tekniske nyvinninger, i form av

f.eks. robotkirurgi, bildeveiledet diagnostikk og behandling samt fjernmonitorering
ved bruk av sensorteknologi. Multimedia som bilder, lydfiler og video kan brukes for å

få til en multidisiplinær vurdering uten at pasienten trenger å være til stede.
Timebestilling, e-konsultasjon, rekvirering av og svar på prøver osv, kan skje over

nettet. Teknologisk assistanse kan bidra til økt trygghet, sosial deltakelse og aktivitet,

og styrke pasientens evne til å klare hverdagen.

UNN vil arbeide systematisk for å utvikle og ta i bruk ulike teknologiske løsninger. Det

nettbaserte beslutningsstøtteverktøyet Mine behandlingsvalg32skal videreutvikles

internt, regionalt og nasjonalt. FIKS-prosjektet33, som innebærer felles innføring av nye

kliniske IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord, vil være et prioritert
innsatsomåde. UNN skal aktivt være med i utvikling og testing av neste generasjons

pasientjournal - DIPS Arena. Dagens journalsystem lagrer opplysninger i fri tekst, mens

DIPSArena bruker såkalte arketyper. Opplysninger registreres kun ett sted og det blir

enklere å trekke ut data til forskning og kvalitetsarbeid. Dessuten vil arketyper legge

grunnlaget for bedre, fremtidige beslutningsstøttesystemer både for helsepersonell og

pasienter.

Viktige faktorer for vellykket implementering

For å lykkes med bruk av nye teknologiske løsninger, må opplæring av både brukere,

medarbeidere og ledere prioriteres. Den interne samhandlingen mellom de kliniske

miljøene og det telemedisinske miljøet i helseforetaket skal videreutvikles og styrkes,

for at nye løsninger skal virke godt i praksis. Det vil også være viktig å evaluere de

løsningene som implementeres, som ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid. UNN

ønsker å utvikle standardiserte metoder for evaluering av behandlingsteknologi.

32 Se fotnote 12
33

FIKS: Felles organisering av kliniske systemer, et prosjekt som omfatter alle 11 sykehus i Helse

Nord. Prosjektet skal bl.a. innføre ny funksjonalitet i EPJ (elektronisk pasientjournal).
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5 Prioriterte helsetilbud
Utviklingen av helsetilstanden i befolkningen gjør det nødvendig å satse særlig på

helsetilbud som kan møte de utfordringene dette medfører. Helsemyndighetene har
satt i verk nasjonale satsinger for å utvikle tilbudet inne kreft, psykisk helse og rus.

Som universitetssykehus skal UNN videreutvikle og befeste sin posisjon som et høyt

spesialisert hovedsykehus og det fremste helsefaglige miljøet i Nord-Norge.

Landsdelens avstander og kommunikasjonsutfordringer stiller spesielle krav til UNN for

å sikre et likeverdig og tilgjengelig helsetilbud til alle.

For å løse oppgavene best mulig innenfor de tilgjengelige ressurser, vil UNN prioritere
særlig viktige spesialisthelsetjenester til befolkningen i årene fremover.

5.1 Kreftdiagnostikk og -behandling
Antall krefttilfeller i befolkningen vil øke ytterligere i de nærmeste årene på grunn av

økende befolkning og levealder. Det er krav og forventninger om kortere svartid fra

myndigheter, pasienter og rekvirenter. Nasjonalt utvikles det standardiserte forløp for
pasienter med kreft som stiller krav til tidlig og presis diagnostikk og behandling.

Effekten av felles anskaffelse av kliniske IKT-systemer og standardisering på tvers av

foretakene gir muligheter for ytterligere funksjonsfordeling og samarbeid om

helsetjenestetilbudet i regionen.

Mål

UNN HF skal være ledende innen diagnostikk og behandling av kreft og ha en tydelig

og sterk rolle som universitets- og regionsykehus.

Strategi
Systematisere og optimalisere utredningsforløpene for kreftpasienter ytterligere

gjennom etablering av felles standarder.

Utvikle og ta i bruk persontilpasset medisin, ut fra pasientens biologiske profil.

Ta i bruk systemer for kontinuerlig monitorering av kvalitet, og implementere nye,

anerkjente behandlingsmetoder og prosedyrer innen kreftdiagnostikk og -

behandling

Ta ansvar for å utvikle felles protokoller i regionen.

Utvikle ledende fagmiljøer innen kreftbehandling og kirurgi.

Ta ansvar for utdanning av kompetent helsepersonell i regionen innen

kreftdiagnostikk og behandling.

Organisere fagmiljøene i protonsenteret og PET-senteret til å bli aktive aktører

innen forskning og utvikling.

Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med UiT -Norges arktiske

universitet.

Etablere effektiv og god samhandling med primærhelsetjenesten, andre aktører

innen kreftomsorg i kommunene og brukerorganisasjonene.
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5.2 Prehospitale tjenester og mottaksmedisin
De geografiske forholdene i Nord-Norge med lange avstander og samferdsels-
utfordringer, stiller store krav til de prehospitale tjenestene. UNN HF skal sørge for

likeverdige tjenester til befolkningen i opptaksområdet. De prehospitale tjenestene
skal bidra til likeverdig dekning av befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp i en

region hvor folk bor spredt. Det er avgjørende at UNN er godt organisert med

skreddersydde pasientforløp både for pasienter som trenger et høyspesialisert tilbud

og pasienter som trenger et tilbud på lokalsykehusnivå, og at de prehospitale
tjenestene sammen med mottaks- og akuttfunksjonene i sykehusene utgjør en

sammenhengende behandlingskjede.

Mål

UNN skal videreutvikle en mottaksmedisinsk tjeneste som skal gi et moderne og

sømløse akuttilbud på alle nivåer. Tjenestene skal holde høy faglig standard og gi
hurtig avklaring, diagnostikk og raskt innsettende behandling. En skal ta i bruk

avstandskompenserende virkemidler gjennom effektiv bruk av ulike transport- og

kommunikasjonsmidler, herunder helikopter og digitale løsninger. Det skal satses på
utdanning og kompetanseheving i tjenesten, og utvikles gode beslutningsstøtteverktøy

digitalt eller synkront mot spesialister. Tjenestene skal være tett integrert med AMK,

akuttmottakene, observasjonspost og mottaksavdeling

Strategi
Videreføre og tilpasse den desentraliserte lokalisering av ambulansetjenesten.

Utvikle løsninger som innebærer at prehospital dokumentasjon kan inngå i

pasientens øvrige journal.

Etablere en medisinsk beslutningsenhet og pasientsentrerte helsetjenesteteam som

realiseres samtidig.

Sikre pasientene rask vurdering av et kompetent team i akuttmottak, observasjons-

post og beslutningsenhet.

Styrke legetjenesten i mottaks- og beslutningsenheten, både hva angår

kompetanse, tilgjengelighet og beslutningsmyndighet.

Etablere godt og effektivt samarbeid mellom vaktteamleder og pasientsentrerte

helsetjenesteteam.

Sørge for et velfungerende samarbeid med kommunale akutte døgnenheter (KAD) i

kommunene og eventuelle kommunale observasjonssenger som opprettes.

Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med UiT - Norges arktiske

universitet.

5.3 Avansert diagnostikk, kirurgi og intervensjon
Medisinsk teknologisk utvikling innenfor områdene avansert diagnostikk, intervensjon

og kirurgi skjer raskt og har et potensial for mer presis diagnostikk, mindre invasiv og
mer skånsom behandling. Dette innebærer at stadig eldre pasienter og pasienter som

før ble ansett som høyrisikopasienter nå kan tilbys behandling innenfor en akseptabel

risiko. Samtidig vil dette for store pasientgrupper innebære helsegevinst i form av

kortere liggetider, raskere rekonvalesens og snarere tilbakeføring til arbeidslivet. Ny

medisinsk teknologi er en av de største kostnadsdriverne i helsebudsjettene, og de
samfunnsøkonomiske effektene kan være vanskelig å beregne. UNN har i dag en sterk

faglig posisjon på dette området og skal opprettholde en slik posisjon.
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Mål
UNN HF skal innenfor ansvarlige rammer være et ledende miljø for utredning og

implementering av avansert diagnostikk, kirurgi og intervensjon.

Strategi
Etablere rutiner for kritisk evaluering av nyutviklet avansert diagnostikk,

intervensjon og kirurgi (Mini-HTA).

Videreutvikle kvalitetsregistre for konsekvens- og effektdokumentasjon av

innføring av avansert diagnostikk, intervensjon og kirurgi.

Utvikle definerte utdanningsløp for legespesialister og annet helsepersonell som

ledd i arbeidet med å rekruttere og stabilisere nøkkelpersonell.

Etablere tverrfaglig, teambasert tilnærming til diagnostikk og behandling.

Utvikle utdanningsprogram for tverrfaglige team i forbindelse med innføring av nye

avanserte utrednings- og behandlingsmodaliteter.

Finne fram til samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt, for hospitering og

opplæring av dedikert personell.

Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med UiT - Norges arktiske

universitet.

Sentralisere prosedyrer på definerte områder med liten pasientpopulasjon.

5.4 Rusog psykiatri
Psykisk helsearbeid og rusarbeid utgjør et stort og viktig tjenesteområde i spesialist-

helsetjenesten, og vil trolig bli enda viktigere i tiden framover. Verdens helse-
organisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til

sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. En hovedoppgave for helsetjenesten de
kommende årene vil være å redusere forekomsten av angst, depresjon og

rusmiddelproblemer, for å gi enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere

totalbelastningen for samfunnet. I de senere årene har helsetjenesten i Norge lagt vekt
på å øke kompetansen, kvaliteten og samordningen av tjenestestrukturene, for å

tilpasse tilbudet bedre til pasienter med et sammensatt sykdomsbilde 34.

Mål

Tilbudet innenfor psykisk helsevern og rus skal i økende grad dekkes av de distrikts-
psykiatriske sentrene (DPS-ene), som skal kunne ta ansvar for gode akuttjenester

gjennom hele døgnet. Det skal fortsatt satses på ambulante tjenester med mulighet for

hjemmebehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er

dekket 35. Tilbudet skal spesialiseres i større grad, og kompetansen skal heves både
innen barn-, ungdoms- og voksenpsykiatri. Tilbudene skal gjøres mer tilgjengelige for

pasientene, for å sikre et likeverdig tilbud. Pasientsikkerhetsarbeidet skal styrkes, da

overdødeligheten blant pasienter med psykiske lidelser er stor.

UNN skal sikre et helhetlig og sammenhengende tilbud til personer både med rus- og

psykiatriproblemer. Det vil også være en viktig ambisjon å få til bedre samhandling

mellom somatiske tilbud og rus/psykiatritilbud, der pasientens behov står i sentrum.

Utvikling av tilbudet skal skje i samhandling med kommunene og med nødvendig

veiledning, med mål om god tilgjengelighet og høy faglig standard.

34 Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

35 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene fra HN

24
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Strategisk utviklingsplan

Strategier
Gi et tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud av høy faglig kvalitet, uavhengig av

sosiale, etniske eller geografiske faktorer.

Utvikle et tett samarbeid med kommunene med et felles mål om å få pasienter med

rusmiddelavhengighet eller psykiske lidelser til å bli selvstendige og mestre eget

liv.

Sikre tidlig og bedre innsats overfor personer med tidlige tegn på psykiske vansker

eller lidelser.

Bedre tilgjengeligheten for og samhandlingen med brukere, pårørende og

samarbeidspartnere, for å få til bedre pasientforløp.

Gjøre tjenestene mer tilgjengelige gjennom økt bruk av IKT i både

pasientbehandling, kompetanseutvikling, veiledning og utvikling av ambulant

virksomhet.

Arbeide for riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern,

Utvikle gode pasientforløp i overgangen mellom barn- ungdom og voksen.

Drive systematisk kompetanseheving innenfor faget rus og psykisk helse

Styrke og videreutvikle forskningsmiljøene i samarbeid med UiT - Norges arktiske

universitet.

UNN 25
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Til:

Emne:

Vedlegg:

postkasse@rost.kommune.no'; 'postmottak@lodingen.kommune.no';

0~ , ,postmottak@luroy.kommune.no'; 'postmottak@meloy.kommune.no';
_Tt-'4postmottak@moskenes.kommune.no'; 'postmottak@narvik.kommune.no';

'• ?-c`-dr‘-'c'^ L.,..L5'wc"17:41poAstmottak@nesna.kommune.no';'postmottak@oksnes.kommune.no',
22 EPI.2014 gm,<Li.Fstmottak@rana.kommune.no'; 'postmottak@saltdal.kommune.no';

postmottak@sortland.kommune.no'; 'postmottak@steigen.kommune.no';

'postmottak@tysfjord.kommune.no'; 'postmottak@vagan.kommune.no';

I 'postmottak@varoy.kommune.no'; 'postmottak@vestvagoy.kommune.no'; RHF-
I. 


Høringsutkast startegisk utviklingsplan UNN HF

Utkast Strategisk utv plan MASTER 11.09.2014.docx; Høringsbrev 10 09 14.docx;

Høringsmottakere 220914.docx

Som varslet i epost 1.9.2014, oversendes høringsutkast til strategisk utviklingsplan.

Vedlegg

Utkast til strategisk utviklingsplan

Høringsbrev

Adresseliste høringsinstanser

Mvh

På vegne av adm. Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN HF

Rosi Floer

Prosjektleder strategisk utviklingsplan UNN HF

Joakim Sjäbäck

prosjektmedarbeider strategisk utviklingsplan UNN HF

Tenk miljø —ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

2
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Post Nordreisa

Fra: Sjøbeck Joakim <Joakim.Sjobeck@unn.no>

Sendt: 22. september 2014 11:25
Til: 'ann.tobiassen@tromsfyl ke.no'; 'asbjorn.larsen@rio.no'; 'e-

post@kautokeino.kommune.no'; 'ffo.nordland@gmail.com.;
'ffo.troms@online.no'; 'fintrno@nasjonalforeningen.no';

'firmapost@kurbadet.no'; 'fmtrpostmottak@fylkesmannen.no';

'ibestad@online.no'; lizettskottestad@nfh.no'; 'marjas60@hotmail.com'; MQN-

Postmottak; 'naturann@start.no'; NLSH-Postmottak;
'nordland@mentalhelse.no'; 'post@balangen.kommune.no';

'post@ballangen.kommune.no'; 'post@balsfjord.kommune.no';

'post@bardu.kommune.no'; 'post@beiarn.kommune.no';

'post@berg.kommune.no'; 'post@bjarkoy.kommune.no';

'post@bjarkoy.nhn.no'; 'post@boe.kommune.no'; 'post@donna.kommune.no';

'post@ffk.no'; 'post@grane.kommune.no'; 'post@heroy-no.kommune.no';

'post@ibestad.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';

'post@lodingen.kommune.no'; Post Lyngen; 'post@maborg.no';
'post@narvik.kommune.no'; 'post@nfk.no'; 'post@skanland.kommune.no'; Post

Skjervoy; Post Storfjord; 'post@tjeldsund.kommune.o';

'post@torsken.kommune.no'; 'post@tromsfylke.no';

'post@tysfjord.kommune.no'; 'post@uit.no'; 'post@vhss.no'; Postmottak

Finnmarkssykehuset; 'postmottak.raadhus@bodo.kommune.no';

'postmottak@alstadhaug.kommune.no'; 'postmottak@alta.kommune.no';

'postmottak@andoy.kommune.no'; 'postmottak@balsfirod.kommune.no';

'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'postmottak@berlevag.kommune.no';

'postmottak@bindalkommune.no'; 'postmottak@bronnoy.kommune.no';

'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@evenes.kommune.no';

'postmottak@fauske.kommune.no'; 'postmottak@gamvik.kommune.no';

'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no';

'postmottak@hadsel.kommune.no'; 'postmottak@hammaroy.kommune.no';

'postmottak@hammerfest.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';

'postmottak@hasvik.kommune.no'; 'postmottak@hattfjelldal.kommune.no';

'postmottak@hemnes.kommune.no'; 'postmottak@hih.no';

'postmottak@hin.no'; Post Kafjord; 'postmottak@karasjok.kommune.no';

'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 'postmottak@kvafjord.kommune.no'; Post

Kvænangen; 'postmottak@lebesby.kommune.no';

'postmottak@leirfjord.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no';

'postmottak@loppa.kommune.no'; 'postmottak@malselv.kommune.no';

'postmottak@masoy.kommune.no'; 'postmottak@nesseby.kommune.no';

'postmottak@nordkapp.kommune.no'; Post Nordreisa;

'postmottak@porsanger.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';

'postmottak@sor-varangerkommune.no'; 'postmottak@tana.kommune.no';

'postmottak@tromso.kommune.no'; 'postmottak@uin.no';

'postmottak@vadso.kommune.no'; 'postmottak@vardo.kommune.no'; UNN-

Praksiskonsulenter; 'randi.borresen@kreftforeningen.no';

'samediggi@samediggi.no'; 'servicekontoret@kvalsund.kommune.no'; Sjøvegan

Legekontor; 'skibotn.post@lhl-klinikkene.no'; Apoteket- Foretak; 'Tranøy';

'troms@mentalhelse.no'; 'post@rodoy.kommune.no';

'post@somna.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no';

'post@tjeldsund.kommune.no'; 'post@trana.kommune.no';

'post@vefsn.kommune.no'; 'post@vevelstad.kommune.no';
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/1388-13

Arkiv:                K21

Saksbehandler:  John Arne Jensen

Dato:                 13.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
46/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC)

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Samletabeller Alternativ 1 og 2

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune gjennomfører fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 gjennomføres etter alternativ 1: 
Prioritetstiltak med lav grad av energibesparelse. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 6 900 000. 
og estimert støtte fra Enova er på kr. 800 000. Netto investeringskostnad på kr 6 100 000 
lånefinansieres.  Årlig innsparing av tiltaket er estimert til kr.459.000.

Vedtaket begrunnes med at alternativ 1 vil medføre at en større del av bygningsmassen blir 
oppgradert. 

Investeringen innarbeides i budsjettprosessen for 2015.

Saksopplysninger

Saken er behandlet i driftsutvalget sak 45/14.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg – 09.09.2014

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
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Vedtak:

Driftsutvalget viser til gjennomføring av fase 1 som viser at kommunen kan redusere 
strømforbruket i 10 kommunale bygg med 20% i alternativ 1, og 15% i alternativ 2.
Nordreisa kommune ønsker å gjennomføre fase 2 i EPC prosjektet. 

Fase 2 har to alternativer: 
Driftsutvalget anbefaler at kommunen gjennomfører alternativ 1 med lang nedbetalingstid –
netto investering på 6.1 mill. Investeringssummen er netto etter forventet tilskudd fra Enova. 
Kostnader ved investeringen legges inn i budsjettet for 2015.

Vedtaket begrunnes med at ved gjennomføring av alternativ 1, vil en større del av 
bygningsmassen bli oppgradert. I et langsiktig perspektiv mener vi dette er den beste måten å 
forvalte bygningsmassen på.

Saksopplysninger

I henhold til kommunedelplanen for energi og klima i Nord-Troms 2010 – 2014, så var det 
ønske om å gjennomføre energisparekontrakter. 
Entreprenør er kontrahert og arbeidet i fase 1 er gjennomført. Investeringene i 
energisparetiltakene skal gi besparelser som skal tilbakebetale tiltakene. Besparelsene garanteres 
av entreprenøren. Dermed har prosjektet finansiering. For å holde kostnadene nede så tas det 
opp lån i kommunen.

Fase 1.
Denne består av kartlegging for å vise hvilken energi- og driftsbesparingstiltak som er mulig å 
gjennomføre. Denne fasen er gjennomført med en priskostnad på kr. 302.918. Denne utgiften er 
fordelt på 10 bygg og er dekket gjennom driftsbudsjettet. For å få tilskudd fra Enova så må 
minst 50% av bygningsmassen være med. Byggene som er med er: Halti Næringshage, Høgegga 
barnehage, Kommunehuset, Moan skole, Nordreisahallen, Rotsundelv skole, Storslett 
barnehage, Sørkjosen barnehage, Sørkjosen skole, Helsesenteret Sonjatun.

Fase 2.
Den innebærer gjennomføring av tiltak som beskrevet i fase 1, som ivaretar både målsetting med 
eiendommens virksomhet og prosjektets målsetting. 
Fasen deles opp i to alternativer:
Alternativ 1. Prioritetstiltak som gir lav grad av energibesparelse. Den vil koste kr. 6.900 000. 
Estimert støtte fra Enova på kr. 800.000, noe som vil gi en netto investeringskostnad på 
kr 6 100 000. Disse er tiltak som gir lav grad av energibesparelser, men som er nødvendig å 
gjennomføre for å få en mer økonomisk drift og oppgradering av bygningene. Årlig innsparing 
estimert til kr.459.000.
Alternativ 2. Prioritetstiltak som gir høy grad av energibesparelse. Den vil koste kr. 2.300 000. 
Estimert støtte fra Enova på kr. 600.000, noe som vil gi en netto investeringskostnad på 
kr 1.700 000. Tilbakebetalingstiden er estimert til ca. 7 år. Årlig innsparing estimert til 
kr. 308.000.

Fase 3.
Denne fasen er en opsjon som benyttes dersom fase 2 gjennomføres. Da vil en særskilt drifts- og 
vedlikeholdsavtale opprettes. Denne går ut på å følge opp tiltakene, og at disse virker med de 
besparelsene som er forespeilet.
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Som et estimat på dette, er det kommet frem til en sum på kr. 6.100 000 for alternativ 1, 
alternativt kr. 1.700 000 for alternativ 2. Valgt alternativ innarbeides i økonomiplanen for 2015.

Vurdering

Arbeidet med EPC–prosjektet har pågått siden høsten 2011, med kartlegging av energibruk og 
miljøanalyse i 10 utvalgte bygg. Fase 1 er gjennomført og godkjent. I fase 2 er det to 
alternativer: 

 Alternativ 1 har lang tilbakebetalingstid, og tar en større del av oppgraderingen av bygg, 
noe som ellers ikke vil bli tatt på lengere sikt. 

 Alternativ 2 har kort tilbakebetalingstid, med kun enkle tiltak uten oppgradering av 
bygningskroppen.  

Ved bruk av alternativ 1, med lang tilbakebetalingstid, så vil anslått utgift bli på kr.6.900 000. 
Forventet tilskudd fra Enova vil være på kr. 800.000,-. Flere av byggene som er med i prosjektet 
er gamle og trenger oppgradering i forhold til å bli energieffektive. Hvis det settes i gang tiltak, 
så er det mest hensiktsmessig å gjøre bygningsmessige oppgraderinger, for å få best mulig 
resultat. Tiltaket gir en årlig besparelse på kr. 459 000.
Det anbefales derfor at alternativ 1 gjennomføres, med opptak av grønt lån på 
kr. 6.100 000.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/2526-48

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Knut Flatvoll

Dato:                 14.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
47/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Oppstartsvedtak Guleng III

Vedlegg

1 Utomhusplan

2 Plantegning

3 Fasade nord- sør

4 Fasade øst - vest

Rådmannens innstilling

Utbyggingen av Guleng III igangsettes under forutsetning om at antatt anbud er innenfor 
investeringens totalramme på 33 mill kr. 
20 mill kr av rammen er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2014 og det forutsettes at 
kommunestyret bevilger resterende ramme på 13 mill kr i investeringsbudsjettet for 2015 før 
byggeprosjektet igangsettes.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok 25.10.2012:
Guleng 3 prosjektet er viktig å få bygd snarest. Men fordi det foreliggende kostnadsoverslaget 
viser at byggekostnadene blir langt over det som er budsjettert må saken utsettes. Det sees på 
eventuelt andre planløsninger og muligheter for finansiering. Arbeidet gis prioritet og legges
frem for kommunestyret snarest, og helst i desember møtet.

Guleng 3 var tenkt oppført i to byggetrinn og var kostnadsberegnet til kr. 20 988 560 i trinn 1 
og kr. 12 891 120 i trinn 2; totalt kr. 33 879 680.
Etter prosjektering og anbudsrunde ville de faktiske kostnadene komme på trinn 1 bli
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kr 31 171 823 og kr. 12 033 139 i trinn 2; totalt kr. 43 204 962.

Byggekomiteen var av den oppfatning at prosjektet måtte utsettes og andre løsninger måtte 
vurderes, både i forhold til entrepriseform og utforming.
Når saken ble gjennomgått på nytt, ble det klart at deler av eiendommen som kommunen skulle 
bygge på tilhørte stiftelsen Nybo. Det er inngått avtale med stiftelsen Nybo om bygging på 
eiendommen gnr 15 bnr 153. Avtalen er signert 11.02.2013. 

Byggekomiteen gjorde følgende vedtak 27.02.13:
"Gjennomgang av vedtak fra kommunestyret 11.03.2011, 25.10.2012 og 20.12.2012. 
På grunn av kostnader vil det være hensiktsmessig å bygge boligene på et plan, på denne måten unngår 
vi store kostnader ved etasjeskille og heis. 
Byggekomiteen ønsker at prosjektet gjennomføres i to trinn, vi bygger max. antall enheter innenfor det 
arealet vi disponerer, på eiendommen 15/160. Samt deler av eiendommen 15/153 jf. avtale med 

Stiftelsen Nybo av 11.02.2013. "

I møte med Husbanken 28.05.2013 får vi avklart at vi kan bygge 8 enheter og ikke 16, som 
opprinnelig planlagt. Boligene må planlegges ut fra veileder for investeringstilskudd HB 8.C.8 
og Veileder for utforming av omsorgsboliger "Rom for trygghet og omsorg". 

Søknad om tilskudd ble sendt til Husbanken i september 2013.
Byggekostnad er beregnet til 26 400 000 for 8 enheter med fellesareal og Husbanken innvilget
07.07.2014 et tilskudd på inntil 10 386 000.

Nordreisa kommune har etter tilbudskonkurranse engasjert Haldde arkitekter AS i samarbeid 
med SWECO AS til utforming av skisse/forprosjekt og til å utarbeide anbudsgrunnlag til 
totalentreprisen. Anbudsgrunnlaget skal være ferdig innen medio november og vil deretter 
publiseres på Doffin. Oppstart av byggeprosjektet er satt til medio februar 2015. 

Kostnadene er beregnet til kr  26 400 000 og er basert på Holte kalkulasjonsnøkkel - 2014 
nettutgave. Det er ikke tatt hensyn til lønn- og prisstigning.  

Vurdering

Investeringen er vedtatt i økonomiplanen 2014 - 2018 med en ramme på 20 mill kr i 2014 og 
13 mill kr i 2015. 
Kostnadene etter kalkulasjonsnøkkelen er godt innenfor den totale rammen på 33 mill kr.

Rådmannen foreslår at prosjektet igangsettes etter kommunestyret har bevilget resterende 
ramme på 13 mill kr i investeringsbudsjettet for 2015.  Det er en forutsetning at antatt anbud er 
innenfor totalrammen på 33 mill kr.
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Sign.:
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prosjekterende/
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Haldde arkitekter AS
Sorenskriverveien 11
9513 Alta

Telefon: 784 37 714
E-post: post@haldde.as
www.haldde.as
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Ladestasjon
rullestoler

BRA totalt:
885,7 m2

BRA hovedbygg:
860,7 m2

BYA bebyggelse:
1000,6 m2

BYA frittstående boder
30,1 m2

BRA boder, del 1
10,3 m2

Boenhet C
56,2 m2

Boenhet F
57,7 m2

Boenhet E
57,7 m2

Boenhet B
56,2 m2

Boenhet G
57,4 m2

Korridor
29,1 m2

Sov
C-04
14,8 m2

Opphold/kjk.
C-03
24,0 m2

Bad
C-05
7,0 m2

Gang
C-01
5,2 m2

Bod
C-02
3,0 m2

Boenhet D
65,0 m2

Sov
D-04
14,8 m2

Gang
D-01
8,8 m2

Bad
D-05
7,3 m2

Bod
D-02
2,9 m2

Opphold/kjk.
D-03
27,6 m2

Korridor
51,8 m2

Personal-/vaktrom
13,6 m2

Korridor
36,3 m2

Fellesstue
51,4 m2

Entre
14,8 m2

Kontor
10,1 m2

Kontor
10,0 m2

HCWC
5,5 m2

Sov
F-04
15,4 m2

Bad
F-05
7,4 m2

Bod
F-02
3,2 m2

Opphold/kjk.
F-03
25,8 m2

Gang
F-01
3,8 m2

Sov
E-04
15,4 m2

Bad
E-05
7,4 m2

Bod
E-02
3,2 m2

Opphold/kjk.
E-03
25,8 m2

Gang
E-01
3,8 m2

Boenhet H
65,0 m2

Lager
2,5 m2

Boenhet A
65,0 m2

Sov
A-04
14,8 m2

Gang
A-01
8,8 m2

Bad
A-05
7,3 m2

Bod
A-02
2,9 m2

Opphold/kjk.
A-03
27,6 m2

Sov
B-04
14,8 m2

Opphold/kjk.
B-03
24,0 m2

Bad
B-05
7,0 m2

Gang
B-01
5,2 m2

Bod
B-02
3,0 m2

Sov
H-04
14,8 m2

Gang
H-01
8,8 m2

Bad
H-05
7,3 m2

Opphold/kjk.
H-03
27,6 m2

Sov
G-04
15,4 m2

Bad
G-05
7,4 m2

Bod
G-02
3,2 m2

Gang
G-01
3,8 m2

Lager
1,2 m2

Bod
5,0 m2

Varmepumpe
10,6 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2

Bod
H-02
2,9 m2

Opphold/kjk.
G-04
25,5 m2

Gard.
0,9 m2

Gard.
0,9 m2

Gard.
0,9 m2

Korridor
7,2 m2

HCWC/dusj
5,5 m2

Ventilasjon
15,9 m2

BK/vaskesentral
6,6 m2

Lager
7,8 m2

Dusj
0,7 m2

Dusj
0,7 m2

WC
0,9 m2

WC
0,9 m2

Garderobe
6,1 m2

Garderobe
7,8 m2

VF
5,2 m2

Medisinrom
9,8 m2

Bod
5,1 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,0 m2

Bod
5,1 m2

Bod
5,1 m2 Søppel

3,6 m2

Rapportrom
7,2 m2

N
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Fase:

Rammesøknad

Lokalisering:

Prosjektnr.:

1421

Tittel:

Nordreisa kommune
Omsorgsboliger
Guleng III
Storslett 9151

Målestokk:
1:200

Kontroll

Sign.:
TM

Godkjent:

Kontroll:

Format:
A3

Dato:
24.09.2014

Type tegning:

Fasade nord og sør

Tegningsnr.:

A.45-100
Prosjektnr. for
prosjekterende/
lev

Gnr./bnr.:
15/160

Haldde arkitekter AS
Sorenskriverveien 11
9513 Alta

Telefon: 784 37 714
E-post: post@haldde.as
www.haldde.as

Fasade nord

Fasade sør

Bod - fasade nord

Bod - fasade sør
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Fase:

Rammesøknad

Lokalisering:

Prosjektnr.:

1421

Tittel:

Nordreisa kommune
Omsorgsboliger
Guleng III
Storslett 9151

Målestokk:
1:200

Kontroll

Sign.:
TM

Godkjent:

Kontroll:

Format:
A3

Dato:
24.09.2014

Type tegning:

Fasade øst og vest

Tegningsnr.:

A.45-200
Prosjektnr. for
prosjekterende/
lev

Gnr./bnr.:
15/160

Haldde arkitekter AS
Sorenskriverveien 11
9513 Alta

Telefon: 784 37 714
E-post: post@haldde.as
www.haldde.as

Fasade øst

Fasade vest

Bod - fasade øst

Bod - fasade vest
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/1574-22

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 01.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
48/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Søknad om utvidelse av skjenkebevilling/skjenketider og søknad om 
skjenking i lavvoer på Høeghvollen - Kronebutikken butikkdrift AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Kommunal forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Vedlegg
1 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling
2 Tillegg til utvidet søknad - skisse over Lavvoer på Høeghvollen
3 Skisse over Lavvoer på Høeghvollen
4 Skisse over skjenkeareal inne og ute

Rådmannens innstilling

 Kronebutikken Butikkdrift AS v/Kirsti Johansen gis alminnelig skjenkebevilling for 
gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i kafeen og i Lavvoene fra Kronebutikken 
butikkdrift AS, Høeghvollen, 9152 Sørkjosen.

 Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Kronebutikken Butikkdrift AS har et 
fullverdig mat/menytilbud.

 Kronebutikken Butikkdrift AS gis skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) 
utendørs på område til venstre for hovedinngang.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.

 I henhold til kommunal forskrift gis det skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 (øl og vin) fra 
kl. 11.00 til kl. 02.00 og gruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

For øvrig gjelder vedtak i kommunestyresak 29/14:
 Kirsti Johansen godkjennes som styrer.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jf. 

Alkoholloven §1-7c.
 Skjenkebevillingen vil gjelde fra kommunestyrets vedtak og til og med 31. desember 

2015.
 For øvrig vises det til bestemmelsene i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune.
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.
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Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, 
vedtaket kan derfor påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes 
Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Kronebutikken butikkdrift AS ved daglig leder og skjenkestyrer Kirsti Johansen søker om å få
utvidet bevillingen til å gjelde skjenking av gruppe 3 (brennevin) i kafeen.
Det søkes også om bevilling for skjenking av gruppe 1,2 og 3 (øl, vin og brennevin) i lavvoene 
på Høeghvollen.  Kronebutikken butikkdrift AS har i dag ikke bevilling for skjenking i 
lavvoene.
Kronebutikken butikkdrift AS søker også om å få utvidet skjenketidene til det som er maksimal 
skjenketid for Nordreisa kommune.
Daglig leder skriver i søknaden at de ser behovet av å kunne skjenke gruppe 3 (brennevin) i 
julebordsesongen og ved enkelte andre arrangement.

Skjenkeareal i lavvoene er ca 200 m2 og har til sammen 100 sitteplasser. 

Vurdering

Bevillingsperioden i Nordreisa følger kommunevalgperioden og gjelder fra 1. januar etter 
valgåret og til og med 31. desember det fjerde året.
Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa går ut 31. desember 2015. 

I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr. år.
Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gir retningslinjer for 
hvordan det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin (gruppe 1 og 2) fra kl. 11.00 til kl. 
02.00 og brennevin (gruppe 3) fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 (brennevin) utendørs.

Kronebutikken butikkdrift AS fikk i kommunestyresak 29/14 bevilling for skjenking av gruppe 
1 og 2 (øl og vin) i kafeen og utendørs til venstre for hovedinngang.

Kirsti Johansen ble godkjent som styrer og det ble gitt fritak fra kravet om stedfortreder jf. 
Alkoholloven §1-7c. Begrunnelsen var at bedriften er så liten og at alkoholserveringen blir en 
liten del av butikkens omsetning. Beregnet omsetning er fremdeles liten i forhold til 
skjenkesteder der det er satt krav om stedfortreder.  Det foreslås derfor at fritaket opprettholdes.

Politiet er bedt om å komme med uttalelse.

Politiets uttalelse:
Viser til deres brev av 01.10.14, angående utvidelse av skjenkebevillingen ved
Kronebutikken butikkdrift AS.
Politiet har ingen bemerkninger, så lenge skjenkingen foregår i henhold til alkoholloven og
lokale forskrifter for alkoholservering.
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Post Nordreisa

Fra: Kirsti Johansen <kirsti johansen@hotmail.nt>
Sendt: 26. september 2014 15:09
Til: Post Nordreisa i

Emne:I Utvidelse av skjenkebevilgning
' 21 ,'

Hei

Jeg Kirsti Johansen,daglig leder og eier av Kronebutikken butikkdrift AS
søker om å få utvidet bevilgningen min til å gjelde skjenking av brennevin også. Ser behovet av det i
julebordsesongen og enkelte andre arrangement.
Søker samtidig om å kunne servere alkohol i lavvoen her nede på Høeghvollen når jeg har arrangement der.
Der er ca 30-35 sitteplasser. Vil tru dere har kart og oversikt over området her nede da det er gitt ved flere
anledninger ambulerende bevilgning

Fant ikke noe kart over området. Prøvde å legge ved et bilde, men fikk det dessverre ikke til
Så hvis dere trenger så får jeg komme opp med bilde.

med hilsen Kirsti Johansen

Sendt fra Windows E-post
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Maylill Henriksen

Fra: Kirsti Johansen [kirsti_johansen©hotmail.no]
Sendt: 2. oktober 2014 13:55
Til: Maylill Henriksen
Emne: Re: Vedr. utvidelses av skjenkebevilling

Hei.

Tillegg til utvidet søknad.

Jeg søker om å kunne skjenke i maksimal tid for det som gjelder for Nordreisa kommune.

Daglig leder

Hilsen Kirsti Johansen

Sendt fra Windows E-post
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Adresse: Telefon: 938 30 642

Høeghvollen E-post:kirstijohansen@hotmail.no

9152 Sørkjosen

Nordreisa Kommune

9151 Storslett

VEDLEGG TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Viser til søknad om skjenkebevilling, punkt 6, skjenkestedet.

Følgende skisse viser plan for bruk av arealet:

Inngangsparb

Butikkutsalg/utstilling 48,5 rn'

Uteservermg25 m2

1111, Kafehjørne18,1 m1 •1.

!.111111

11,•

I -1(

1 I1 1 1

Kjøkken10,5 m'

Kafhjørnet og uteareal skal benyttes til servering av mat og drikke.

Mvh

Kirsti Johansen

Daglig leder

Kronebutikken butikkdrift as
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2011/3956-4

Arkiv:                033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 14.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/12 Nordreisa klagenemnd 14.12.2012
49/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Reglement for klagenemnda i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

1 Forslag til nytt reglement for klagenemnda i Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa klagenemnd - 14.12.2012 

Behandling:

Klagenemnda fremmet følgende forslag:
Godkjenner nytt reglement for klagenemnda med følgende endringer:
Paragraf 2. endres oppvekst-kulturutvalg til oppvekstutvalg.

Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nytt reglement for klagenemnda i Nordreisa vedtas med endring i paragraf 2. fra oppvekst-
kulturutvalg til oppvekstutvalg.

Rådmannens innstilling

Nytt reglement for klagenemnda i Nordreisa vedtas.

Saksopplysninger

I Nordreisa kommunestyre 31.08.95 sak 70/95 ble reglement for klagenemnda vedtatt.

Nordreisa kommune vil i denne valgperioden ha 4 hovedutvalg.
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Vurdering

Det bør være nytt reglement for klagenemnd i Nordreisa kommune da antall hovedutvalg har 
endret seg.

Tidligere behandlinger

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.10.2011 PS 54/11:

Behandling:
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. Reglement behandles i klagenemnda og legges frem for kommunestyret i neste
møte.

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes. Reglement behandles i klagenemnda og legges frem for kommunestyret i neste
møte.
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§ 1 Hjemmel

Klagenemnda i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10 
og er særskilt klagenemnd i hht forvaltningsloven § 28.2. ledd.

§ 2 Valg og sammensetning

Klagenemndas medlemmer består av 4 medlemmer med varamedlemmer. Representantene 
med vara velges fra hvert av hovedutvalgene.
4 medlemmer med varamedlemmer velges slik:
1 representant med vara fra formannskapet 
1 representant med vara fra driftsutvalget
1 representant med vara fra helse- og omsorgsutvalget
1 representant med vara fra oppvekst- og kulturutvalget.

Ved behandling av klage vil kun tre av disse fire tiltre. Den som representerer det utvalget 
som har gjort det påklagede vedtak, er utelukket.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt 
selv om det er valgt varamedlem. Dersom lederen dør eller blir løst fra sitt verv, skal det 
velges ny, selv om det tidligere er valgt nestleder.

§ 3 Ansvarsområde

Klagenemnda i Nordreisa kommune er et organ opprettet i henhold til Kommuneloven § 10 
og er særskilt klagenemnd i hht forvaltningsloven § 28.2. ledd.
Dette innebærer at nemnda skal behandle alle klagesaker i kommunen med de unntak der 
klageinstansen etter særlov er lagt til andre, for eksempel Fylkesmannen.

Klagenemnda fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov eller 
forskift, herunder:

- Klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen med retslig 
klageinteresse i saken.

Reglement for klagenemnda i Nordreisa kommune Dok id:
2011/3956-1

Dok type:
Politisk instruks

Utgave:
1

Skrevet av: 
Christin Andersen

Gjelder fra
20.10.2011

Godkjent av
Nordreisa Kommunestyre

Side nr:
2
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§ 4 Klagenemndas møter

Klagenemnda avvikler møter når lederen bestemmer.

Møteinnkalling skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Saksliste settes op av leder og 
saksdokumenter skal sendes medlemmene.

Møtet ledes av nemndas leder eller nestleder. Har leder og nestleder forfall, velges særskilt 
møteleder ved flertallsvalg.

Klagenemnda er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig 
flertall.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller hans representant har 
møte og talerett.

Lederen eller rådmannen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg 
med.

Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av nemnda.

§ 5 Sekretariatet

Sekretariatfunksjonen for Klagenemnda legges til rådmannen.
Saksbehandlingen i klagenemnda skal følge de særskilte bestemmelser og krav som framgår 
av kap VI i Forvaltningsloven, og de generelle bestemmelser som kommuneloven fastlegger.

Rådmannen eller den denne bemyndiger er sekretær for nemnda.

§ 6 Endringer i reglementet

Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er 
en naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av 
rådmannen.

Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Reglementet er vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.10.2011.
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/2028-2

Arkiv:                010

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 19.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/14 Nordreisa valgstyre 27.06.2014
50/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag

Henvisning til lovverk:
Valgloven § 24 annet ledd

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 27.06.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med rettelse til søndag 13. september 2015. 

Vedtak:

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 hvor valgdagen er fastsatt til 
mandag 14. september 2015, avholder det også valg i Nordreisa kommune søndag 13. september 
2015.
Valglokalene på Storslett skal ha åpent også søndag 13. september 2015.

Valgstyrets innstilling

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 hvor valgdagen er fastsatt til 
mandag 14. september 2015, avholder det også valg i Nordreisa kommune søndag 13. september 
2015.
Valglokalene på Storslett skal ha åpent også søndag 11. september 2015.

Saksopplysninger

I brev av 12.6.14 opplyser Det kongelige Kommunal- og regionaldepartement at valgdagen for 
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.
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Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg
også søndag 13. september 2015.

Vurdering

Kommunestyret kan selv med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta at det på ett eller 
flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket 
må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

I Nordreisa kommune har det vært tradisjon å ha valg søndag før den offisielle valgdagen.
Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2011 hadde valglokalene på Storslett søndagsåpent.
Velgere kan gi forhåndsstemme fra juni måned i valgåret på hvilket som helst stemmemottak i 
landet, uavhengig om de bor i kommunen eller ikke. Det vil dermed være tilstrekkelig å ha ett 
valglokale med søndagsåpent i kommunen. 

Etter en helhetlig vurdering anbefales det at Nordreisa kommune også avholder valg søndag 13. 
september 2015 og at valglokalet på Storslett har søndagsåpent.

Side 1068



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/3421-1

Arkiv:                601

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 14.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
51/14 Nordreisa kommunestyre 04.11.2014

Revisjon av anskaffelsesreglementet for Nord-Troms kommunene

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Anskaffelsesreglementet 2014-2018 Del 1
2 Anskaffelsesreglementet 2014-2018 Del 2

Rådmannens innstilling

1. Anskaffelsesreglement for Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord) del 1 vedtas i tråd med vedlagt revidert forslag.

2. Innkjøpstjenesten i Nord-Troms reviderer anskaffelsesreglement del 2 som vedtas og 
implementeres av rådmannsutvalget i Nord-Troms. 

Saksopplysninger

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord (NTR) startet i 
2008 en prosess på utvikling av felles anskaffelsesreglement og anskaffelsesrutiner. Felles 
innkjøpsreglement ble vedtatt av alle Nord-Troms kommunene, videre fikk administrasjonen i 
oppdrag å utarbeide anskaffelsesrutiner. I 2010 ble felles innkjøpstjeneste for Nord-Troms 
etablert og den 01.09.10 ble det ansatt en felles interkommunal innkjøpssjef, med ansvar for 
Nord-Troms kommunenes anskaffelsesprosesser. I tillegg er det etablert en interkommunal 
innkjøpsgruppe bestående av et medlem fra hver kommune. Disse medlemmene fungerer som 
innkjøpskoordinatorer i sin kommune.

Felles anskaffelsesreglement og innkjøpstjeneste har vært virksom siden 2010. Innkjøps-
tjenesten har siden oppstarten fokusert på implementering av reglement og rutinene i de 
forskjellige kommunene, leverandørutvikling og inngåelse av felles rammeavtaler, samt store 
enkeltanskaffelser.

Som nevnt ovenfor har dagens anskaffelsesreglement vært virksom siden 2008 og det er derfor 
behov for gjennomgang/revisjon av reglementet. Interkommunal innkjøpsgruppe og 
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innkjøpssjefen har gått gjennom felles anskaffelsesreglement og foretatt en evaluering/revisjon 
av denne. I hht. endringer i Lov om offentlige anskaffelser og innkjøpstjenestens erfaringer, er 
det foretatt små justeringer for å tilpasse seg dagens praksis.

Anskaffelsesreglementet består av del 1 som er anskaffelsesreglement (politisk overordnet) og 
del 2 som er administrative rutiner.

Anskaffelsesreglementet har som nevnt vært gjennom en evaluering/revisjon og 
innkjøpsgruppen ønsker å gjøre noen små endringer/justeringer i dette dokumentet. Reglementet 
starter med (ny del) praktisk introduksjon om hva er en anskaffelse, her er alle hovedelementene 
i anskaffelsesprosessene settet opp (informativ del). Videre omhandler reglementet
virkeområdet og formål, innkjøpspolitikk, innkjøpsmetoder, valg av leverandør/produkt, 
organisering, kontroll og oppfølging, øvrige regler, miljø, etikk og avslutning. Dette er i 
hovedtrekk de samme hovedområdene som dagens reglement har.

Av endringer som bør nevnes er at grensen for direkteanskaffelse er økt fra kr 15.000,- til kr 
50.000,-. Årsaken til at kommunene hadde en så lav grense som 15.000,- var at vi ønsket at flest 
mulig skulle bli bevist på ansvaret i hht. offentlige anskaffelser. Vi mener nå at det vil være mest 
praktisk å øke denne grensen, men bemerker at prinsippene i offentlige anskaffelser gjelder også 
for beløp under 50.000,-. Lov om offentlig anskaffelser gjelder i utgangspunktet fra første krone, 
men loven har en beløpsgrense som starter på kr 100.000,-. Videre er det gjort en del mindre 
endringer at reglementet i hht. praktiske erfaringer og lovendringer. Viser til vedlagt 
anskaffelsesreglement.

Anskaffelsesreglementet del 1 vil være grunnlaget for evaluering/revisjon av 
anskaffelsesreglement del 2 (administrativ del), forslag til del 2 bør legges fram for rådmennene 
i samarbeidskommunene for avgjørelse og implementering.

Vurdering

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms ser at det nå er nødvendig med en evaluering/revisjon av dagens 
retningslinjer og rutiner i hht. anskaffelse. Revidert anskaffelsesreglement vil som tidligere ha 
sitt grunnlag i Lov om offentlige anskaffelser, videre er det viktig å ha et reglement som klargjør 
innkjøpspolitikken til kommunene.

Innkjøpstjenesten mener kommunene er blitt betydelig styrket i forhold til offentlige innkjøp og 
har gjennom felles innkjøpstjeneste, fått nødvendig spisskompetanse og innkjøpsstøtt i hht. å
ivareta kravene i Lov om offentlig anskaffelser. Flere av våre anskaffelser er kommet inn i 
rammeavtaler, noe som effektiviserer innkjøp, der flere innkjøp er blitt rimeligere om man 
skulle gått til enkeltanskaffelser. 

Rådmannen anbefaler at vedlagt forslag på anskaffelsesreglement del 1 vedtas samt at del 2 
oversendes rådmannsutvalget for vedtak og iverksettelse.

Likelydende saksframlegg og forslag til vedtak fremmes for alle samarbeidskommunene.
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1. Hva	er	en	anskaffelse	- praktisk	introduksjon	

 Kommunen velger fritt om man ønsker å produsere varen eller tjenesten selv eller 
kjøpe den i markedet. 

 Hvis kommunen først bestemmer seg for å kjøpe varen/tjenesten fra andre enn 
kommunen selv, er kjøpet en anskaffelse.  

 Som hovedregel ingen betydning om det kjøpes fra private, ideelle eller en annen 
offentlig virksomhet.

Regelverk som gjelder

• Lov om offentlige anskaffelser (loa) 
• Forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 
• Forskrift om offentlige anskaffelser innen 

forsyningssektorene (vett) 
• Forskrift om klagenemnd for offentlige 

anskaffelser (Kofa) 
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter (ILO-konvensjon 94)

 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og 
om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven].

Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? 

• Formålet – lov om offentlige anskaffelser § 1:  
o Bidra til økt verdiskapning 
o Sikre effektiv ressursbruk 
o Forretningsmessig og likebehandling 

• Gode interne rutiner i forbindelse med 
anskaffelser  
o Reduserer faren for korrupsjon 
o Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke 

alene korrupsjon 
• Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i 

EU/EØS har derfor betydning for hvordan de 
norske reglene tolkes.

Stortingsmelding: Det gode innkjøp St.meld.36 
(2008-2009) 

• Tre hovedsatsinger 
1. Organisering av innkjøpsarbeidet 
2. Lederfokus 
3. Opplæring

Politisk vs administrativt nivå 

• Politisk nivå skal involvere seg i den første 
fasen. 
o Hva vil vi ha? 
o Hvordan vil vi ha det? 

• I neste fase bør administrasjonen gjøre jobben 
• Administrasjonen har ansvaret for evaluering av 

tilbud og tildeling 
• Administrasjonen skal håndtere klager  

Grunnleggende prinsipper for 
anskaffelsesprosedyren – LOA § 5  

• Ikke-diskriminering 
• Konkurranse 
• Likebehandling 
• Forutberegnelighet 
• Gjennomsiktighet 
• Etterprøvbarhet 
• Forretningsmessig  
• Proporsjonalitet/forholdsmessighet

Kravet til likebehandling   

• Viktigste av de grunnleggende kravene 
• Alle skal ha like muligheter til å delta i 

konkurranse om oppdrag. 
• Gjelder overfor utenlandske og norske 

leverandører over NOK 1,55 mill
• Faktisk og formell likebehandling 
• Åpen og skjult forskjellsbehandling 
• MEN, det betyr ikke at kommunen ikke kan 

stille krav!!!
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Objektiv/ikke-diskriminerende 

• Utslag av likebehandlingsprinsippet 
• Sikre like muligheter i konkurransen 
• Saklige og objektive kriterier 
• Proporsjonalitet 
• Forbud mot diskriminering på bakgrunn av 

nasjonalitet 
• Også forbudt og ta hensyn til lokale tilbydere 

uten at det har direkte betydning for det som 
skal anskaffes

Kravet til konkurranse 

• Anskaffelsen ”skal så langt som mulig være 
basert på konkurranse” 
o Hva betyr så det? 

• Virkemiddel for effektive anskaffelser 
• Gjelder også ved direkte anskaffelser under 

terskelverdien (kr.500 000)   

Kravet til forutberegnelighet 

• Uten regler er utgangspunktet ingen 
forutberegnelighet (”spiller du fotball, så spiller 
du fotball”) 

• Alle liker positive overraskelser – det er de 
negative som bør unngås 

• Når flere konkurrerer må forutsetningene 
klargjøres 

o Krav til prosedyre 
o Klare krav til deltakelse i konkurransen 
o Krav til tildelingsvurdering/krav  

• Form og innhold graderes også etter krav til 
gjennomsiktighet og god forretningsskikk

Gjennomsiktighet/etterprøvbarhet 

• Åpenhet i anbudsprosessen 
• Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i henhold 

til reglene 
• Kravet medfører at alt i anskaffelsesprosessen 

skal kunne dokumenteres. 
• Dokumentasjonen må være klar, entydig og 

utfyllende

Regelverket – betydning? 

• Når tilbudene først er kommet inn, kan ikke 
krav, spesifikasjon og tildelingskriterier (vilkår 
for valg av leverandør) endres! 

• Det må derfor gjøres en god jobb FØR 
konkurransen utlyses! 

• Hvis det viser seg at du har valgt feil/gjort en for 
dårlig jobb, har du to valg: 

o Forhold deg til konkurransen og få et 
dårligere produkt 

o Avlys konkurransen og risiker å få 
erstatningskrav

Konsekvenser av brudd på regelverket 

• Leverandør kan melde tildelingen til 
Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA)
for å få vurdert beslutningen.

• Leverandøren kan gå til domstolene for å få 
midlertidig forføyning. Får leverandør 
medhold, må anskaffelsesprosessen stoppe 
opp i påvente om domstolens behandling. 

• Hvis en inngår en kontrakt som ved klage fra en 
leverandør blir dømt med brudd på 
anskaffelsesregler vil saken gå videre til 
behandling om erstatning: 
o Erstatning for positiv kontraktsinteresse 
o Erstatning for negativ kontraktsinteresse  

Og hva er så handlingsrommet? 

• Stor frihet til å bestemme hva som ønskes 
anskaffet, forutsatt … 

• Stor frihet til å fastsette krav til leverandørene, 
forutsatt … 

• Stor frihet til å fastsette hva som skal vektlegges 
ved tildeling av kontrakt, forutsatt …

For å skaffe seg handlingsrom kreves det: 

• Profesjonalitet gjennom hele prosessen 
• God planlegging – ikke hastehandling 
• Fokus på godt internt arbeid 
• Godt samspill mellom politisk og administrativt 

nivå 
• Godt arbeid gir besparelser 
• Godt arbeid gir riktige kjøp
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Anskaffelsesprosessen

1. PLANLEGGING AV ANSKAFFELSE 
2. BEHOVSVERIFIKASJON 
3. MARKEDSUNDERSØKELSE 
4. GJENNOMFØRING AV 
5. ANSKAFFELSE 
6. KONKURRANSEGRUNNLAG 
7. BESTILLING/KONTRAKT

  8. OPPFØLGING AV ANSKAFFELSE 
  9. KONTRAKTSOPPFØLGING 
10. LIVSSYKLUSKOSTNADER 
11. UTFASING 
12. SPESIFIKASJON 
13. LEVERANDØRVALG

2. Virkeområde og formål

Virkeområde

Disse retningslinjer gjelder alle Kommunenes enheter. Retningslinjene gjelder
varekontrakter, tjenestekontrakter (herunder også konsulenttjenester), samt anskaffelser
innen bygg og anlegg. Alle som er involvert i innkjøp til kommunen plikter å sette seg inn
i og følge retningslinjene.

Formål

Formålet med retningslinjene er å fastsette Kommunens innkjøpspolitikk slik at 
kommunen har en felles opptreden overfor leverandører, og at disse behandles på 
samme måte uavhengig av hvilken enhet det er som foretar anskaffelsen.

Retningslinjene skal også sikre at kommunen gjennom felles rammeavtaler/ samkjøp drar
nytte av de gunstige betingelser store kjøp/avtaler gir.

Videre skal retningslinjene sikre at det er en reell konkurranse om å oppnå 
leveranser til kommunen og at prinsippet om konkurranse på like vilkår følges 
overfor alle interesserte leverandører.

I tillegg skal retningslinjene sikre at innkjøp foretas etter gjeldene lover og 
forskrifter. Retningslinjene skal så langt som mulig sikre at kommunes innkjøp
ivaretar miljøet på en bærekraftig måte.

Målsetting

o Innkjøp til Kommunen skal gjennomføres på en slik måte at kommunens 
økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig på lang sikt.

o Innkjøpsordningen skal være rasjonell og gi en effektiv utnyttelse av 
kommunens ressurser.

o Innkjøpsordningen skal gjennom de fastlagte rutiner sikre at:
o feil oppdages slik at disse kan rettes i tide
o misligheter forebygges og avdekkes
o det er klare ansvarsforhold
o ordningen klart og greit kan dokumentere et hendelsesforløp
o ordningen skaper tillit både hos innbyggere og leverandører
o ordningen skal sørge for at miljøpolicy til Kommunen følges
o etiske retningslinjene følges

o Kommunenes administrasjon er sammen med Innkjøpstjenesten ansvarlig for å 
utarbeide innkjøpsstrategi som er målbar ihht målsettingene.
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3. Innkjøpspolitikk

Generelt

Innkjøp av varer og tjenester til Kommunen skal foretas etter konkurranseprinsippet.
Valg av produkt/leverandør skal gjøres innenfor rammen av lov, forskrifter og
reglement.

Miljø	og	livssykluskostnader

Det bør foretrekkes miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører 
(miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter), selv om disse på kort sikt er dyrere, jfr. 
Kommunens Miljøpolicy for innkjøp. Kommunen skal derfor under planleggingen av
den enkelte anskaffelse ta hensyn til miljømerking og miljøsertifisering samt 
livssykluskostnader og andre miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Lærlinger

For arbeid som skal utføres for Kommunen, kan det settes som betingelse for 
gjennomføring at norske leverandører skal være tilknyttet en offentlig godkjent 
lærlingordning. Slik betingelse kan likevel kun settes dersom det er et klart definert
behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje.

Fast	ansatte	(kontraktørklausul)

For bygg- og anleggsarbeid som skal utføres for Kommunen, skal det settes som 
betingelse for gjennomføring av kontrakten at arbeidet skal utføres av entreprenøren og
dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte,
eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Valgte leverandør er nødt til minimum følge
hovedavtalens bestemmelse. Det skal stilles krav om at bruk av enkeltmannsforetak
som ikke er entreprenør eller underentreprenør, skal begrunnes.

Lagerhold

Kommunens avdelinger skal tilstrebe at lagerhold av varer skal holdes på et 
minimumsnivå slik at man unngår unødig kapitalbinding i lagerhold. Nødvendig 
leveringssikkerhet ved at leverandøren forestår lagerholdet for kommunen kan også
sikres via leveringsavtalen.

4. Innkjøpsmetoder

Ethvert kjøp skal, uansett innkjøpsmetode, så langt det er mulig, baseres på 
konkurranse. Kjøp av varer og tjenester til Kommunen skal skje enten:

a) anbudskonkurranse
b) som direkte anskaffelse.

Forskriften gir en detaljert beskrivelse av hvordan offentlige innkjøp skal foretas m.h.t
anbuds-/ tilbudsprosedyrer og behandling.

Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere, e-post, netthandel e.l. som
kommunen ikke har avtale med er ikke tillatt.
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Avtaleformer:

Innkjøpene bør foretas etter følgende avtaleformer:

 Rammeavtaler
 Det bør inngås ett - eller flerårige leveringsavtaler (rammeavtaler) for varer og

tjenester som jevnlig forbrukes. Det kan også inngås rammeavtaler med flere 
enn en leverandør.

 Dersom varene/tjenestene forbrukes av flere enheter skal det inngås felles 
leveringsavtaler.

 Rammeavtalene skal omfatte de fleste varegrupper- og tjenester som 
kommunen benytter. Avdelingene skal benytte de leverandører kommunen 
inngår rammeavtale med.

 Enkeltavtaler/enkeltkjøp
 Innkjøp av varer eller tjenester som ikke jevnlig forbrukes eller inngår i 

kommunens rammeavtaler.

Ved enkeltkjøp over NOK 50.000,- eks. mva., og hvor anskaffelsen ikke kunngjøres,
skal det innhentes minst tre konkurrerende tilbud. Unntak vil være situasjoner hvor det
av praktiske årsaker ikke er mulig å innhente flere tilbud, f.eks. ved hastekjøp. Det skal
i så fall i etterkant kunne legges frem begrunnelse for at man ikke kunne foreta
konkurranse rundt anskaffelsen.

5. Valg av leverandør/produkt

Valg av leverandør/produkt til Kommunen skal foretas slik at kommunens økonomiske
interesser blir ivaretatt best mulig på lang sikt. Dette betyr ikke at leverandøren med
den laveste pris nødvendigvis skal velges, men heller den leverandøren som på sikt
har det beste tilbud i leveransens brukstid, alle forhold tatt i betraktning. Forskriften
bruker ordlyden: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Vurderingen er todelt, først vurderes leverandørens egnethet, deretter vurderes 
produktet/tjenesten. Kriteriene som benyttes ved vurderingen skal oppgis i 
konkurransegrunnlaget.

Vurdering	av	leverandørens	egnethet	(utvelgelse):

Ved vurdering av leverandørens egnethet er det lov til å be om dokumentasjon på 
leverandørens finansielle og økonomiske stilling, samt dokumentasjon av leverandørens
tekniske kvalifikasjoner. Under tekniske kvalifikasjoner er det lov til å sette krav om
miljøsertifisering.

Ved alle store anskaffelser er det viktig at man tenker igjennom konsekvensene på
hva som vil skje dersom leverandøren går konkurs i avtaleperioden. En konkurs vil 
som regel også innebære tap for kjøper. (Dyrere kjøp fra andre leverandører til man
har fått inngått ny avtale, tap av garantitiden ved utstyrsanskaffelser osv.)

Følgende dokumentasjon skal etterspørres:

Skatteattest: Ihht. Forskrift om offentlige anskaffelser skal oppdragsgiver kreve 
skatteattest og av sine leverandører ved anskaffelser av en verdi over
NOK 100.000,- eks. mva. Leverandører med skatterestanser kan
avvises.
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HMS-egenerklæring: Ved alle tjenestekontrakter skal oppdragsgiver kreve HMS-
egenerklæring av sine leverandører. Ved varekontrakter er det
valgfritt.

Vurdering	av	produkt/tjeneste	(tildelingskriterier):

Eksempler på kriterier som benyttes ved tildeling av kontrakt er:

 Pris/kostnad
 Service-/ driftskostnader
 Leveringstid: Med leveringstid menes hvor lang tid det tar fra bestilling er sendt

til varene er mottatt.
 Kvalitet: Den leverandør som velges skal levere varer av tilfredsstillende kvalitet.

Imidlertid skal man være oppmerksom på at man ikke kjøper bedre 
kvalitet enn det man strengt tatt trenger.

 Funksjonalitet: Funksjoner ut over eventuelle minimumskrav som er satt, kan
brukes til å rangere tilbudene.

 Brukervennlighet: Lett å rengjøre, ergonomi, lett å flytte og så videre, er ting
man kan ta hensyn til når man rangerer tilbudene.

 Miljøvennlig: Produktene får tilleggspoeng for å være miljøvennlig.
 Listen er ikke uttømmende.

6. Organisering

Innkjøp av varer og tjenester til Kommunen er et administrativt ansvar. Kommunens
innkjøpsvirksomhet skal koordineres. Dette gjennomføres ved at de samarbeidende 
kommuner etablerer en Innkjøp styringsgruppe med ett medlem fra hver kommune. 
Innkjøp styringsgruppe skal også fungere som innkjøpskoordinatorer i den kommune 
medlemmet representerer. Innkjøp styringsgruppe skal utarbeide strategi og rullere 
strategien til Innkjøpstjenesten.

Avgjørelsesmyndighet

Rådmannsutvalget kan delegere til Innkjøpstjenesten fullmakt til å underskrive 
rammeavtaler på kjøp av varer og tjenester. Ved enkeltkjøp gjort av en kommune er det 
Rådmann/administrasjonssjef eller den som har fått delegert ansvaret som skal 
underskrive tildelingsbrev og kontrakt.

7. Kontroll og oppfølging

Kontroll

Kontroll skal rette seg både mot enhetene og leverandørene. Mot enhetene dreier det
seg om å få brukerne til å holde seg innenfor de avtaler som er inngått, samt følge de
retningslinjer som er vedtatt. Overfor leverandørene vil kontrollen dreie seg om at
leveringsavtalens betingelser overholdes. Det forutsettes et samarbeid med enhetene
og kommunerevisjonen i kontrollarbeidet. Kommunerevisjonen har tilgang til alle
innkjøpsfaglige dokumenter.

Når kommunen inngår kontrakt med en leverandør er det viktig å etablere et forhold
som sikrer kostnadseffektivt samarbeide for begge parter, og være kreativ og ta ut det
forbedringspotensialet som ligger i et kostnadseffektivt samarbeide i avtaleperioden. Det
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skal arrangeres jevnlige statusmøter med avtaleleverandørene, slik at dette blir fulgt
opp.

Kontrollen foretas etter gjeldende rekvisisjons- og anvisningsreglement.

Reklamasjoner

Reklamasjoner overfor leverandører skal foretas straks en feil er oppdaget. 
Kommunen som kjøper er forpliktet til å foreta kontroll av varen straks den er 
mottatt. Kontrollen gjelder både kvalitet og kvantitet. Den enkelte enhet avgjør om
varen skal avvises eller om den skal godtas mot reduksjon i prisen.

Avviste varer skal byttes omgående for leverandørens regning. Fakturaen anvises ikke
før feilen er rettet/kreditnota er mottatt.

8. Øvrige regler

Konsekvens	ved	overtredelse

Overtredelse av retningslinjene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. 
Alvorlige brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed.

Se for øvrig del II; prosedyrer for reaksjoner ved brudd på anskaffelsesreglementet.

Dispensasjon/unntak	fra	retningslinjene

Rådmannen kan gi dispensasjon/vedta unntak fra retningslinjene.

Oppfølging

Det forutsettes at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og påser at
retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave og kontinuerlig å vurdere om
retningslinjene er hensiktsmessige.

Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med
nærmeste overordnede.

9. Miljø

For å minske presset på miljøet og ivareta hensynet til fremtidige generasjoner, skal
kommunens innkjøp gjøres mest mulig miljøeffektivt, hvilket betyr høyest mulig
verdiskapning med minst mulig miljøbelastning.

Krav til produktet

Kommunen skal, når det finnes alternativer, benytte produkter som ved valg av råvarer,
gjennom fremstillingsprosessen, bruk, gjenbruk, gjenvinning og sluttbehandling
representerer minst mulig miljøbelastning. Miljømerkede produkter skal prioriteres når
det er mulig. Livsløpskostnader skal i størst mulig grad legges til grunn for vurdering av
det økonomisk mest fordelaktige alternativ. Behovsanalyser skal gjennomføres for å
sikre at rett produktløsning blir valgt.

Livsløpsperspektivet fra vugge til vugge (kretsløpet fra produksjon via bruk, og 
gjenvinning til ny produksjon) vil også stå sentralt, derigjennom vurdering av 
miljøbelastning gjennom valg av råvarer, produksjon, produktet i bruk, gjenvinning
og sluttbehandling.
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Vurderingspunkter innenfor de nevnte områder er:

Råvarer

Råvarer kan grovt sett karakteriseres som bærekraftige hvis de faller innenfor følgende tre
kategorier:

 Består av gjenvunnet materiale.

 Består av fornybare ressurser som er forvaltet bærekraftig dvs. med et langsiktig perspektiv
for øyet.

 Består av ikke fornybare ressurser som går inn i sirkelen fra vugge til vugge og gjenvinnes
etter bruk.

Produksjon

Produksjonsprosessen skal så langt det er mulig ikke føre til utslipp av miljø- og 
helseskadelige stoffer, eller for øvrig bidra til forringelse av det lokale eller globale 
miljøet. Avfallsmengdene knyttet til produksjon og omsetning skal minimeres så mye
som mulig. Produkter hvor produksjonsprosessen gir mindre utslipp og avfall enn
gjeldende forskrifter og konsesjonskrav vil bli foretrukket.

Produkter som inneholder miljøgifter og dermed klassifiseres som spesialavfall skal
om mulig unngås å tas i bruk. Hvis slike produkter må tas i bruk, skal behandlingen
styres etter egne avviksprosedyrer.

Produktet i bruk

Følgende momenter skal vurderes;

 Holdbarhet
 Reparerbarhet
 Energibruk og energiformer
 Innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer
 Produktets gjenbruksegenskaper.

Gjenvinning

Produkter og emballasje som har gjenvinningsmuligheter skal prioriteres.

Sluttbehandling

Produktet skal, hvis det ikke er mulig å gjenvinne det, håndteres på en slik måte at det ikke
er til skade for miljøet. Produkter som inneholder miljøgifter, og dermed klassifiseres som 
spesialavfall, skal håndteres i samsvar med gjeldende regelverk.

Valg	av	leverandør

Leverandørens miljøredegjørelse og produktenes egenskaper i forhold til 
miljøbelastning vil være en konkurransefaktor ved kontraktstildelinger i 
kommunen.

Gjennom å være en krevende kunde, skal anskaffelsesfunksjonen i kommunen bidra
til å redusere den totale miljøbelastningen (biologisk mangfold, råvare- og energibruk,
forurensing og avfall) fra varer og tjenester som leveres til og forbrukes av
kommunen.

Denne policyen legges til grunn ved innkjøpsrutinene i kommunen og ved de 
enkelte anskaffelser.
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10. Etikk

Med etikk forstår vi læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må 
etterleves for at fellesverdiene skal realiseres. Kommunen er svært avhengig av tillit fra
leverandører, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er viktig at alle
ansatte etterlever de normer og regler for innkjøp som er besluttet.

Kommunens etiske normer forteller deg hvordan du generelt skal opptre som 
forutsetning for å være en del av fellesskapet i kommunen, og bidra til å realisere vårt
verdisyn. Dette er et rammeverk som hver enkelt medarbeider må forholde seg til.

Formål

Formålet med etiske retningslinjer ved innkjøp er

 å bidra til reell og lik konkurranse om oppdrag
 å skape tillit til offentlige beslutninger
 å sikre det offentliges renommé
 å sikre et felles etisk rammeverk for alle involverte i innkjøpsprosessen

Hvem omfattes av retningslinjene?

Kommunens etiske retningslinjer ved innkjøp gjelder for alle ansatte som er 
involvert i anskaffelsesprosessen og det videre samarbeid med leverandør.

Konsekvenser av overtredelse

Overtredelse av kommunens etiske regler kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.
Alvorlige brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed. Det skal
vektlegges at samme overtredelse resulterer i samme reaksjon uavhengig av posisjon i
organisasjonen.

Dispensasjon	fra retningslinjene

Rådmannen kan gi dispensasjon fra retningslinjene.

Oppfølging

Rådmannen forutsetter at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og
påser at retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave og kontinuerlig
vurdere om retningslinjene er hensiktsmessige.

Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med
nærmeste overordnede.

Generelle	etiske	problemstillinger

Eventuelle personlige motiver skal ikke være styrende for valg av produkt/leverandør/ 
tjeneste. Ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, 
eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Personlige 
fordeler omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler for eksempel
i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

Regelen gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, 
blomster og lignende, jfr. personalhåndboka.

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette 
prinsippet skal skje etter særskilt godkjenning av rådmannen. Denne bestemmelsen
gjelder ikke ved reiser over kortere strekninger hvor det praktisk ligger til rette for
fellestransport.
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Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom ansatte og leverandør ved langvarige
avtaleforhold. (Eksempelvis lunsj, middager etc.) Disse relasjonene må ikke påvirke
beslutninger ved fremtidige anskaffelser. Valg av leverandør skal foretas etter objektive
vurderinger.

Informasjon og åpenhet i forbindelse med anskaffelser skal tillegges stor vekt der det er
mulig. Eksisterende og potensielle leverandører skal få en lik behandling i forhold til 
informasjonstilgang.

Opplysninger knyttet til den enkelte leverandørs virksomhet skal behandles
konfidensielt og skal ikke meddeles tredje person.

Det er i enhver innkjøpsprosess særdeles viktig at innkjøperen selv styrer 
prosessen.

Behov avdekkes

I denne fasen er det viktig å unngå:

 At enkelte leverandører får anledning til å definere behovet for anskaffelsen på en slik
måte at spesifikasjonen blir skreddersydd ett produkt/en tjeneste/en leverandør.

 Lekkasjer/innside informasjon fra kjøper som gir en leverandør 
konkurransefordeler.

 Begrenset informasjonsinnhenting fra markedet som gir enkelte leverandører 
konkurransefordeler. Eksempler på dette er kun å hente inn informasjon fra noen 
utvalgte leverandører som gir en bestemt løsning fremfor å kontakte flere for
alternative løsninger. Konsekvensen av begrenset informasjonsinnhenting vil være
favorisering av enkelte leverandører samtidig som det øker risikoen for å få en løsning
som ikke er optimal i forhold til behovet.

 Å definere behov ut fra personlige preferanser i stedet for organisasjonsmessige behov.

 At det stilles strengere krav til leverandøren/produkt/tjenesten enn det som er 
nødvendig for å oppfylle behovet i hvert enkelt tilfelle.

Valg av kjøpsform

I denne fasen er det viktig å unngå:
 At valg av kjøpsform blir gjort for å favorisere enkelte leverandører. 

Eksempler på dette kan være:

 Å dele opp et totalkjøp i flere mindre deler for å holde seg under 
terskelverdiene i EØS regelverket.

 Å utelate kostnader for å holde seg under terskelverdiene i EØS regelverket.
o Eksempel på slik kostnad er driftskostnader.
o Å favorisere lokale leverandører.

Anbud/tilbud innhentes

I denne fasen er det viktig å unngå:

 Å igangsette en anskaffelsesprosess for å sjekke prisnivået hos enkelte leverandører
eller i bransjen. Leverandørene bruker mye tid på anbuds/tilbudsberegning og det vil 
være å holde de for narr ved å igangsette en prosess hvor det ikke er overveiende
sannsynlig at det skal foretas et kjøp.
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 Konfidensialitet/lekkasjer. Opplysninger knyttet til anbudet/tilbudet som gis i
forbindelse med anbuds/tilbudsinnhentingen skal tilkomme alle tilbyderne på lik måte
og på likt tidspunkt.

 At det ved konkurranseutsetting er for sterke bånd mellom innkjøper og egen
produksjonsenhet som fører til favorisering av egne produksjonsenheter selv om
eksterne leverandører leverer et bedre/tilsvarende produkt/tjeneste. Det bør være
vanntette skott mellom de som lyser ut og de som gir anbud i samme juridiske enhet.

 At spesifikasjonen er beskrevet på en slik måte at den er avhengig av én type
løsning/leverandør. Det skal fortrinnsvis benyttes funksjonsspesifikasjoner.

Kunngjøring

Ved anskaffelser som omfattes av Lov om offentlig anskaffelser skal regelverket 
følges.

Ved anskaffelser som er under terskelverdiene (NOK 500.000 eks 25% mva) kan
oppdragsgiver velge mellom offentlig kunngjøring eller direkte henvendelser til et
utvalg tilbydere.

Valget skal foretas på grunnlag av anskaffelsens verdi sett i forhold til kostnadene ved
offentlig kunngjøring og direkte henvendelser. I valget skal det også legges vekt på
potensialet for innsparinger ved et større antall tilbydere samt markedets interesser.

I denne fasen er det viktig å unngå:

 At det velges en form som utelukker enkelte tilbydere/løsninger eller som på
andre måter medfører diskriminering.

 At det velges en form som gir enkelte leverandører uberettigede fordeler
framfor andre.

Kommunikasjon før anbuds-/tilbudsfrist

I denne fasen er det viktig å unngå:

 At det blir gitt ulik informasjon knyttet til anbudet/tilbudet til 
potensielle leverandører.

Anbud-/tilbudsåpning

Anbudsåpningen er regulert av gjeldende lovverk, retningslinjer og rutiner. Det er derfor
ingen spesielle dilemmaer i denne fasen.

Evaluering	av	anbud/tilbud

Her vil det være tre faser:
 Avklaringer mot leverandør.
 Prekvalifisering.

 Valg av leverandør.

I disse tre fasene er det viktig å unngå:
 Påvirkning fra tilbyderne.
 At det er skjevhet i vektlegging av kriterier som favoriserer en eller flere

leverandører fremfor andre. Etablerte leverandører skal behandles på lik linje
med potensielle leverandører. Det skal søkes etter representative referanser
på ukjente leverandører.

 At relasjoner til leverandører gjør at man favoriserer eller diskriminerer 
enkelte fremfor andre. Det skal utøves likebehandling av alle leverandører.
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Forhandling/kontrakt	inngås

Ved anbudskjøp er det kun anledning til avklaringer mellom oppdragsgiver og anbyder.
Det er ikke anledning til å forhandle om de forretningsmessige vilkårene for kjøpet 
såfremt det ikke er en konkurranse med forhandlinger. Kontrakt skal inngås på
bakgrunn av oppdragsgivers konkurransegrunnlag og tilbyders tilbud.

Konkurranse med forhandling åpner for at det kan foretas forhandlinger med 
tilbyderne, der de forretningsmessige vilkårene for kjøpet, herunder også 
spesifikasjonene for varen/tjenesten, kan være gjenstand for drøftelser eller 
forhandlinger. Eventuelle forhandlinger skal preges av god forretningsskikk og gi lik
behandling av den/de tilbyderne det inngås forhandlinger med.

I denne fasen er det viktig å unngå:
 At det gis opplysninger om konkurrentenes tilbud.
 At oppdragsgiver misbruker situasjonen og sin posisjon til å presse fram

urimelige vilkår.
 At det direkte eller indirekte stilles, eller oppfattes å bli stilt, krav som ikke

har tilknytning til den konkrete anskaffelsen.
 At personlige relasjoner mellom partene medfører favorisering eller 

diskriminering av enkelte tilbydere framfor andre.

Levering/samarbeide

Etter at kontrakt er undertegnet og samarbeidet innledet, skal partene bidra til at 
oppdraget kan utføres effektivt og rasjonelt for alle parter. Kommunens og 
leverandørens ansatte skal innenfor kontraktens rammer bidra til at leverandøren og
kommunen oppnår avtalte eller forventede økonomiske resultater av oppdraget.

Partene bør i kontraktsperioden ha jevnlige møter der alle sider av samarbeidet tas
opp slik at uønsket utvikling avdekkes og korrigeres på et tidligst mulig tidspunkt.

I denne fasen er det viktig å unngå:

 Å utnytte sin posisjon ved å stille krav om uberettigede tilleggsytelser eller
endringer med så korte frister at leverandøren vil føle seg presset til å
akseptere dette.

 At avtalen blir uthulet ved at det blir brukt andre leverandører enn de det er
inngått rammeavtaler med.

 At det etableres et avhengighetsforhold til leverandør som ved fremtidige
oppdrag utelukker andre leverandører og hindrer sunn konkurranse.

 Kontraktsbrudd ved ikke å overholde inngåtte rammeavtaler.

11. Avslutning

Det er viktig å påpeke at avtalen mellom leverandør og oppdragsgiver er gjeldende
for et avtalt prosjekt eller en gitt periode og ikke evigvarende. Nye leverandører må
få muligheten i neste runde på lik linje med etablerte leverandører. Det bør
etableres en ordning som gjør at det er enkelt å skifte leverandør.
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Formål	og	målsetning
Sikre at anskaffelser og innkjøp i kommunen gjennomføres i tråd med retningslinjer gitt i lov, forskrift og 
kommunens reglement. Gi regler for hvordan anskaffelser skal utføres og av hvem, herunder 
avvikshåndtering.

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord (NTR) har gjennom en prosess 
som startet i 2008 og ble avsluttet i 2010 sammen etablert Innkjøpstjenesten for Nord-Troms kommunene 
(NTR).  1.9.2010 ble det ansatt en interkommunal innkjøpssjef med ansvar for kommunenes 
anskaffelsesprosesser. I tillegg ble det etablert en interkommunal innkjøpsgruppe bestående av ett medlem 
fra hver kommune. Denne gruppas medlemmer fungerer som innkjøpskoordinatorer i sin kommune. 
Begrunnelsen for etablering av Innkjøpstjenesten beskrives i det videre.

Innkjøpsreglementet har vært gjennom en rullering og evaluering og en har foretatt små justeringer for å 
tilpasse seg praktisk bruk. Endringene er vedtatt av kommunestyrene og gjeldene fra 1.12.2014.

Arbeidsbesparelse Økonomisk tenking

Effektivisering av innkjøp vil for kommunen 
kunne bety:

 Bedre tid til å utføre primæroppgaver

 Mindre tid brukt til leverandør søk

 Ikke bruk av arbeidstid til å reise rundt for å 
spare noen få kroner.

 Ikke bruke tid på "selgere"

 Mindre tid til bestilling

 Mindre tid til betaling

 Mindre tid til oppfølging

 Redusert fakturamengde med færre 
leverandører og mindre tid til oppfølging av 
leverandørregisteret

I langsiktig økonomisk tenking kan følgende 
perspektiver trekkes frem:

 Stordriftsfordeler

 Samordningsgevinster

 Standardiseringsgevinster

 Leverandørutvikling

 Fritt leverte produkter

 Bedre betalingsbetingelser (45 dager)

 Kvalitet (beskrevet kvalitet)

 Faste priser

 Garantiforpliktelser
Alle disse momenter har en stor grad av 
økonomi i seg som tilsier at det er 
totaløkonomisk gevinst for kommunen at alle 
enheter benytter ramme-/innkjøpsavtaler i den 
grad dette er mulig (at avtale forefinnes).

Innkjøpstjenestens	rolle

Avgjørelsesmyndighet om valg av leverandør/produkt ligger hos rådmannen/administrasjonssjef i samarbeid 
med innkjøpssjef. Dersom innkjøper ikke følger eventuelle råd innkjøpssjef gir i denne sammenheng, og 
anskaffelsen skjer i strid med lover, retningslinjer og god forretningsskikk, skal innkjøpssjef rapportere dette 
til rådmannen/administrasjonssjef.

Enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er under NOK 500 000,- eks. mva avgjøres av 
virksomhetsleder (budsjettansvarlig). Innkjøpssjef kan involveres ved behov. Ved alle kjøp som er over NOK 
50 000,- skal det føres en anskaffelsesprotokoll. Signert protokoll skal sendes til sak/arkiv og legges på det i 
starten etablerte saksnummer, kopi til innkjøpssjef. Oppbevaring av anskaffelsesdokumenter og kontrakter 
er i sak/arkiv-system (Ephorte).

Ved enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er over NOK 500 000,- eks. mva skal innkjøpssjef 
involveres allerede ved anskaffelsens planleggingsfase. Anskaffelsesprosessen skal planlegges og 
gjennomføres i samarbeid med innkjøpssjef for å sikre at gjeldende lovverk og innkjøpsfaglige krav blir fulgt. 
Innkjøpsanssjef som profesjonell i det innkjøpstekniske vil, sammen med virksomheten(e)s faglige 
kompetanse, sikre at gode avtaler blir inngått.
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Innkjøpskoordinators	ansvarsområder:

Innkjøpssjef er ansvarlig for anskaffelsesprosessen ved kjøp av varer og tjenester til kommunen. I denne 
sammenheng samarbeider innkjøpssjef med virksomhetsleder eller de personer som får tildelt denne 
oppgave. Innkjøpssjefens oppgave er rettet mot selve innkjøpsfunksjonen og forsyningsvirksomheten.

Innkjøpskoordinator i den enkelte kommune skal være bindeleddet mellom virksomhetenes behov for 
innsatsmidler til driften og Innkjøpstjenesten. Dette fordi Innkjøpskoordinator også har et ansvar for i 
samarbeid med de andre kommunenes innkjøpskoordinatorer og dermed kan iverksette prosessen med 
anskaffelser av varen/tjenesten for flere kommuner i samarbeid med Innkjøpstjenesten.

Terskelverdier

Nord-Troms kommunene har vedtatt å fravike fra anskaffelsesforskriften når det gjelder direktekjøp. 
Anskaffelsesforskriften har en nasjonal grense oppad på NOK 100.000. Kommunestyrene har besluttet at 
denne grensen skal settes til NOK 50.000,- eks mva som direktekjøpsgrense. Det forutsettes allikevel at 
innkjøper ser det forretningsmessige i å forespørre flere leverandører ved engangskjøp under 
direktekjøpsgrensen.

 EØS WTO Nasjonal

§ 2-2 (1) Sentrale statlige etaters vare- og tjenestekjøp  kr    1 014  kr     1 153  kr     1 000 

§ 2-2 (1) Andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp  kr    1 567  kr     1 774  kr     1 550 

§ 2-2 (1) Oppdragsgivers bygg- og anleggsprosjekter  kr  39 266  kr   44 363  kr    39 000 

§ 18-2 (2) Årlig veiledende kunngjøring om planlagte vare- og tjenestekjøp  kr     6 000 

§ 18-2 (3) Årlig veiledende kunngjøring for bygge- og anleggsarbeider  kr   44 363  kr    39 000 

§ 2-2 (3) Delarbeid (tjenester) som kan unntas EØS- kunngjøring  kr        600 

§ 2-2 (3) Delarbeid (bygg- og anlegg) som kan unntas EØS- kunngjøring  kr     8 000 

§ 24-1 (1) Bygge- og anleggskonsesjoner der konsesjonshaver er oppdragsgiver ihht § 1. febr  kr  39 266  kr   44 363  kr    39 000 

§ 24-1 (2) Bygge- og anleggskonsesjoner der konsesjonshaver ikke er oppdragsgiver ihht § 1-2.  kr  39 266  kr   44 363  kr    39 000 

§ 23-1 (2) a Sentrale statlige etaters plan- og design tjenestekjøp  kr    1 014  kr     1 153  kr     1 000 

Summer oppgitt i NOK 1000
Forskrift av 7. april 2006 nr. 402 om offentlig anskaffelser. Gjelder fra 1.7.2014
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Oversikt over anskaffelsesprosessen

Anskaffelsesprosessen i kommunene

Fase Beskrivelse Merknad

1 Behov oppstår Behovet skal beskrives av 
ansvarlig for området behovet 
gjelder.

2 Har kommunen avtale for denne vare/tjeneste gå til 
kjøp fase 7. Hvis ikke gå videre til fase 3.

Sjekk rammeavtaleoversikt på 
kommunenes intranettside for 
innkjøp.

3 Etabler innkjøpsprosjekt Registrer sak/arkiv nummer. 
Etabler en innkjøpsgruppe, 
ved innkjøp over NOK 
500.000 kontakt 90519044 
Innkjøpstjenesten hvis behov 
for råd. Innkjøpstjenesten skal 
enten involveres direkte eller 
ha kopi av innkjøpsprosjektet.

4 Har anskaffelsen en verdi som er lavere enn NOK 
50.000,- eks mva

Enheten følger kommunens 
reglement for kjøp under NOK 
50.000,- eks mva

5 Anskaffelsen koster mellom NOK 50.000 og NOK 
500.000,-.

Anbudsplikt, Innkjøpsgruppe 
og protokollplikt

6.1 Anskaffelsen har en verdi høyere enn NOK 500.000,-
eks mva

Kunngjøringsplikt Doffin.no, 
Innkjøpsgruppe. Nasjonale og 
EØS-regler, innkjøpsleder 
kontaktes

6.2 Anskaffelsen har høyere verdi enn NOK 1,55 mill Kunngjøres på Doffin.no og 
TED

7 Anskaffelsen gjennomføres
1. Anskaffelsesprotokoll
2. Valg av administrativ prosedyre
3. Lage forespørselsgrunnlag
4. Kunngjøring på Doffin.no
5. Evaluering av tilbud
6. Sak til Innkjøpsgruppa som foretak vedtak
7. Tildelingsbrev til leverandørene
8. Behandling av evt. klager
9. Kontraktsinngåelse

Vedr pkt 9 kontrakt; karenstid 
min 10 dager fra meddelt 
tildelingsbrev til kontrakt kan 
underskrives hvis tildeling 
sendes som epost. Vanlig 
postgang er karenstiden 15 
dager.

8 Kjøp Husk kommunene har innført 
elektronisk behandling av 
faktura. Kontakt økonomisjef 
hvis usikker.

9 Kontroll Husk mottakskontroll når 
varene leveres!
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Merknader til prosessen

1. BEHOV	OPPSTÅR

Hva er behovet? Et viktig spørsmål å stille seg selv.  Veldig ofte gjøres dårlige innkjøp fordi behovet ikke er
godt nok kjent. Et grovt anslag tilsier at 2/3 av mulighetene til å påvirke en anskaffelses totalkostnad skjer i
forbindelse med angivelse og spesifisering av behovet.

Foruten å angi behovets omfang m h t volum, må en utarbeide en kravspesifikasjon. Ofte foretas en altfor
detaljert spesifikasjon, noe som vil virke fordyrende. Spesifikasjonen bør i mange tilfeller heller være
funksjons- eller ytelsesesspesifisert. Uansett valg av spesifikasjonsform bør en del praktiske råd vurderes: 

 Sjekk at behovene dekkes

 Dyreste - løsninger bør unngås
 Benytt standard løsninger og unngå skreddersydde løsninger der det er mulig
 Prioriter total kostnadseffektivitet

Når kontraktens verdi skal defineres gjelder følgende prinsipper:

 En anskaffelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå bestemmelsene. En planlagt anskaffelse av
en bestemt ytelse kan ikke deles opp.

 Ved ensartede varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid som kan føre til flere enkeltkontrakter
samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene legges til grunn.

 Ved tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på 48 mnd eller mindre skal beregningsgrunnlaget
være den totale anslåtte verdien i en 4-årsperiode (dvs. for 48 måneder).

NB! Sjekk at det er økonomisk dekning i budsjettet for anskaffelsen.

2.	HAR	KOMMUNEN	AVTALE	FOR	DENNE	VAREN/TJENESTEN?

Når et behov har oppstått må den enkelte stille seg spørsmålet:

Har kommunen avtale for denne type vare/tjeneste? Ved JA: K j ø p varen/tjenesten hos 
avtaleleverandøren! (jfr. punkt 9 i anskaffelsesprosessen - Kjøp)

(Sjekk kommunenes intranett side. I venstre meny Aktuelt klikk på Arbeidsverktøy/Innkjøp/avtaler/. Her
finner man Avtaleoversikt, lover, forskrifter etc.)

Ved NEI: Gå til punkt 3 i anskaffelsesprosessen.
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3	ETABLER	INNKJØPSPROSJEKT

Kommunene har ikke gyldig avtale på det som skal anskaffes. Det etableres et innkjøpsprosjekt. Protokoll 
føres og ikke minst, det etableres en sak i sak/arkiv. Dette er viktig og det må gjennomføres. Dette 
saksnummer følger prosjektet til det er ferdig. Servicekontoret er behjelpelig med informasjon og 
registrering. Normalt skal følgende dokumenter forefinnes i ephorte under samme saksnummer:

1. Anbudsinnbydelsen (enten produsere i ephorte eller legge inn filen/dokumentet i ephorte)
2. Anbudsprotokoll. Denne skrives fra anskaffelsesbehovet er bekreftet til og med 

tildeling/kontrakt.
3. Referat fra forhandlingsmøter, innkomne nye tilbud fra tilbyder, eller referat fra 

avklaringsmøter, eller referat fra interne drøftingsmøter
4. Sak til Innkjøpsgruppe (saksframlegg)
5. Vedtatt sak av Innkjøpsgruppa. Protokollen skannes.
6. Skriv til tapende tilbydere og avtalepart (samme brev pr epost til tapende og vinnende part)
7. Underskrevet kontrakt (skannes) inklusiv tilbudet
8. Ferdig utfylt anskaffelsesprotokoll
9. Påfølgende korrespondanse mellom tilbyder og kommunen

4.	ANSKAFFELSESVERDI	 UNDER KR 50.000

Forespør 3 firmaer.
Ansvarlig: Avdelingsleder eller den som har fullmakt i henhold til delegasjonsreglementet. Dess større verdi
på kjøpet og leverandøren har måttet bruke mye tid på å utarbeide et tilbud, bør oppdragsgiver gi en 
tilbakemelding til deltakerne om resultatet av konkurransen. Kan også gjøres som direktekjøp.

5.	ANSKAFFELSESVERDI	 MELLOM 50.000 – 500.000

Anskaffelsen omfatter del I «Forskrift om offentlige anskaffelser» dvs de generelle reglene om lik 
konkurranse, likebehandling, følge god forretningsskikk.

Lag skriftlig forespørsel fordi anskaffelsesforskriften krever at:
 Det føres anbudsprotokoll for alle anskaffelser over 100.000. Se vedlagte protokoll.
 Det skal foreligge attester på at leverandør ikke er skyldig i skatter og avgifter
 Valgt leverandør må forevise HMS-erklæring
 Formell anbudsåpning.

Videre skal følgende gjennomføres:
 Sak til den kommunale Innkjøpsgruppa (hvis den er etablert)
 Kontrakt underskrives av tjenestestedsleder eller avdelingsleder

Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med 
forhandling.
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6.	ANSKAFFELSESVERDI	 OVER			500.000

6.1	NOK	500.000	– 1.55 mill	kr	- Nasjonal	utlysning

Anskaffelsen omfatter del II «Forskrift om offentlige anskaffelser.»
Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med 
forhandling. All utlysning skal skje gjennom www.doffin.no. For øvrig vises det til de krav og forutsetninger
som står under pkt 4.

Tapende parter skal få en meddelelse om valg av leverandør. Meddelelsen skal innholde en begrunnelse for
valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. Kontrakt kan først undertegnes etter at
karenstiden (10 dager pr epost)er utløpt og bør ikke inngås før klager er behandlet.
.
Kontakt innkjøpssjef:
Innkjøpssjef avtaler med avdelingen om hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres. Innkjøpssjef
kontaktes på følgende måte:

Kontaktperson Telefon E-post
Innkjøpstjenesten 90519044 Ole.rodum@storfjord.kommune.no

Det er viktig av Innkjøpssjef kontaktes så tidlig som mulig etter at behovet har oppstått, fordi en
anskaffelsesprosess er tidkrevende.

6.2		Over NOK	1,550 mill	kr	–over EØS-anbud

Anskaffelsen omfatter del III Forskrift om offentlige anskaffelser; åpen eller begrenset anbudskonkurranse, 
konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog. NB! For uprioriterte tjenester jfr 
anskaffelsesforskriften omfattes anskaffelsen ab del i og II. 

All utlysning skal skje gjennom www.doffin.no inkl TED (anbud over hele EU-området) For øvrig vises det til
de krav og forutsetninger som står under pkt 4. og 5 A Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen til
hvert tildelingskriterium.
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7.		ANSKAFFELSEN GJENNOMFØRES

Hovedfasene i en anskaffelse kan vises som følger:

Nr.Fase Ansvar Kommentar
1 Anskaffelsesprotokoll Innkjøpssjef

Avdeling
Det avtales hvem som fører
anskaffelsesprotokoll på
anskaffelsen. Husk sak/arkiv nr.

2 Valg av administrativ
prosedyre

Innkjøpssjef
Avdeling

Avhengig av type anskaffelse og
verdien på anskaffelsen

3 Utarbeidelse av
forespørselsgrunnlag

Innkjøpssjef ansvar 
for grunndokument
Avdelingen (for 
mindre innkjøp)

Avdelingen har ansvaret for å utarbeide
kravspesifikasjon på anskaffelsen uansett størrelse på 
anskaffelsen. Innkjøpstjenesten kan støtte ved 
utarbeidelsen.

4 Utlysning (Doffin/TED) Avdeling
Innkjøpssjef

Over NOK 500.000 eks mva. Del II også TED over NOK 
1,55 mill. Hvis anskaffelsen hører under uprioriterte 
tjenester, eller bygg- og anleggsanskaffelser gjelder 
nasjonale regler, del II. TED for bygg og anlegg over 
NOK 41 mill.

5 Evaluering av tilbud /
valg av leverandør

Innkjøpssjef
Avdelingen

Evalueringen av tilbudene/ anbudene og valg av
leverandør gjøres i samarbeid.

6 Sak til Innkjøpsgruppe Innkjøpssjef
Avdelingen

Saken skrives som sak i Ephorte

7 Informasjon til
tilbyderne

Innkjøpssjef
Avdelingen

Ansvarlig innkjøper utformer tildelingsbrev som 
sendes til alle tilbydere

Kontraktsinngåelse Innkjøpssjef
Avdelingsleder
Rådmann

Kontrakten kan først skrives under
etter at Karenstiden er utløpt. Dette er den i 
kommunen som har fullmakt til å underskrive 
kontrakt.

1. Anskaffelsesprotokoll
I lov om offentlige anskaffelser heter det at for alle kjøp over NOK 50.000 (eks. mva) skal det føres en
anskaffelsesprotokoll. Protokollen er bygget opp slik at den følger anskaffelsesprosessen.
Innkjøpssjef har utarbeidet en mal som skal benyttes til dette formålet. Se Intranettet under innkjøp.

2. Valg av administrativ prosedyre
Innkjøp skal foregå ved bruk av en av følgende metoder:

 Åpen anbudskonkurranse 
 Begrenset anbudskonkurranse 
 Konkurranse med forhandling i ett eller to trinn. Ved ett trinn leveres tilbud sammen med 

prekvalifisering. Ved to trinn prekvalifiserer en først og så ber vi om tilbud fra de prekvalifiserte.
 Direkte kjøp
 Konkurransepreget dialog og elektronisk auksjon

3. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
Etter at administrativ prosedyre er valgt, blir neste trinn å lage et konkurransegrunnlag. Denne vil variere 
avhengig av hvilke anskaffelser og størrelsen på anskaffelsen en skal foreta. Lovverket setter klare premisser
til hva forespørselsgrunnlaget skal inneholde (gjelder anskaffelser større enn NOK 50.000 eks mva).
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Et konkurransegrunnlag kan f eks ha følgende oppbygning: (Se også eksempel under innkjøp på Intranettet). 
Innkjøpstjenesten anbefaler at en benytter et grunndokument som inneholder alt av de formelle tingene 
som skal være med i forespørselen.  Behovshaverne skal i størst mulig grad fokusere på kravspesifikasjonen 
til produktet/tjenesten. Det er denne som beskriver behovet og arbeidet med konkurransegrunnlaget skal 
fokusere på behovet. 

Momenter som normalt er i grunndokumentet:

1.

2.

Innledning

Generelt om anbudet
2.1 Avtalens varighet
2.2 Antall leverandører
2.3 Anbudsinnhold
2.4 Avklaringsmøter

4.

5.

6.

Kvalifikasjonskrav til leverandør

Tildelingskriterier
5.1 Opplisting av  valgte kriterier
5.2 Vekting av kriteriene
Leverandøropplysninger
6.1 Firmaregistrering2.5 Anbudsåpning

2.6 Konfidensielt
2.7 Supplerende opplysninger
2.8 Anbudet
2.9 Språk
2.10 Tidsfrister
2.11 Avvisningsgrunner og forkastning
2.12 Statistikk

Spesifikasjoner
3.1 Omfang
3.2 Kravspesifikasjon på produkter
3.3 Kravspesifikasjon på leverandør

7.

8.

6.3 Beskrivelse av bedriften
6.4 HMS-erklæring
6.5 Produktblader
Svar på anbud og anbudsfrist o.a. Vedlegg
- Innkjøpsvilkår
- Prisskjemaer
- HMS-skjema

Kravspesifikasjon kan være et eget dokument som vedlegg til Grunndokumentet.

For anskaffelser over NOK 100.000 (eks. mva) skal man alltid be om skatteattest og HMS- erklæring.

4. Utlysning
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir regler for hvordan man skal kunngjøre anskaffelser. Under 
NOK 500.000 eks mva kan en velge en forenklet kunngjøring på Doffin.no, eller sende forespørsel til minst 3 
mulige leverandører.

EØS-kunngjøring
Ved kjøp av varer og tjenester over NOK 1.550.000 (eks. mva) skal anbudet kunngjøres i hele EØS-området. 
Det er utarbeidet standardiserte kunngjøringsskjemaer, som skal sendes til Doffin. Se www.doffin.no.
Anskaffelsen skal også kunngjøres på kommunens nettsider og kan også kunngjøres i lokalavisen (dersom
dette vurderes som hensiktsmessig)

Ved bygg- og anleggskontraheringer skal anskaffelser over NOK 41 mill eks 25% mva, skal anbudet
kunngjøres i hele EØS-området.

Nasjonal kunngjøring
Ved kjøp av varer og tjenester over NOK 500.000 eks 25 % mva skal anskaffelsen kunngjøres i Doffin-
databasen. Anskaffelsen kan i tillegg også kunngjøres på kommunens nettsider og i lokalavisen (dersom
dette vurderes som hensiktsmessig). Husk at for anskaffelser som er kunngjort på Doffin.no skal tildeling av 
kontrakt kunngjøres innen 1 mnd. etter at kontrakt er inngått.
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Ved anskaffelser mellom NOK 50.000 og NOK 100.000 gjelder samme regler som ved nasjonale anskaffelser 
mellom NOK 100.000 – NOK 500.000. Nord-Troms kommunenes reglement for anskaffelser mellom NOK 
50.000 – NOK 100.000 eks 24 % mva gjelder følgende:

 Det skal tas kontakt med minst 3 leverandører
 Muntlig eller skriftlig kontakt vurderes ift anskaffelsens innhold og kompleksitet
 Annonsering vurderes ift anskaffelsens innhold og kompleksitet
 Bruk ferdig utarbeidet mal «Skjema for planlegging av direkteanskaffelser jfr innkjøpsreglement» 

som er lagret på Intranettet under fellesdokument-innkjøp/anskaffelser. 

Lov om offentlige anskaffelser angir en rekke tidsfrister for de enkelte innkjøpsmetodene. Disse er:

Nasjonale kunngjøringer
Det er ikke fastsatt tidsfrister for slike utlysninger, men det er krav om «rimelighet».

Evaluering av tilbud	og valg av leverandør

Innkjøpsleder, saksbehandler eventuelt i samarbeid med en brukergruppe vurderer innstillingen basert på
oppgitte kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det utarbeides en sak til Innkjøpsgruppa med forslag til
vedtak. Avdelingsleder skal godkjenne og signere innstillingen.

Valg av leverandør skal baseres enten på laveste pris eller på det økonomisk mest fordelaktige tilbud.
Tildelingskriteriene skal oppgis i forespørselsgrunnlaget. For anskaffelser under mellom 500.000 og EØS-
terskelverdi NOK 1,550 mill skal oppdragsgiver oppgi prioriteringen av tildelingskriteriene hvis de er fastsatt
på forhånd. For anskaffelser over NOK 1,550 mill skal oppdragsgiver angi den relative vektingen til hvert 
tildelingskriterium.

Varekjøp, tjenestekjøp og bygg- og 
anleggskontraheringer

Vanlig 
tidsfrist

Haste-
prosedyre

Åpen

anbudskonkurranse

Mottagelse av anbud etter kunngjøring
(internettdokumenter)

45dager
(40 dager)

Ved tidligere veiledende kunngjøring 29 dager
Utsendelse av anbudsgrunnlag etter at interesse for
deltagelse er mottatt (maksimumsfrist)

6 dager

Utsendelse av tilleggsopplysninger til anbudsgrunnlaget
(etter forespørsel)

6 dager før
anbudsfrist

Begrenset
anbudskonkurranse

Mottagelse av henvendelser etter kunngjøring av begrenset
anbudskonkurranse (minimumsfrist)

30 dager 10 dager

Mottagelse av anbud/tilbud etter utsendelse av skriftlig
invitasjon (internettdokumenter)

40 dager
(35)

10 dager

Ved tidligere veiledende kunngjøring 29 dager
Evt. utsendelse av tilleggsopplysninger (etter forespørsel) 6 dager før

anbudsfrist
4 dager før
anbudsfrist

Konkurranse med
forhandling

Mottagelse av henvendelser etter kunngjøring av
konkurranse med forhandling (minimumsfrist)

30 dager 10 dager

Evt. utsendelse av tilleggsopplysninger (etter forespørsel) 6 dager før
anbudsfrist

4 dager før
anbudsfrist

Alle typer prosedyrer Kunngjøring av tildelt kontrakt (maksimumsfrist) Etter 
tildeling skal kontrakt kunngjøres på Doffin.no

48 dager

Side 1098



Anskaffelsesreglement NTR DEL 2

Side 13 av 14

Kontraktsinngåelse

Før kontrakt kan inngås med valgte leverandør skal det sendes ut brev til tilbyderene hvor kommunens
begrunnelse for valg av leverandør fremgår samt hvorfor den enkelte tilbyder ikke ble valgt. Videre skal de 
leverandører som ikke ble valgt gis en 10 dagers frist for å klage/be om nærmere begrunnelse på 
kommunens leverandørvalg. Det er altså en karenstid på minst 10 dager (epost) og 15 dager (vanlig post) 
fra vedtaket er fattet og presentert tilbydere til kontrakt kan undertegnes.

Når leverandør er valgt, skal det lages en kontrakt på anskaffelsen som regulerer avtaleforholdet mellom
partene. Innkjøpssjef har maler for dette.

KJØP

Kjøp eller bestilling skjer etter de rutinene som er avtalt med leverandøren og som er i tråd med 
innkjøpsrutinene i Nord-Troms kommunene.  Planlegg innkjøpene slik at antall bestillinger begrenses.  Husk
at det å bestille en vare koster penger.

KONTROLL

Kontroll av vare/tjeneste
Den som mottar varen, plikter å kontrollere at varen/tjenesten er mottatt/utført i overenstemmelse med 
bestillingen.  Feil/mangler meldes til ansvarlige, slik at reklamasjonen kan rettes til leverandør skriftlig så
snart dette er mulig og utbetalingen eventuelt stanses.

Mottatt vare eller tjeneste bekreftes med signatur på følgeseddel (pakkseddel, kjøreseddel, timeseddel el.l). 
Dette er en bekreftelse på mengde og kvalitet. Kvittert følgeseddel arkiveres midlertidig i påvente av faktura.

Kontroll av avtalebetingelser
Mottaker er den som best kan kontrollere leverandørens prestasjoner. Kontroll skal foretas når det gjelder
kvalitet, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser, antall og pris. Ved mistanke om mislighold av avtale, feil
betingelser osv. skal det omgående tas kontakt med leverandøren.  Her må bestiller og leverandør bli enige 
om konklusjonen:

 Evt. mangel i leveransen settes som rest
 Ved evt. mangel skal det utstedes en kreditnota
 Bestillingen på det manglende/gale produktet strykes

Kontroll av faktura
Attestasjonsansvarlige skal påse at den mottatte faktura er i samsvar med avtalen/bestillingen.  Faktura skal
kontrolleres for pris, foreta etterregning og konteres.  Deretter sendes fakturaen til den som har
anvisningsmyndighet.  Se kommunenes bestemmelser og rutiner for attestering og anvisning.

Kontroll av betaling
Normalt skal betaling til en leverandør skje etter 30 dager + fri leveringsmåned jfr «Innkjøpsbetingelser for 
Nord-Troms kommunene».

Side 1099



Anskaffelsesreglement NTR DEL 2

Side 14 av 14

ANSKAFFELSER	AV	DATAUTSTYR OG	DATAPROGRAMMER

For å kvalitetssikre anskaffelser av datautstyr og dataprogrammer skal følgende rutiner etterleves:
1. All bestilling av datautstyr skal skje av IT-leder eller IT-ansvarlig
2. All bestilling angående reparasjoner av datautstyr skal skje gjennom IT-leder/IT-ansvarlig

3. Alt datautstyr skal meldes IT-leder /IT-ansvarlig for registrering
4. Kommunen skal benytte statens standard for kontrakter for kjøp av datautstyr og programvare

og inngåelse av vedlikeholdsavtaler og brukerstøtteavtaler
5. Alle kontraktene skal inneholde kravspesifikasjon utarbeidet av kommunen
6. Kontraktutkast skal gjennomgås og godkjennes av innkjøpsleder og IT-leder.
7. Innkjøpsleder og IT-leder skal trekkes inn i det forberedende kontraktarbeidet
8. Anskaffelse av programvarer og datautstyr skal følge bestemmelsene i kommunens 

innkjøpshåndbok og IT-bestemmelser for anskaffelser av utstyr.
9. Kontrakten skal undertegnes av avdelingslederen som har ansvaret for anskaffelsen 
10. Hele innkjøpsprosessen skal journalføres i ephorte med samme saksnummer.
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