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Fagforbundet Tromsø Kommune avd. 177    
 
 

Tromsø kommune        Tromsø, 2/6-13 
Kommunaldirektør Stein Vidar Loftås. 

Rådhuset 
9299 Tromsø. 
 

 
Felles landbrukskontor Balsfjord og Tromsø kommune.  

 
Undertegnede representerer de fire ansatte ved landbruksforvaltningen i Tromsø kommune og 
vil på vegne av disse fire uttrykke dissens i anbefalingen til ny organisering, jfr. rapport fra 

prosjektet. Først; kommentarer til rapporten. 
 

Bakgrunn: Det ble i 2010 igangsatt et omfattende partssammensatt arbeid for å se på mulig 
samarbeid og evt. ny organisering av landbruksforvaltningen i Balsfjord, Tromsø og Karlsøy. 
Resultatet ble deretter presentert i kommunestyret i Tromsø i februar 2011 hvor det ble 

konkludert med at det ikke var grunnlag for å endre på dagens organisering, men det ble 
anmodet om å jobbe videre med et samarbeid om landbruksforvaltningen i de tre kommunene 

fremover. Dette ble aldri gjennomført, men de ansatte i Tromsø kommune ble likevel 
overrasket over at det etter relativt kort tid blir igangsatt en ny prosess, men hvor det denne 
gang var klare føringer på økonomiske gevinster ved ei endret organisering. I rapporten 

fremkommer det i flere avsnitt at en mener det utføres for mange oppgaver i Tromsø 
kommune som ikke er direkte landbruksrelatert, til tross for at det synes å være godt 
dokumentert hvilke oppgaver som utføres og at samtlige oppgaver er innafor det lovverket 

som tilligger landbruksforvaltningen. Det er også slik at dette i stor grad kan forklares med 
den store ulikheten som er mellom de to kommunene, hvor den ene er en typisk 

landbrukskommune og den andre en storbykommune. Der ligger, etter vår oppfatning, 
størstedelen av forklaringen på hvorfor kommunenes forvaltningsområder ikke er 
sammenlignbare og dette gjør at det tilsynelatende kan virke som om man i Tromsø har 

”overskudd” på ressurser og dermed kan ha en økonomisk gevinst ved en sammenslåing. Det 
har også gjennom prosessen kommet klart frem at Balsfjord kommune sliter med 

ressursmangel og det blir etter vår mening feil å da anbefale ei sammenslåing i en 
desentralisert modell som løsning på utfordringene i Balsfjord. 
 

Prosess: 

De ansatte, representert ved undertegnede, har ingen merknader til prosessen. Den har vært 

gjennomført raskt, klare føringer og god arbeidsfordeling gjennom hele prosessen. Prosessen 
har vært godt forankret i vår kommune, med stor grad av medinnflytelse hele vegen, så selv 
om vi er uenige i anbefalingen, er vi likevel tilfreds med prosess. Et lite ankepunkt, til tross, 

det har i liten grad fremkommet hvilken rolle Regionrådet har hatt i saken, men gjennom både 
signaler og innspill undervegs, er det tydelig at Regionrådet har hatt en viss innflytelse i saken 

uten at det dermed har lyktes oss å få rede på hvilken… 
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Historikk og statistikk: Rapporten beskriver utviklingen i landbruket i Troms som vi mener 

gir et godt bilde på hvorfor ei ny organisering kan være uheldig. Nettopp det faktum at det 
etableres færre nye landbruksvirksomheter over hele landet og det faktum at Tromsø som en 

stor bykommune vil ha store utfordringer i å både etablere og bevare landbruksnæringa i takt 
med utbygging av bynære områder for både boliger og industri er viktig å være oppmerksom 
på. Det vil være svært negativt at landbruksforvaltningen både som kontrollvirksomhet for 

lovverket og som pådriver for etablerere endres organisatorisk og dermed på sikt kan bli mer 
utilgjengelig for byens befolkning. Vi tror ikke det vil være ei langsiktig løsning at en skal 

drive en desentralisert modell med ansatte fysisk plassert i de to kommunene, noe også 
signaler fra Balsfjord tyder på. Et ønske om ei felles plassering og etablering av Landbrukets 
Hus ( jfr. signaler fra regionrådet ) vil stå høyt på ønskelista. En situasjon hvor 

landbruksforvaltningen for Tromsø ligger i Balsfjord, kan dermed være en realitet om kort tid.  
 

Arbeidsoppgaver: 

Som oversiktene i rapporten viser, er det lovregulerte feltet noenlunde likt i de to 
kommunene, omfanget derimot ulikt siden Tromsø er en betydelig større kommune. 

Forskjellene fremkommer da i nettopp dette, hvor de ansatte i forvaltningen i Tromsø har et 
mye større arbeidsfelt innafor tverrfaglige oppgaver som arealsaker, utviklingsoppgaver ( som 

for øvrig er et felt en ikke får gjort nok på iflg.de ansatte) og annet som følger av 
bykommunens omfang. Vi er derfor tvilende til effekten som en forventer ei sammenslåing vil 
gi på bakgrunn av blant annet ressurssituasjonen i Balsfjord. Uansett vil det være slik at 

oppgavene som i dag gjøres av landbruksansatte i Tromsø kommune ikke vil forsvinne, de må 
da gjøres av andre i fremtida dersom de ansatte flyttes eller får andre arbeidsoppgaver i 

Balsfjord. Kvalitetssikring av det landbruksfaglige området i Tromsø kommune vil dermed 
settes i fare ved ei sammenslåing.  
 

Modellen: 

Balsfjord kommune har vært tydelig hele vegen i prosessen og godt er det på mange måter. 

Administrasjonen skal ligge i Balsfjord og de skal ha ansvaret for vertskommunesamarbeidet. 
Nettopp denne klarheten har gitt oss forutsigbarhet i hvilken retning prosessen ville ta og vi 
har kunnet jobbe i prosessen ut fra dette. Balsfjord er fylkets største landbrukskommune og 

har naturlig nok store interesser i å ha forvatningen nært seg. Det er rimelig nok. Tromsø er 
bykommune i sterk vekst og sliter da naturlig nok med å opprettholde et lille som finnes av 

landbruksvirksomhet. I tillegg har kommunen mange interesser og lovregulerte oppgaver å 
ivareta som bykommune og en modell med en landbruksforvaltning tilknyttet en annen 
kommune vil etter vår oppfatning være noe i nærheten av gambling med landbrukets fremtid i 

Tromsø. Når en i tillegg utreder muligheten for nedstyring av forvaltningen etter ei ny 
organisering, vil det i hvert fall ikke være rom for mer utvikling av landbruket enn det som er 

der i dag og virksomheten vil bli redusert til utelukkende forvaltning og ingen rom for 
utvikling, slik signaler fra de ansatte i Tromsø er i dag, de har for lite tid til utviklingsrelatert 
virksomhet. Det fremkommer i rapporten at en på sikt kan redusere bemanning og 

opprettholde samme tjenestenivå. Det har vi ingen tro på. Historikken vil vise at antallet 
stillinger på dette feltet er halvert de siste ti åra. 
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Rapporten viser til at gevinsten vil bli et bedre fagmiljø og bedre samhandling. Dette tror vi 

heller ikke på. Forrige prosess anbefalte ei slik løsning, et bredt samarbeid mellom de aktuelle 
kommunene, noe som viste seg å ikke bli tatt tak i. I starten av dette prosjektet ble det også 

satt på dagsorden å utrede et sterkere digitalt samarbeid mellom Tromsø og Balsfjord, men 
dette var ikke interessant for Balsfjord kommune. Vi ser heller ikke hvordan en desentralisert 
modell med ansatte fysisk plassert i to kommuner skal kunne gi bedre utnyttelse av ressursene 

enn om en hadde et digitalt samarbeid kommunene i mellom. Det påpekes da også i rapporten 
at en vil måtte ha ”kontordager” i de to kommunene, noe som både er dårlig utnyttelse av 

saksbehandlerkapasitet og svekker publikumstilgjengeligheten.  
 
Ulemper: 

I tillegg til de ulempene vi har beskrevet ovenfor, er både de personalmessige, faglige og 
økonomiske ulempene som rapporten beskriver. De ansatte i Tromsø har ikke noe ønske om 

flytting av flere årsaker. Personlige forhold vil spille inn ved flytting til annen kommune, men 
også den faglige vurderingen står sterkt. I dag forgår et betydelig tverrfaglig samarbeid i 
Tromsø kommune og en annen organisering vil kunne svekke muligheten til dette 

umiddelbart. Nærheten til det politiske miljøet er sentralt, hvor beslutninger tas og hvor det vil 
måtte etableres et betydelig byråkrati i fremtida i en vertskommunemodell. Økonomisk vil 

dette klart føre til fordyrende effekter, større reiseutgifter og mulig uenighet om 
kostnadsfordelingen mellom de deltagende kommuner har allerede fremkommet. Dersom de 
ansatte i Tromsø kommune velger å reservere seg fra virksomhetsoverdragelse til Balsfjord, 

vil det påløpe umiddelbare kostnader for vertskommunene med nyrekruttering. I tillegg 
kommer da at man mister godt etablert fagkunnskap i vertskommunen. 

 
Anbefalingen: 
De ansatte i Tromsø kommune støtter ikke anbefalingen om å etablere en 

vertskommunemodell for landbruksforvaltningen. Uenigheten er som beskrevet og de ansatte 
ønsker å beholde dagens organisering, men er positive til både å utvikle gode 

samarbeidsarenaer mellom de aktuelle kommuner samt en gjennomgang av 
landbruksforvaltningen i Tromsø kommune med tanke på mulig effektivisering og endring, da 
i et godt partssammensatt arbeid med deltakere fra hele den tverrfaglige delen av kommunen 

som i dag er den del av arbeidsfeltet. 
 

 
For de ansatte i landbruksforvaltningen i Tromsø kommune 
 

Kristin Arvesen, hovedtillitsvalgt.   
  

 
 
 

 
 

  
 

 


