
1



2



3

FORORD

Utviklingskompetanse as v/daglig leder Tor J. Skogstad ble høsten 2010 tildelt 

oppdraget med å være prosjektleder for analysen som belyser om det er faglig 

grunnlag for og gevinster ved å etablere interkommunale samarbeidsløsninger 

for landbruksforvaltningene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune.

Det ble på forhånd nedsatt en styringsgruppe og en referansegruppe.

Styringsgruppen er sammensatt av Plan- og næringssjef Jan Einar Reiersen, Tromsø 

(prosjektansvarlig); Rådmann Hogne Eidissen, Balsfjord kommune og Rådmann Jan 

Hugo Sørensen, Karlsøy kommune. Observatør: Daglig leder Yngve Voktor, Tromsø-

områdets regionråd.

Referansegruppen:

Fra nærings- og forvaltningssiden har følgende deltatt: Asgeir Slåttnes, Troms 

Bondelag, Tromsø; 

Per Arne Slettmo, Troms bonde- og småbrukerlag, Balsfjord; Jostein Lilleby, bonde, 

Karlsøy;

Pål Westerbeek, Balsfjord og Malangen skogeierlag, Balsfjord og Arve Kleiven, 

Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelinga.

Fra arbeidstakersiden har følgende deltatt: Kristin Arvesen, Fagforbundet, Tromsø; 

Lars Petter Granmo, Naturviterne, Tromsø og Eva B. Hansen, DELTA, Karlsøy

I tillegg til at styrings- og referansegruppen i felles møter har gitt konstruktive 

innspill, har styringsgruppen styrt prosjektet gjennom egne møter. De ansatte i 

landbruksforvaltningen i de tre kommunene har bidratt med faktaopplysninger 

og innspill. Utvalgte gårdbrukere har også gitt konstruktive innspill til analysen/

utredningen.

Prosjektansvarlig hos oppdragsgiver, Plan- og næringssjef Jan Einar Reiersen, 

har vært en aktiv samarbeidspartner og har vært behjelpelig med å koordinere 

datainnsamlingen fra kommunene og gårdbrukerne og prosessen for øvrig.  

Jeg vil takke for et godt samarbeid i forbindelse med utredningen/analysen.
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1. INNLEDNING, SAMMENDRAG OG TILRÅDNINGER

Spørsmålet om det er aktuell politikk å etablere et interkommunalt landbrukskontor 

i Tromsø-området, dvs. kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har sin bakgrunn 

i et vedtak i forbindelse med økonomiplanen 2008-2011 (sak 0196/07) for Tromsø 

kommune. I et eget punkt heter det: ”Rådmannen bes undersøke mulighetene for 

å få til et interkommunalt samarbeid på det landbruksfaglige området gjennom 

et felles interkommunalt landbrukskontor eller ved kjøp av denne tjenesten fra 

andre kommuner i Tromsø-regionen”. Både i de enkelte kommunene og i Tromsø-

områdets regionråd har denne problemstillingen vært reist flere ganger tidligere.

På et møte mellom rådmennene i de enkelte kommunene og deres faglige 

medarbeidere på fagområdet i juni 2009, ble det enighet om at det skulle 

utarbeides en søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler for å vurdere spørsmålet 

om grunnlaget for fellesløsninger. Innvilget søknad ga grunnlaget for dette 

prosjektet.

Prosjektet skal vurdere grunnlaget for etablering av et eventuelt interkommunalt 

landbrukskontor tilknyttet kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.                     

Analysen skal se på ulike modeller for organisering av arbeidet:

1. Status quo-modellen

2. Tromsø-Karlsøy modellen 

3. Felleskontor for hele regionen

Hovedformålet med utredningen er å belyse om det for kommunene og for 

gårdbrukerne i regionen er gevinster ved og faglig grunnlag for å etablere 

interkommunale samarbeidsløsninger for landbruksforvaltningene i de tre 

kommunene.

Etter føringer fra oppdragsgiver skal følgende kriterier vektlegges i arbeidet med 

valg av anbefalte samarbeidsløsninger: 

1)  Kompetansemessig styrke 

2)  Økonomi (reduserte utgifter) 

3)  Brukernes syn på de ulike modellene 

Etter styringsgruppa behandlet rapporten 05.01.11, gis referansegruppen mulighet 

til innspill før saken behandles politisk i de respektive kommunene.
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1.1 Sammendrag 

Tromsø-området er en region hvor landbruket har en stor samfunnsmessig 

betydning, med 315 gårdsbruk, i alt 392 årsverk og med en verdiskapning på totalt 

84 mill kr. pr år. Jordbruksarealet utgjør 64.000 dekar dyrka jord og skogarealet 

utgjør 759.000 dekar. 

Det er i alt 2.730 konsesjonspliktige landbrukseiendommer i regionen, hvor i alt 

2.415 eiendommer eies i passivt jordeie. Organiseringen av landbruksforvaltningen 

i region må sees i lys av landbrukets betydning.

I sammendraget vil vi komme inn på de viktigste resultatene i analysen. I analysen 

er erfaringer fra etablerte interkommunale landbruksforvaltninger andre steder i 

landet, gjennomgående vurdert opp mot lokale fakta og innspill. Som grunnlag 

for konklusjon, er etablering av en evt. interkommunal landbruksforvaltning 

vurdert ut fra ulike perspektiv. Sammendraget nedenfor er bygd opp rundt disse 

perspektivene.

Modell for organisering
De interkommunale landbruksforvaltningene som vi har oversikt over er organisert 

med en eller annen form for kjøpsavtale. I praksis innebærer det at kommunen 

hvor den interkommunale landbruksforvaltningen er lokalisert, har vertskommunen 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte og at kontoret er administrativt underlagt 

rådmannen i vedkommende kommune. 

Erfaringen fra andre steder viser at de interkommunale landbruksforvaltningene 

som oftest inngår i større organisatoriske enheter i vertskommunene. De vanligste 

enhetene det er snakk om er enheter for næringsutvikling, planlegging og/eller 

miljø eller teknisk etat. Ved å organisere interkommunal landbruksforvaltning inn 

i eksisterende organisering i vertskommunen, unngår en at samarbeidsavtalen 

utløser nye administrative funksjoner, med påfølgende kostnader. Dette vil også 

være den beste måten å organisere en evt. interkommunal landbruksforvaltning 

i Tromsø-området på, sett ut fra både et økonomisk perspektiv og fra 

landbruksforvaltningens behov for samarbeid med andre kommunale etater. 

Et større landbruksfaglig fagmiljø

Ledere av etablert interkommunale landbruksforvaltninger trekker fram et større 

landbruksfaglig miljø som en av de største fordelene med et interkommunalt 

samarbeid på dette feltet.  Gårdbrukere og ansatte i landbruksforvaltningen i 
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Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune ser også et større landbruksfaglig miljø 

som en positiv effekt av en evt. interkommunal landbruksforvaltning. Flere 

ansatte kan føre til større tilgjengelighet for brukerne og muligheter for nye 

arbeidsfordelinger og bedre arbeidsmiljø. Et større landbruksfaglig miljø i regionen 

i form av en felles landbruksforvaltning, vil imidlertid utfordre den tverrsektorielle 

organiseringen i kommunene som dagens landbruksforvaltning inngår i. I Balsfjord 

kommune inngår landbruksforvaltningen i resultatenheten ”Næring og forvaltning” 

med totalt 9 ansatte, i Tromsø i støtteenheten ”Plan og næring”, også med 9 

ansatte, mens landbruksforvaltningen i Karlsøy ligger inn under Teknisk etat. De 

kommunale landbruksforvaltningene i de tre kommunene har i dag til sammen 7 

ansatte, og det er rimelig å anta at en evt. interkommunal landbruksforvaltning 

vil ha omtrent samme bemanningen. De etablerte enhetene i kommunene hvor 

landbruksforvaltningen inngår i dag, vil få redusert bemanning i kjøperkommunene, 

mens landbruksforvaltningen vil være overrepresentert i vertskommunens nærings- 

og utviklingsarbeid. 

De ansatte ved landbruksforvaltningen i kommunene Balsfjord, Karlsøy og 

Tromsø har utfyllende kompetanse, for eksempel innen GIS, prosjektarbeid 

og skogforvaltning. Dette er kompetanse som det kan veksles på også i andre 

former for interkommunalt samarbeid, uten at det etableres en interkommunal 

landbruksforvaltning med ett felles kontor for alle tre kommunene i regionen.

Samarbeid med kommunens øvrige virksomhet i kjøperkommunene                     
Den største utfordringen for interkommunal landbruksforvaltning, ser ut til å 

være, at det er vanskeligere å holde kontakten og være en integrert del av den 

øvrige virksomheten i de kommunene som inngår i samarbeidet og som ikke er 

vertskommuner. Dette gjelder spesielt innenfor arealforvaltning, arealplanlegging 

og jordlovs- og konsesjonssaker. Ansatte ved landbruksforvaltningene både i 

Tromsø kommune og Balsfjord frykter at det godt etablerte samarbeidet i egen 

kommune vil bli svekket både for landbruksforvaltningen og for de samarbeidende 

etatene i kommunen dersom det etableres en interkommunal landbruksforvaltning 

utenfor egen kommune. Ansatte i Karlsøy deler ikke denne frykten.

Utfordringene kan imøtekommes med faste kontordager, arealforum og lignende 

i de samarbeidende kommunene. Erfaringene er imidlertid at det over tid gjerne 

oppstår faglig og sosial avstand til de samarbeidende etatene i kommunene som 

kjøper tjenester av vertskommunen, når en ikke har jevnlig kontakt. 
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Avstander, lokalkunnskap og kostnader                                                                         
I sum omfatter kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø 4966 km2 (dobbelt så 

stort areal som Vestfold fylke), 2730 konsesjonspliktige landbrukseiendommer 

og til sammen 392 årsverk i landbruket. Lange reiseavstander er både tid- og 

kostnadskrevende både for ansatte og brukere, og må regnes med som en faktor 

når en vurderer etablering av en evt. interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-

området.  

De ansatte i dagens landbruksforvaltning har solid lokalkunnskap om både areal og 

eiendommer, og kjennskap til gårdbrukere og grunneiere i egen kommune. Mye av 

denne kunnskapen er stedstilknyttet kunnskap opparbeidet over tid, og som ikke lar 

seg overføre til andre geografiske områder. Dette er kunnskap som både den øvrige 

kommuneforvaltningen og gårdbrukerne nyter godt av. Det vil være vanskelig for 

alle ansatte i landbruksforvaltningen å opparbeide tilsvarende lokalkunnskap for 

et så stort område som Tromsø-regionen innebærer. Lange avstander innebærer 

relativt store reisekostnader for ansatte i forhold til befaringer, kontroller og 

kontakten med de andre kommunene og for brukere som er lokalisert lengst unna 

et evt. interkommunalt kontor for hele Tromsø-regionen.

Skal en interkommunal landbruksforvaltning for Tromsø-området evt. etableres, 

bør en ta sikte på å finne så kostnadseffektive løsninger som mulig, både når det 

gjelder lokalisering, arbeidsform og geografisk områdefordeling mellom ansatte. 

Det må også vurderes løsninger, som for eksempel faste kontordager og opplegg 

for informasjon som reduserer avstandsulempene for gårdbrukere som får lengst 

avstand til en evt. felles landbruksforvaltning. 

Lokalisering

Lokaliseringsspørsmålet vil stå mellom Storsteines og Tromsø som er de aktuelle 

lokaliseringsstedene for en evt. interkommunal landbruksforvaltning for Tromsø-

området, avhengig av hvilke faktorer man legger til grunn for valget. Skal kontoret 

lokaliseres der hvor landbruket betyr mest og at en vektlegger landbruksforvaltning 

som en bygderelatert forvaltning, utpeker Storsteinnes seg som det mest aktuelle 

alternativet. Vektlegges forhold som geografisk midtpunkt mellom kommunene 

som inngår i samarbeidet, nærhet til andre instanser, funksjoner og tjenester og i 

forhold til rekruttering og stabil stab, peker Tromsø seg ut som et godt alternativ.                                                
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Delegert myndighet i enkeltsaker 

Det er en forutsetning for effektiv saksbehandling at leder ved en evt. 

interkommunal landbruksforvaltning får delegert myndighet til å fatte vedtak i 

enkeltsaker fra samtlige kommuner som inngår i samarbeidet. Dette viser både 

erfaringer fra de etablerte interkommunale landbruksforvaltningene og erfaringer 

fra annet interkommunalt samarbeid. For landbruksforvaltningen gjelder dette 

saker relatert til jordloven, konsesjonsloven og en rekke andre lover hvor det 

fattes enkeltvedtak i henhold til særlov. Klagesaker behandles fortsatt i den enkelte 

kommune. 

Delegering av myndighet kan vise seg å bli en utfordring ved etablering og 

lokalisering av en evt. interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-området, sett 

ut fra at kommunene er ulike i forhold til demografi og landbrukets betydning. 

Leder som er ansatt i vertskommunen vil i praksis ha delegert myndighet til å 

fatte vedtak i enkeltsaker i alle de samarbeidende kommunene i Tromsø-området. 

Blir Balsfjord vertskommune må Tromsø som en stor bykommune delegere makt 

og myndighet i enkeltsaker som i utgangspunktet er politiske til Balsfjord som er 

en stor landbrukskommune. Blir Tromsø vertskommune må Balsfjord kommune 

delegere myndighet til ansatt leder i Tromsø kommune.

Et effektivt saksbehandlersystem er en forutsetning

At saksbehandlere på interkommunale kontor har tilgang til arkiv og elektroniske 

saksbehandlersystem gjennom godt fungerende VPN-løsninger1 ansees som viktig. 

Mangelfull datakommunikasjon gjør at det blir unødvendig tungvint å hente ut 

informasjon fra kommunene og vanskelig å drive effektiv saksbehandling. Det 

framheves at et fullelektronisk og profesjonelt arkiv i vertskommunen vil være 

viktig for god kundebehandling og sikker saksbehandling. På dette feltet er Tromsø 

kommune i en særklasse i forhold til nabokommunene. Rådmannen i Balsfjord 

mener at Balsfjord kommune er fullt kvalifisert til å håndtere det fullelektroniske 

saksbehandlings- og arkivsystemet som er påkrevd for en interkommunal 

landbruksforvaltning. 

Gårdbrukernes synspunkter                                                                                              
Det er gjennom spørreundersøkelser og møter med gårdbrukerne lagt vekt på å 

høre gårdbrukernes synspunkter. Gårdbrukerne i Karlsøy er positive til samarbeid 

1 I praksis betyr VPN at saksbehandler kan få adgang til det elektroniske arkivet på rådhuset, 
uansett hvor vedkomne befinner seg, under forutsetning av tilgjenglig internett-tilkobling. VPN er 
forkortelse for Virtuelle Private Nettverk.  
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med Tromsø, men vil motsette seg en interkommunal forvaltning for hele regionen 

hvis kontoret blir lokalisert til Balsfjord. Gårdbrukerne i Balsfjord er positive til 

interkommunal landbruksforvaltning generelt sett, men er noe usikker i forhold 

til de store arealene og avstandene Tromsø representerer. Gårdbrukerne i Tromsø 

kommune er positive til et samarbeid med Karlsøy men er motstandere av en 

interkommunal landbruksforvaltning for hele regionen.    

1.2 Anbefalte samarbeidsløsninger

I arbeidet med å komme fram til de anbefalte interkommunale 

samarbeidsløsningene for landbruksforvaltningen i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø, 

har vi lagt vekt på kriteriene kompetanse, økonomi og brukernes synspunkt – i 

samsvar med føringer i oppdragsdokumentene. Den anbefalte løsningen skal kunne 

medføre et større og slagkraftig landbruksfaglig miljø i landbruksforvaltningen i 

regionen, skal kunne gi effektiviseringsgevinster og skape bedre tjenester i forhold 

til brukerne av landbruksforvaltningen.

Ut fra ovenfor nevnte kriterier tilråes en todelt samarbeidsløsning:
1)  Kjøpsavtale mellom Karlsøy og Tromsø kommune

Det tilråes at Karlsøy kommune inngår kjøpsavtale med Tromsø kommune om 

kjøp av tjenester som omfattes av landbruksforvaltningen. Personellmessig 

kan dette løses ved at ansatte ved landbruksforvaltningen i Karlsøy blir ansatt 

i Tromsø kommune, eller ved at landbruksforvaltningen i Tromsø blir forsterket 

med en ny stilling. Det forutsettes at ansatte i landbruksforvaltningen i Tromsø 

kan benytte seg av lokalkunnskapen til ansatte i Karlsøy, også hvis vedkomne 

ikke ansettes i landbruksforvaltningen i Tromsø.

2)  Formalisert nettverksamarbeid mellom landbruksforvaltningene i  
      regionen

Som samarbeidsløsning for landbruksforvaltningen i hele Tromsø-regionen 

anbefales det at den felles landbruksforvaltningen for Tromsø/Karlsøy inngår 

et formalisert nettverkssamarbeid med landbruksforvaltningen i Balsfjord 

etter modell fra Grenlandssamarbeidet. Et formalisert nettverkssamarbeid vil 

kunne omfatte jevnlige fellesmøter for å styrke det landbruksfaglige miljøet, 

samarbeid om fagdager for gårdbrukere, oppdatert og relevant informasjon 

i form av nyhetsbrev og nyheter på web, samarbeid om prosjekter og/eller 

samarbeid om komplimenterende kompetanse som GIS, prosjektkompetanse og 

skogbruksfaglig kompetanse. 
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Begrunnelsen for anbefalte løsninger er flere. For det første ansees en 
interkommunal forvaltning for alle de tre kommunene i Tromsø-regionen som lite 
hensiktsmessig ut fra lange avstander mellom kommunesentrene, store areal, 
mange konsesjonspliktige landbrukseiendommer og relativt mange gårdsbruk. 
Oppgaveporteføljen er ulik mellom de ulike kommunale landbruksforvaltningene og 
spesielt Balsfjord og Tromsø. Dette har sammenheng med at Balsfjord er en stor 
landbrukskommune og Tromsø er en stor bykommune. Lange reiseavstander vil 
innebære store kostnader både for kommunene og for brukerne. Forholdet mellom 
bykommune og landkommune også kan føre til store utfordringer med en felles 
landbruksforvaltning. 

For det andre er landbruksforvaltningen tett integrert med andre kommunale 
enheter. Lange avstander mellom kommunesentrene gjør dette samarbeidet mer 
krevende enn det som vanligvis er tilfelle, fordi jevnlig faglig og sosial kontakt er 
avgjørende for et godt samarbeid.

For det tredje er det ikke en selvfølge at et sterkt interkommunalt landbruksfaglig 
miljø i et felles kontor er en bedre løsning verken for gårdbrukeren eller 
kommunene enn dagens løsning hvor landbruksforvaltningen inngår i 
etablerte tverrfaglige fagmiljøer i de enkelte kommunene. En interkommunal 
landbruksforvaltning vi innebære en større sektorisering enn dagens tverrsektorielle 
løsninger i kommunene.

For det fjerde et formalisert nettverkssamarbeid med felles informasjon gjennom 
nyhetsbrev, fagdager, web og felles møter kunne gi et bedre tilbud til gårdbrukerne 
og dermed redusere behovet for individuell informasjon og rådgivning. På sikt vil 
dette kunne gi en effektiviseringsgevinst både for landbruksforvaltningen og for 
gårdbrukerne.
Et formalisert nettverkssamarbeid vil kunne styrke regionen i konkurranse 
om eksterne prosjektmidler til utvikling av landbruket, i og med at flere 
problemstillinger knyttet til utviklingsarbeid i landbruket har en regional karakter. 
Formalisert samarbeid kan også føre til et større fagmiljø og muligheter til å trekke 
på hverandres kompetanse i regionen.  
Det kan muligens være hensiktsmessig at regionrådet påtar seg en rolle som 
koordinator i dette samarbeidet.

Vi mener at den anbefalte løsningen fyller kriteriene om et sterkere landbruksfaglig 
miljø i landbruksforvaltningen, effektiviseringsgevinster og bedre tjenester 
for brukerne.Skulle det i framtiden være aktuelt med mer omfattende 
regionalt samarbeid etter   sam-kommunemodellen, vil samarbeid om felles 
landbruksforvaltning kunne sees i et nytt lys, fordi dette vil løse problematikken 
med samarbeid mellom landbruks-forvaltningen og kommunens øvrige forvaltning.
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2.  METODE OG PROSESS

Ulike typer tilnærmingsformer og metoder har blitt brukt i arbeidet med å samle 

inn data som grunnlag for analyse og vurderinger om det er faglig grunnlag for og 

gevinster å hente ved interkommunale samarbeidsløsninger for den kommunale 

landbruksforvaltningen.

Arbeidet har vært delt inn i tre hovedfaser:

1) Å framskaffe erfaringer fra relevante etablerte interkommunale 

landbruksforvaltninger og synliggjøre alternative organiseringer for 

interkommunalt samarbeid.

2) Innhente lokalt datagrunnlag og informasjon som grunnlag for analyse og 

vurdering. 

3) Analyse og vurdering med utgangspunkt i datagrunnlaget fra fase 1 og 2.

Fase 1 ”Erfaringer fra etablerte interkommunale landbruksforvaltninger”, 

er utført gjennom søk på internett, lesing av forskningsrapporter, framlegg 

til kommunestyrer og andres evalueringer av etablerte interkommunale 

landbruksforvaltninger. Det har vært gjennomført telefonsamtaler med ledere av 

etablerte interkommunale landbruksforvaltninger og ansatte hos Fylkesmannens 

landbruksavdelinger i Rogaland og Nordland og med Lofoten forsøksring. Treff 

på internett indikerer at 30 – 40 interkommunale landbruksforvaltninger er 

etablert. Det er lagt vekt på å beskrive erfaringer fra etablerte interkommunale 

landbruksforvaltninger som har likhetstrekk med kommunene i dette prosjektet, 

spesielt samarbeid mellom bykommuner og landbrukskommuner. 

Det er utarbeidet en arbeidsrapport som belyser erfaringer som er gjort med 
etablering av interkommunale landbrukskontor andre steder i landet og viser 
mulige modeller for organisering av interkommunalt samarbeid. Se eget 
vedlegg. Arbeidsrapporten ble  gjennomgått og diskutert i møte i styrings- og 
referansegruppa og rapporten ble i etterkant justert i samsvar med innspill.         

I fase 2 er det samlet inn lokal informasjon og data som brukes som grunnlag for 

analysearbeidet. I tillegg til at representanter for landbrukets fagorganisasjoner 

sitter i referansegruppen, er det innhentet synspunkter fra utvalgte gårdbrukere 

i Karlsøy, Tromsø og Balsfjord kommune. Dette er gjort gjennom spørreskjema, 

telefonintervju og i møter med flere gårdbrukere samlet. Totalt sett er det innhentet 

innspill fra i alt 15 gårdbrukere, jevnt fordelt for de tre kommunene. Vi mener 

at informasjonen som er innhentet er tilstrekkelig for å danne seg et bilde av 

gårdbrukernes synspunkter.
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Ansatte på landbruksforvaltningen i Tromsø og Balsfjord kommune har bistått med 

nyttig informasjon og har gitt utrykk for sine synspunkt både gjennom 

individuelle intervjuer og gruppevise opplegg hvor også lederne for enhetene, 

som landbruksforvaltningen er tilknyttet, har deltatt. Det er også gjennomført 

individuelle samtaler med enhetslederne. For Karlsøy kommune er det gjennomført 

et utvidet intervju med den eneste ansatte og telefonintervju med rådmannen. 

I møtet med de ansatte ble det samtidig foretatt en kartlegging av arbeidsoppgaver 

og enkeltsaker ved de tre landbruksforvaltningene. Antall saker alene gir et 

ufullstendig bilde av ressursbruken på de ulike kontorene, men sammen med annen 

informasjon fra de ansatte, samt statistisk materiale fra Statistisk Sentralbyrå og 

Norsk institutt for landbruksforskning, gir dette tilstrekkelig datagrunnlag for å 

danne et sammenliknbart bilde av arbeidsmengde, arbeidsform og ressursbruk ved 

de enkelte landbruksforvaltningene.

Analysen og vurderingene i fase 3 ble i første omgang gjennomført av 

prosjektleder på bakgrunn av innsamlet informasjon om erfaringer fra etablerte 

landbruksforvaltninger, informasjon og innspill fra gårdbrukere, ansatte og 

referansegruppa, samt statistisk materiale. Arbeidsrapport, utarbeidet av 

prosjektleder, med presentasjon av innhentet datagrunnlag og et arbeidsutkast til 

analyse og vurderinger, ble diskutert av styrings- og referansegruppa. Innspillene 

og synspunktene er lagt til grunn for sluttarbeidet med analysen og sluttrapporten. 

Referansegruppen har ikke deltatt i den avsluttende fasen med sluttrapporten, 

analysen og konklusjonen. Begrunnelsen for dette er at det er vektlagt et klart 

skille mellom styringsgruppen som beslutningsorgan og referansegruppen som 

innspillsorgan. Styringsgruppen har også i forbindelse med de ovenfornevnte 

møtene med referansegruppen hatt selvstendige møter sammen med prosjektleder. 
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3. ORGANISERING AV INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID 
 
Hvordan kan en interkommunal landbruksforvaltning organiseres, og hvilke 

utfordringer er knyttet til interkommunalt samarbeid, uansett valg av 

organisasjonsmodell?

3.1 Ulike modeller for interkommunalt samarbeid

Nedenfor belyses ulike modeller for organisering av interkommunalt samarbeid 

som i utgangspunktet kan være aktuelle for organisering av interkommunal 

landbruksforvaltning. De modellene som presenteres her2 er samarbeid basert på 

kjøpsavtaler, samarbeid etter lov om forsøk i offentlig forvaltning, samarbeid etter 

lov om interkommunalt selskap (IKS) og samarbeid etter kommunelovens § 27 – 

felles politisk styre (Brandtzæg og Lie 2004). 

Interkommunalt samarbeid basert på kjøpsavtale
Et samarbeid organisert som kjøpsavtale innebærer at en av kommunene 

(vertskommunen) selger tjenester til en eller flere kommuner (kjøperkommunene) 

og dermed må dimensjonere fagmiljøet til å ha kapasitet til dette (Sanda Lie 

2003). Vertskommunen har eneansvaret for virksomhetens drift og ansatte. 

Avtalene reguleres i forhold til kommunelovens § 28A om vertskommunesamarbeid. 

Kjøpsavtaler er en samarbeidsform som er relativt mye benyttet også for de felles 

landbrukskontorene som er etablert til nå. Fra 2004 er det innført en generell 

momskompensasjonsordning for kommunene som gjør denne ordningen aktuell. 

Etter endring av kommuneloven i 2006 kan vertskommunen utføre oppgaver og 

treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker 

som ikke er av prinsipiell betydning. Dette forenkler samarbeid organisert som 

kjøpsavtale betraktelig. 

Fordelen med denne modellen er for det første at ansvaret for driften av 

en interkommunal landbruksforvaltning tillegges en vertskommune og en 

kan organiseres inn i eksterende organisering av landbruksforvaltningen i 

vertskommunen. Den organisatoriske etableringen er relativt enkel og det er 

ikke nødvendig å opprette en ny organisatorisk enhet, med det det krever ekstra 

2  Lov om ”Samkommune-modellen” er lagt ut på høring høsten 2010. Dette er en modell for 
interkommunalt samarbeid der samarbeidet er omfattende og vidtgripende. I og med at Interkommunal 
landbruksforvaltning dreier seg om et avgrenset samarbeid, velger vi å ikke drøfte Sam-kommune - 
modellen i denne analysen.



15

adminstrasjonsutgifter.  

For det andre er det kun gjennom kjøpsavtaler at interkommunale kontor kan 

foreta saksbehandling av enkeltsaker hvor forvaltningsmyndighet er delegert 

fra politikerne til administrasjonen. I praksis innebærer det at hele driften av 

landbrukskontorene i de enkelte kommunene kan ivaretas av en vertskommune. 

Kjøpsavtaler kan også brukes til bytte av tjenester, som for eksempel at 

en kommune ivaretar saksbehandling etter jordlovs- og konsesjonssaker, 

arealforvaltning og planlegging, mens en annnen kommune ivaretar arbeidet med 

produksjonstillegg og annet gårdbrukerrelatert arbeid.  

Ulempene er som nevnt, at kjøperkommunene (i alle fall i utgangspunktet) har 

mindre muligheter til å påvirke den daglige driften av virksomheten. Påvirkning 

gjøres gjennom det som avtales i kjøpsavtalen (Brandtzæg Lie 2004). Etter vår 

erfaring er det ikke uvanlig at kjøpsavtalene justeres etter å ha vært i drift en viss 

tid.

Interkommunalt samarbeid som forsøk i offentlig forvaltning
Lov om forsøk i offentlig forvaltning har som formål gjennom forsøk å utvikle 

funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i offentlig forvaltning og en 

hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og forvaltningsnivåer. 

I henhold til loven skal det gjennom forsøk legges vekt på å forbedre den offentlige 

tjenesteytingen ovenfor borgerne, og å få til en best mulig ressursutnyttelse. 

Ved forsøk som omfatter folkevalgte organer, skal det vektlegges å fremme gode 

demokratiske styringsformer.

Forsøkene kan bl.a. omfatte utprøving av organisasjonsformer som avviker fra 

gjeldende lover og forskrifter. Forsøk har blitt mye benyttet for å utprøve nye 

organisasjonsformer i interkommunalt samarbeid. Det skal det godkjennes regler 

for gjennomføring av det enkelte forsøk. Reglene fastsettes gjennom vedtekter 

som skal godkjennes av Kongen i Statsråd. Godkjenning kan gis for en periode 

på inntil fire år. Forsøksperioden kan forlenges med to år. Dersom det er besluttet 

å gjennomføre reformer i samsvar med det forsøket gjelder, kan forsøksperioden 

forlenges fram til reformen trer i kraft (Brandtzæg Lie 2004).

Fordelen med forsøk som organisasjonsmodell er at en får en grundig utprøving 

av det interkommunale samarbeidet og kan få til en lokal tilpasning som avviker 

med lover, regler og vanlig praksis. Ulempen er at det er en ressurskrevende 

etableringsfase og at forsøksperioden er forbundet med midlertidig løsning fram til 

beslutning om permanent organisering er tatt. 
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Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27
I henhold til kommunelovens § 27 kan to eller flere kommuner opprette et eget 
politisk styre til løsning av felles oppgaver. Til slikt styre kan kommunestyret gi 
myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift eller organisering. 

Fordeler med organisering av interkommunalt samarbeid etter § 27 i 
kommuneloven, er at dette blir en tydelig organisert enhet, med eget politisk 
styre som er representert med politikere fra de enkelte kommunene som inngår 
i samarbeidet. Ulempen er at et interkommunalt samarbeid etter § 27 ikke kan 
delegeres forvaltningsmyndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker, som for eksempel 

jordlovs- og konsesjonssaker.

Samarbeid organisert som Interkommunalt selskap (IKS)
Et Interkommunalt selskap (IKS) er en juridisk enhet som registreres som selskap 
i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsformen er mye brukt for større samarbeid 
innen vann, avløp, brann, renovasjon og andre virksomheter som har egne 
inntekter og som har større eller mindre preg av næringsvirksomhet. Deltakerne 
utøver ikke myndighet ovenfor IKS direkte, men gjennom representasjonsskapet. 
Bestemmelsene om IKS i kommuneloven av 01.01.00 inneholder bestemmelser 
som minner om aksjeloven. Loven er spesielt tilrettelagt for interkommunalt 
samarbeid om selvstendig tjenesteproduksjon. 

Fordelene med IKS som organisasjonsform er mest framtredende der samarbeidet 
dreier seg om større tekniske driftsoppgaver. Ulempene er at organisering 
som IKS innebærer mindre kommunal innflytelse enn organisering etter 
kommunelovens § 27 eller gjennom kjøpsavtaler. Et IKS kan heller ikke delegeres 
forvaltningsmyndighet til å fatte enkeltvedtak. Både IKS og samarbeid etter § 27 

innebærer kostnader med etablering av nye administrative enheter. 

Oppsummering
Av de modellene som vi har presentert her, er det samarbeid basert på 
kjøpsavtaler som er den vanligste samarbeidsmodellen for etablering av 
interkommunal landbruksforvaltning. En av grunnene til dette er at samarbeid 
basert på kjøpsavtale er en enkel måte å etablere interkommunalt samarbeid 
på. Organiseringen medfører ikke ekstra kostnader i forbindelse med etablering 
av nye administrative enheter, under forutsetning av at den interkommunale 
landbruksforvaltningen tillegges etablert organisering i vertskommunen. 
Etter endringer i kommuneloven åpnes det for at vertskommunen kan foreta 
vedtak i enkeltsaker som er delegert fra politikerne til administrasjonen i de 
samarbeidende kommunene. I praksis innebærer dette at leder av interkommunal 
landbruksforvaltning kan delegeres myndighet til å ta avgjørelser i enkeltsaker – 
f.eks jordlovs- og konsesjonssaker. 
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3.2 Sentrale utfordringer med interkommunalt samarbeid

Det er et par sentrale utfordringer en står ovenfor ved kommunalt samarbeid om 

felles landbruksforvaltning, uansett valg av modell for organisering. 

For det første oppstår det et dilemma mellom kommunal styring og kontroll og de 

fordeler som kan oppnåes ved samarbeid. For at et interkommunalt samarbeid 

skal kunne fungere effektivt må deltakerkommunene gi fra seg makt og myndighet 

på det spesifikke fagområdet, enten til en annen kommune eller til en felles 

etablert organisasjon. I praksis innebærer dette at den enkelte kommune som 

fragir seg makt og ansvar vedrørende drift av landbruksforvaltningen, ikke lenger 

har den fulle styringen og kontrollen selv. Dette til tross for at kommunen, jfr. 

kommuneloven, ikke kan overføre politiske beslutninger vedrørende enkeltsaker og 

forvaltningssaker. Vanligvis dreier de politiske beslutningene relatert til enkeltvedtak 

i landbruksforvaltningen seg i stor grad om klager og dispensasjonssaker innen 

jordlovs- og konsesjonssaker. Jo mer det fokuseres på effektivitet, resultat 

og kostnadsbesparelse, jo mer må de enkelte kommunene (som ikke evt. er 

vertskommuner) fragi seg styring og kontroll gjennom delegert myndighet til felles 

kontor (Sanda 2000).

Figur 1. Dilemmaet ”styring – effektivitet” knyttet til interkommunalt samarbeid. (Sanda 2000) 

Det er enklere å gi fra seg makt og myndighet der det er snakk om driftsoppgaver 

enn der det er snakk om politiske saker, selv om myndigheten i utgangspunktet 

er delegert fra politikerne til egen administrasjon. Et landbruksrelatert 

eksempel på dette er tilskudd og ordninger knyttet til den enkelte driftsutøver 

kontra arealforvaltning relatert til jordlovssaker og konsesjonssaker. Har den 

enkelte kommune en godkjent velfungerende arealplan med soneinndeling for 

landbruksareal, ligger den politiske myndigheten og styringen imidlertid i større 

grad i rammeverket (politisk vedtatt arealplanplan) enn i enkeltsaker, og det er 

dermed enklere å gi fra seg makt og myndighet i enkeltsaker.  

Et annet dilemma er spenningen mellom et livskraftig fagmiljø oppbygd i 

vertskommunen og større geografisk, sosial og faglig avstand til administrasjon, 

Inter-
kommunale 
effektivitet/
resultat

Kommunal 
styring og 
kontroll
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politikere og brukere i de andre kommunene som inngår i samarbeidet.

Etter gradvis nedbygging av den kommunale landbruksforvaltningen, er fagmiljøene 

i mange kommuner i ferd med å bli små med liten mulighet for faglige utfordringer 

og faglig utvikling for de ansatte. Arbeidet blir konsentrert om forvaltningsoppgaver 

og rutinemessige gjøremål. Dette kan igjen føre til at det blir vanskelig å rekruttere 

og holde på ansatte. Felles landbrukskontor fører til større fagmiljø og at de 

ansattes kompetanse kan utnyttes på en annen måte. Dilemmaet er at det lett 

blir større sosial avstand, ikke bare til brukerne av tjenestene, men også til det 

administrative og politiske miljøet i kommunene som ikke er vertskommuner. 

Figur 2:  Dilemma større fagmiljø og sosial og faglig avstand til samarbeidspartnere

En konsekvens av felles landbruksforvaltning kan bli ansvarsfraskrivelse og 

mindre administrativ og politisk interesse for landbruket i de kommunene 

som kjøper tjenestene hos vertskommunen. Spesielt kan dette bli tilfellet 

hvis en ikke setter inn tiltak for å motvirke slike effekter. Flere av de etablerte 

interkommunale landbrukskontorene har foretatt ulike tiltak som gjør den nye 

landbruksforvaltningen mer synlig og tilgjenglig for brukerne, og tiltak for å bedre 

samarbeidet med politisk og administrativt nivå i de kommunene som inngår i 

samarbeidet. Kontordager i alle kommunene, egen webside, nyhetsbrev sendt ut 

på e-post, økt satsing på prosjektarbeid med ekstern finansiering, planforum i de 

ulike kommunene, temamøter både for næringen og politikere kan nevnes som 

mulige tiltak. Valg av organisasjonsmodell og lokalisering vil m.a.o ikke alene 

være avgjørende for hvor god løsningen med felles landbrukskontor vil bli. Valg 

av arbeidsform og samarbeidets innhold, samt kvalitet og omfang på planverket i 

de enkelte kommunene, vil ha betydning for hvordan samarbeidet fungerer både i 

forhold til kommunene som deltar i samarbeidet og i forhold til brukerne.

Større avstand til 
kommunene og 
brukerne

Et utviklende 
kompetanse-
miljø i felles kontor
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4.  ERFARINGER MED INTERKOMMUNAL 
LANDBRUKSFORVALTNING

Etter søk på Internet ser det ut til å være 30 – 40 etablerte interkommunale 

landbruksforvaltninger, hvorav de fleste er i Sør-Norge. Noen ble etablert mens 

landbrukskontorene fortsatt var statlige (fram til 1994), mens andre etableringer 

er av nyere dato. Nedenfor beskriver vi kort erfaringene fra noen utvalgte 

interkommunale landbruksforvaltninger. Viser til utfyllende rapport om andres 

erfaringer i vedlegg 1.

Vi trekker i denne rapporten på erfaringene fra følgende interkommunale 

landbruksforvaltninger:

Grenland Landbrukskontor
Grenland Landbrukskontor omfatter kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan 

og er eksempel på lokalisering i en bykommune, som også er den største 

landbrukskommunen i samarbeidet. Kontoret har 7 ansatte. Felles landbrukskontor 

mellom Skien og Porsgrunn ble etablert gjennom kjøpsavtale på 90-tallet, mens 

Siljan kommune inngikk i samarbeidet i 2005. Ansatt på landbrukskontoret i 

Siljan fikk nye oppgaver, mens kontoret i Skien fikk ikke tilført nye stillinger.  

Landbrukskontoret er en egen enhet, men ligger i samme bygg som Byggesak-, 

plan- og teknisk avdeling i Skien kommune.

Det ble i 2004 tatt et initiativ fra ”Grenlandssamarbeidet” om å danne et felles 

landbrukskontor for alle kommunene som inngår i Grenlandssamarbeidet: 

Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Drangedal og Kragerø. Resultatet av initiativet 

ble at kun Siljan inngikk i det allerede etablerte samarbeidet mellom Skien og 

Porsgrunn kommune, mens det ble etablert en formalisert samarbeidsavtale om 

nettverkssamarbeid mellom alle kommunene i Grenlandsområdet. Samarbeidet 

innebærer et møte mellom alle ansatte en gang i året, hyppige telefonsamtaler 

hvor en trekker på hverandres erfaringer, og samarbeid om et nyhetsbrev to til 

tre ganger i året til alle bøndene i regionen. I tillegg har den interkommunale 

landbruksforvaltningen møter med skogeierforeningen og bondelaget et par ganger 

i året. Landbrukskontoret har et eget område på kommunens webside.

Felles landbrukskontor mellom Haugesund, Tysvær og Bokn
Dette er et eksempel på samarbeid mellom by- og landkommuner med lokalisering 

i en landkommune. Felleskontoret er lokalisert i kommunen med flest gårdsbruk. 
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Tysvær er vertskommune og samarbeidet er regulert med kjøpsavtale. Kontoret 

har vært etablert siden 1994, og er etablert i seksjonen Plan- og miljø i Tysvær 

kommune. Seksjonen har seks ansatte og inkluderer landbruk, bygdeutvikling, 

miljø og arealplanlegging. Saksbehandling etter jordlovs- og konsesjonssaker 

i Haugesund er unntatt avtalen. I Haugesund er det 30 gårdsbruk og 147 

konsesjonspliktige landbrukseiendommer.

Felles landbruks- og naturforvaltning for Narvik og Ballangen kommune
Felles kontor for landbruks- og naturforvaltning ble etablert mars 2010, med 

lokalisering i Ballangen Rådhus. Ballangen kommune er vertskommune. Kontoret 

har 4 ansatte.  De ansatte i Ballangen og Narvik kommune var selv pådrivere til 

samarbeidet ut fra behovet for et større fag- og kompetansemiljø. 

Samarbeidet er regulert gjennom en kjøpsavtale. Arbeid relatert til jord- og 

skogbruk, naturforvaltning, herunder dispensasjoner fra lov om motorferdsel i 

utmark inngår i dette samarbeidet. Lederen er delegert myndighet til å fatte vedtak 

i henhold til ulike lover relatert til arealforvaltning, landbruk, vilt, motorferdsel og 

innlandsfiske for både Narvik og Ballangen kommune.

Det er etablert fast kontordag i Narvik kommune hver fredag og det er 

reservert et eget kontor i Narvik rådhus. De ansatte har tilgang til elektroniske 

saksbehandlings- og arkivsystem i begge kommunene. Det er også et ustrakt 

samarbeid med kontorene i Tjeldsund og Evenes selv om dette ikke er formalisert 

gjennom avtaler. Blant annet arrangeres det felles fagdager mellom disse kontorene 

og landbrukstjenesten. 

Landbrukskontoret for Fusa, Os og Samnanger                                              
Landbrukskontoret for Fusa, Os og Samnanger ble etablert som en forsøksordning 

i 2004 og ble permanent etablert i 2008. Samarbeidet er regulert ved 

kjøpsavtale og Fusa kommune er vertskommune. For å få til en bedre tjeneste 

ble landbrukskontorets bemanning økt fra 2,5 til 3,5 ansatte i forbindelse med 

sammenslåingen. De ansatte på landbrukskontorene har tilgang til de elektroniske 

arkivene og saksbehandlersystemene i alle kommunene, og det står et kontor til 

rådighet i hver kommune. 

For å opprettholde dialogen med brukerne er det etablert en rådgivende gruppe 

som består av representanter fra Bondelaget og småbrukerlaget. For å sikre 

kontakt med forvaltningen i kommunene for øvrig er det etablert en arealgruppe i 

hver kommune med representanter fra byggesak, plan, miljø og kultur. Kontoret har 

egen hjemmeside. Det arbeides nå med meldebrev på e-post til alle gårdbrukerne.
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Follo Landbrukskontor                                                                               
Landbrukskontoret i Follo har ca. seks årsverk og omfatter seks kommuner. 

Disse er Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Det er Nesodden som 

har den største avstanden til Ås (vertskommunen for samarbeidet). Mellom 

kommunesentrene i disse kommunene er det 2,6 mil. Landbrukssjefen har 

fått delegert myndighet fra de seks kommunene til å behandle de sakene som 

kommunene er pålagt å ha kompetanse på. Rådmannen i den enkelte kommune 

har instruksjonsmyndighet i saker som gjelder den enkelte kommune, gjennom et 

utvalg som koordiner virksomheten ved landbrukskontoret i forhold til kommunene. 

Utvalget betegnes som “Det koordinerende utvalg for landbrukskontoret i Follo”, og 

avgir uttalelser bl.a. vedrørende budsjettforslag, årsmelding og regnskap.

4.1 Sammendrag og vurdering ut fra andres erfaringer

De første 3 eksemplene er eksempler fra by og landsamarbeid, mens de to siste 

eksemplene mener vi er relevante av andre grunner. 

De interkommunale landbruksforvaltningene som er beskrevet her og som vi 

kjenner til, er etablert gjennom en kjøpsavtale mellom vertskommunen og den/

de kommunen(e) samarbeidet gjelder for. Det innebærer i praksis at de ansatte 

formelt er ansatt i vertskommunen, som står ansvarlig for driften, mens de andre 

kommunene betaler for de tjenestene de mottar. Lederne av interkommunale 

kontor har i stor utstrekning delegert myndighet til å ta avgjørelser i enkeltsaker 

på vegne av både vertskommunen og de samarbeidende kommunene. Dette 

påpekes som en forutsetning for å få til effektiv drift. Klage- og dispensasjonssaker 

blir behandlet politisk av hver enkelt kommune. Hvordan interkommunale 

landbrukskontor er organisert i den enkelte vertskommune og hva som inngår i 

samarbeidet er ulikt fra kontor til kontor, men de fleste kontorene er tilknyttet et 

tverrfaglig miljø i vertskommunen, og er fysisk etablert på rådhuset eller sammen 

med annen kommunal forvaltning.

Ut fra erfaringene i eksemplene ovenfor ser det ut som at kontakten med de 

ulike kommuneadministrasjonene er en større utfordring for interkommunale 

landbrukskontor, enn hva som er tilfelle med kontakten med utøvere i 

landbruksnæringen. Den største utfordringen som trekkes fram av alle de vi har 

vært i kontakt med, er at det er vanskeligere å holde kontakten og å være en 

integrert del av den øvrige virksomheten i kommunene. Dette er en utfordring som 

øker med økende antall kommuner som deltar i et samarbeid. Utfordringene som i 

stor grad er relatert til lovforvaltning og arealforvaltning imøtekommes med faste 

kontordager, arealforum og lignende i de samarbeidende kommunene. 
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Lederne av de interkommunale landbruksforvaltningene som er intervjuet 

påpeker at fordelene ved interkommunale landbrukskontor er større enn 

egne landbrukskontor i de respektive kommunene. Dette begrunnes med at 

landbruksforvaltningen i hver enkelt kommune har blitt redusert så kraftig de siste 

årene at fagmiljøene er i ferd med å forsvinne. Ved etablering av interkommunalt 

landbrukskontor blir fagmiljøene større, noe som innebærer muligheter for nye 

arbeidsfordelinger, bedre arbeidsmiljø og nye muligheter for ansatte.

At saksbehandlere på interkommunalt kontor har tilgang til arkiv og elektroniske 

saksbehandlersystem gjennom godt fungerende VPN-løsninger ansees som viktig 

for effektiv saksbehandling.
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5.  KOMMUNENE OG LANDBRUKSFORVALTNINGEN

Kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø er ulike både når det gjelder demografisk 

utvikling og landbrukets betydning i kommunen. Tromsø har som den største 

bykommunen i Nord-Norge relativt sterk befolkningsvekst, mens Balsfjord som 

den største landbrukskommunen i Nord-Norge har stabilt folketall/svak nedgang i 

folketallet. Karlsøy preges av tilbakegang i folketallet. Som vist nedenfor er også 

landbrukets betydning ulik i de tre kommunene.

Tabell 1 - Kommunene sett ut fra arealstørrelse og antall eiendommer

Kommuner Total 
størrelse 

(km2)

Skogareal 
(dekar)

Dyrket areal 
i drift 
(dekar)

Antall konsesjons-
pliktige eiendommer 
(over 100 dekar)

Balsfjord 1495 381 949  41.277 1053
Karlsøy 1008 100.000 5.000 430
Tromsø 2498 278.487 17.500 1247

                                                    Kilde: Oppgaver fra kommunene og statistisk Sentralbyrå - 2009

Som tabell 1 viser har Balsfjord kommune nesten dobbelt så mye dyrka areal enn

Tromsø og Balsfjord til sammen, mens Tromsø kommune alene har samme 

totalareal som de to andre kommunene til sammen. Tromsø har også flest 

konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Areal- og eiendomsstrukturen indikerer at 

landbruksforvaltningen i Balsfjord kommune har flest antall saker rettet gårdsbruk i 

drift, mens Tromsø har flest saker rettet mot arealforvaltning og mot grunneiere. 

Tabell 2  - Antall årsverk i landbruket, 2004 - 2009
Kommuner 2004 2009 Endringer i 

perioden
Endringene i % 

Balsfjord 333 264 - 69 årsverk 21 %
Karlsøy 39 35   - 4 årsverk 10 %
Tromsø 148 93 - 55 årsverk 37 %

                                                                            Kilde: Norsk Institutt for landbruksforskning (NILF)

Tabell 3 - Verdiskapning3 i landbruket, 2004 -2009
Verdiskapningen totalt sett Verdiskapning pr årsverk

Kommuner 2004 2009 2004 2009

Balsfjord 55 890 105 56 935 824 167 838 215 666
Karlsøy 6 683 209 7 909 791 171 364 225 994

Tromsø 21 349 986 19 501 521 144 256 209693

3 Verdiskapning i landbruket er definert som gårdens produksjonsinntekt minus alle kostnader bort 
sett fra 

      leid hjelp og jordleie. Kilde: Norsk Institutt for landbruksforskning(NILF)



24

Sammenstiller en endringer i antall årsverk (tabell 1) med verdiskapningen i 

landbruket (tabell 2), ser en at det har foregått en effektivisering i landbruket 

– den totale verdiskapningen i landbruket i Karlsøy og Balsfjord har økt til tross 

for nedgangen i antall årsverk (også når en korrigerer for prisstigning) i denne 

tidsperioden. I Tromsø kommune har det vært en nedgang i verdiskapningen i 

landbruket totalt sett i denne tidsperioden. Hvorfor Tromsø kommune har en annen 

utvikling i landbruket enn de andre to nabokommunene, er det ikke noen fullgod 

forklaring på.

 

I forhold til landbruksforvaltningen vil selvsagt færre gårdsbruk i drift innebære 

færre jordbruksrelaterte saker, men en skal likevel være forsiktig med å påstå at

arbeidsmengden blir tilsvarende redusert. Dette begrunnes med at det de siste 

årene har kommet flere pålegg og kontroller relatert til virkemiddelforvaltningen. 

Blant annet har Riksrevisjonen stilt krav om at søknader om produksjonstillegg 

saksbehandles etter forvaltningslovens bestemmelser og at hver enkelt søknad skal 

arkiveres i kommunenes dokumentprogram. For øvrig er landbruksforvaltningens 

arbeid med saksbehandling relatert til areal- og konsesjonspliktige eiendommer, 

i større grad knyttet til antall konsesjonspliktige eiendommer og det totale 

landarealet enn til gårdsbruk i drift. 

5.1 Status for landbruksforvaltningen i de tre kommunene i 
dag 

Betrakter en landbruket ut fra antall årsverk, utgjør landbruket i Balsfjord 65 % 

av den totale landbruksproduksjonen i de tre kommunene i Tromsø-regionen.  For 

landbruksforvaltningen i Balsfjord innebærer dette at mye av arbeidsinnsatsen 

er direkte relatert til gårdbrukere og gårdsdrift, som for eksempel rådgivning og 

søknader om produksjonstillegg, spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap 

(SMIL-midler), søknader om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) og søknader 

til Innovasjon Norge. Landbruksforvaltningens arbeid med søknader knyttet til 

statlige virkemidler til det enkelte gårdsbruk er i liten grad direkte tilknytning til 

kommunens øvrige forvaltning.  

For landbruksforvaltningen i Tromsø innbærer vekst i folketall og bynært landbruk i 

større grad enn i de to andre kommunene, mer arbeid i forhold til arealforvaltning, 

uttalelser til reguleringsplaner og ulike former for tilleggsnæringer i landbruket. 

Landbruksforvaltningen i Tromsø er følgelig det kontoret som har mest samarbeid 

med andre enheter i egen kommune, og som arbeider med saker som har direkte 

betydning for kommunen som forvaltnings- og utviklingsorgan. 
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I utgangspunktet er landbruksforvaltningen likt organisert i de tre kommunene 

i og med at landbruksforvaltningen i alle kommunene er organisert inn i større 

organisatoriske  enheter:

·	 I Tromsø kommune er landbruksforvaltningen lagt til ”Plan- og næring” 

(støtteenhet)

      - Landbruk utgjør 4 stillinger/ 4 årsverk

      - ”Plan- og næring” utgjør totalt sett 9 stillinger

     

·	 I Balsfjord kommune er landbruksforvaltningen organisert i ”Næring og 

Forvaltning”, som er organisert som en resultatenhet. Landbruk teller totalt 4 

stillinger /3,5 årsverk når nytilsatt jordbrukssjef og stillingen som skogbrukssjef 

er talt med. I tilegg behandles jordlovssaker av saksbehandler for byggesaker. 

Sakene drøftes på forhånd i et ”arealråd”. De tre ansatte som jobber med 

jordbruksrelaterte saker driver alle gårdsbruk med sau og jobber i henholdsvis 

50–60 % og 100 % stillinger. Enheten ”Næring og forvaltning” utgjør totalt sett 

9 stillinger. 

·	 I Karlsøy er en person ansatt med landbruksforvaltningen som arbeidsoppgaver. 

Arbeidet med landbruksforvaltningen er stipulert til 70 – 80 % av full stilling. 

Miljø og landbrukskontoret i Karlsøy er en del av teknisk etat.

De ansatte i landbruksforvaltningen i de tre kommunene har en solid lokalkunnskap 

om areal, eiendommer, og kjennskap til gårdbrukere og grunneiere. De siste 

årene har det på alle kontorene vært foretatt færre befaringer enn tidligere, 

dette til dels på grunn av budsjettsituasjonen, men også fordi de ansatte besitter 

opparbeidet lokalkunnskap som gjør befaring mindre nødvendig. Ansatte i 

landbruksforvaltningen i de tre kommunene bistår også andre etater i egen 

kommune med lokalkunnskap etter behov. Landbruksforvaltningen i Tromsø har 

GIS-kompetanse, noe som de andre forvaltningene mangler.
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5.2  Antall  behandlede saker i de tre kommunene

”Ikke alt som teller kan telles. Og ikke alt som kan telles kan teller” Albert Einstein

Nedenfor presenteres en tabell som viser antall saker som behandles ved de 

enkelte landbruksforvaltningene i Tromsø-regionen. Antall saker kan til en viss grad 

indikere arbeidsbelastningen fordelt på de ulike kontorene, men sier på langt nær 

alt. For eksempel viser ikke tabellen hva som er lagt ned i arbeid med rådgivning, 

samt gårdskart og gårdsregister og andre pålagte oppgaver ved de enkelte 

kontorene.  

Tabell 4 – Antall saker i landbruksforvaltningen i de tre kommunene

Balsfjord Tromsø Karlsøy
Virkemiddelordninger knyttet til drift

Antall saker

Antall søknader om produksjonstillegg 2 ganger pr 190 97 28

Søknad om regionale miljøprogram 145 65 27

Søknad om ref til sykelønnsordningen 90 35-50 10-12

Søknad om SMIL-midler /STILK-midler 12 15 2-3

Søknad om virkemidler knyttet til investeringer i landbruket

Søknader - BU-midler (2009) 27 25 3

Søknader til Innovasjon Norge 5 4

Søknader om erstatningsordninger Avlingskade og 
overvinterskader- landbruket 2010

165 88 11

Saker relatert til arealforvaltning

Antall delings- og omdisponeringssaker etter 
jordloven

45 59 65

Antall konsesjonssaker 4 27 12

Plansaker som landbruksforvaltningen gir uttalelse til 5 65 Over 20

Antall saker relatert til skog og utmark 91 45 4-5

Prosjekter og tverrfaglig arbeid

”Inn på tunet” hvor 20 skoler og 10 gårdsbruk 
inngår 

X

Grønn omsorg, psykisk helse og rusmisbruk X X

Rekruttering til landbruket – under oppstart/
finansiering

X

Prosjekt vedr næringsaktivitet i Skogbruket – 
skogeierlaget – under oppstart

X

Ved saksbehandling av økonomiske virkemidler knyttet til drift (produksjonstillegg 

og lignende), er arbeidsmengden per søknad det samme i alle kommunene, mens 

arbeidet med å bistå gårdbrukerne med å fylle ut søknadene varierer. Ca 1/3 av 

gårdbrukerne leverer søknader på Altinn.  
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Når det gjelder økonomiske virkemidler for investeringer i landbruket 

(driftsutbygginger og lignende) varierer arbeidsmengden i større grad fra sak til 

sak, alt etter hva saken gjelder. 

Relativt sett saksbehandler landbruksforvaltingen i Karlsøy og Balsfjord 

flere omdisponerings- og fradelingssaker etter jordloven enn hva 

landbruksbruksforvaltningen i Tromsø gjør. Forklaringen på dette er at Tromsø 

har en langt mer effektiv saksbehandling av enkeltsaker, fordi rammene for 

arealforvaltningen er avklart gjennom kommuneplanens arealdel. Dette vil også 

være situasjonen for de to andre kommunene når de etter hvert får på plass 

kommuneplanens arealdel. 

Landbruksforvaltningen i Tromsø kommune har flere uttalelser til plansaker og 

reguleringsplaner enn hva som er tilfelle i de andre kommunene. Saksbehandling 

av uttalelser til plansaker er langt mer arbeidskrevende enn saksbehandling av 

enkeltsaker, og arbeidsmengden er svært ulik fra sak til sak. 

Av prosjektarbeid i landbruksforvaltningen er det ”Inn på tunet-prosjektet” som 

framstår som det mest vellykkede prosjektet. I Balsfjord er prosjektet ”Rekruttering 

til landbruket” 4 et prosjekt som det arbeides med å få fullfinansiert og startet opp.  

Et prosjekt relatert til skogbruket er også under planlegging i regi av skogeierlaget, 

men i samarbeid med kommunen.  

Bemanningen i landbruksforvaltningen i de tre kommunene er nokså ulike. Balsfjord 

kommune har på grunn av vakanse i lederstillingen ved landbruksforvaltningen for 

eksempel kommet betydelig kortere en de andre kommunene med arbeidskrevende 

prosesser som gårdskart og gårdsregistrering og arbeidet med system for 

arkivering av søknader om produksjonstillegg. 

Når landbruksforvaltninger i så ulike kommuner som Balsfjord, Karlsøy og 

Tromsø skal sammenlignes, må en ta i betraktning at arbeidsoppgavene er ulike. 

Landbruksforvaltningen i Balsfjord har som nevnt hovedtyngden i arbeidsmengden 

knyttet til landbruksrelatert saksbehandling, mens landbruksforvaltningen har 

hovedvekt på arealtilknyttet saksbehandling og arealforvaltning.    

4   Ferske tall fra undersøkelsen ”Trender i landbruket ” (2010), viser at bare 
halvparten av gårdbrukerne tror at det er drift på egen eiendom om 20 år. Prosjektet 
”Rekruttering til landbruket” er sett i dette lyset, svært viktig.   
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6. SYNSPUNKTER FRA GÅRDBRUKERE OG ANSATTE
Hva mener gårdbrukerne om dagens landbruksforvaltning i egen kommune og om 

en evt. felles landbruksforvaltning?  

Hva mener ansatte i landbruksforvaltningen i de tre kommunene?

6.1 Synspunkter fra gårdbrukere

Gårdbrukere er den viktigste brukergruppen av landbruksforvaltningen. Det 

har derfor vært sentralt å høre gårdbrukernes synspunkter både på dagens 

landbruksforvaltning i egen kommune og synspunkter på en evt. interkommunal 

landbruksforvaltning.

Flere av gårdbrukerne besøker landbruksforvaltningen fast i forbindelse med søknad 

om produksjonstillegg, som foregår to ganger i året. Landbruksforvaltningen 

oppsøkes ellers i forbindelse med endring eller utvidelse av gårdsdriften, 

generasjonsskifte, satsing på tilleggsnæringer, faglige råd, diverse pålegg fra 

det offentlige og i forbindelse med diverse søknader om økonomiske virkemidler 

relatert til drift.

Hva mener gårdbrukerne om dagens landbruksforvaltningen i egen 
kommune?

Gårdbrukerne som har gitt innspill, påpeker at dagens landbruksforvaltning i egen 

kommune føles mindre tilgjengelig og synlig for utøvere i landbruket enn tidligere, 

men at dette er en trend i tiden også på andre forvaltningsområder. Færre ansatte 

enn da landbruksforvaltningen var statlig fram til 1994, fører til at ansatte til tider 

har behov for å skjerme seg fra individuell kontakt med yrkesutøverne. De fleste 

gårdbrukerne mener at de ansatte i landbruksforvaltningen gjør så godt de kan 

med de ressursene de har tilgjengelig.  

Gårdbrukere i Balsfjord mener at det siste året har vært spesielt i og med at de 

ansatte har hatt ekstra arbeidsbelastning med avlings- og overvintringsskader og 

ulike pålegg fra sentrale myndigheter, samtidig som fagsjef for landbruk har vært 

vakant fram til 1. des. 2010. Gårdbrukerne gir utrykk for at det generelt sett er en 

svakhet at to av tre ansatte har deltidsstilling på kontoret og at samtlige ansatte 

har behov for avspasering i sesonger relatert til eget gårdsbruk. Det er påpekt fra 

gårdbrukerne at landbruksforvaltningen i Balsfjord vil ha en viktig rolle framover, 

med tanke på at mange bruk står foran et generasjonsskifte og/eller omlegging 

av driften den neste 10-årsperioden. Ved driftsendringer og generasjonsskifte er 

behovet for samarbeid med landbruksforvaltningen større enn ellers.                                                                                                  
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I Tromsø kommune mener gårdbrukerne at det er blitt mindre muligheter for 

uformelle møter og samtaler med fagfolkene etter kontoret ble plassert i det nye 

rådhuset. Noen gårdbrukere mener at det er vanskelig å treffe flere av fagfolkene 

på kontoret samtidig, noe som det ofte er behov for. 

Gårdbrukerne i Karlsøy framhever at de kjenner den ansatte i 

landbruksforvaltningen godt og at han har lokal kunnskap om de enkelte 

gårdbrukene, som er et pluss. Men det påpekes samtidig svakheten med at det er 

kun er en ansatt i landbruksforvaltningen i Karlsøy kommune. Enmannsbemanning 

er sårbart samtidig som at dette medfører dårlig tilgjengelighet til tider.

Gårdbrukerne i alle tre kommunene mener at det er behov for mer kontakt med 

landbruksforvaltningen og behov for mer generell informasjon direkte relatert til 

gårdsdrift. Et møte som ble gjennomført i regi av Landbruksforvaltningen i Tromsø 

i forbindelse med avlingsskade våren 2010, er framholdt som et svært positivt 

tiltak, og brukt som eksempel på en informasjonsform som er svært nyttig for 

gårdbrukere.

Det er kommet innspill fra gårdbrukere på at følgende bør vurderes om det blir 

etablert en interkommunal landbruksforvaltning eller ikke:

·	 En ”åpen dag” – en fast dag i måneden (for eksempel første tirsdag i hver 

måned), der alle ansatte er tilgjenglig samtidig. 

·	 Lettere tilgjengelig webside som oppdateres med generell informasjon. 

·	 Oppretting av SMS–gruppe og e-postgruppe hvor det sendes ut påminnelser om 

frister og lignende samt generell informasjon.  

·	 Fagdager/temadager for gårdbrukere hvor alle ansatte fra 

landbruksforvaltningen deltar evt. i samarbeid med faglag, Landbruk Nord, 

FMLA Troms og lignende.

·	 Meldingsblad med generell informasjon – et par ganger i året, sendt ut på 

e-post og i papirform til gårdbrukere som ønsker det. Legges også inn på 

websiden.

Hva mener gårdbrukerne om en evt. interkommunal landbruksforvaltning? 

Gårdbrukerne i Karlsøy er positive til at landbruksforvaltningen for kommunen 

slåes sammen med landbruksforvaltningen i Tromsø. Det begrunnes med at en 

sammenslåing vil gi gårdbrukerne tilgang på et større fagmiljø. Det som bekymrer 

gårdbrukere i Karlsøy mest med en felles landbruksforvaltning med Tromsø 

kommune er frykten for å måtte stå i kø både ved besøk og ved telefonkontakt 

- m.a.o. dårligere tilgjengelighet til fagfolkene på kontoret. Den geografiske 
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avstanden til Tromsø ansees ikke som et stort problem, men ved en evt. 

interkommunal landbruksforvaltning lagt til Storsteinnes vil avstanden gjøre besøk 

ved kontoret nærmest uaktuelt.

Gårdbrukere i Tromsø kommune er, med et par unntak, motstandere av en 

interkommunal landbruksforvaltning i samarbeid med Balsfjord kommune. Dette 

begrunnes med at Tromsø kommune arealmessig er en stor kommune og et 

interkommunalt samarbeid vil føre til at mange brukere får større geografisk 

avstand til et interkommunalt kontor. De mener at ansatte på et interkommunalt 

kontor ikke vil ha den nærheten og lokalkunnskapen knyttet til utøvere, areal og 

eiendommer som landbruksforvaltningen i kommunen representer.  De to som 

mener at et interkommunalt samarbeid kan være bra, har klare synspunkter på at 

evt. felles kontor må være lokalisert til Tromsø.

De fleste gårdbrukerne i Balsfjord som har gitt innspill er positive til et 

interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen. Dette begrunnes med 

at en interkommunal løsning vil innebære flere ansatte, et større fagmiljø med 

sammensatt kompetanse og flere tilgjengelige fagfolk. På grunn av at Tromsø 

kommune representerer store areal og lange avstander er gårdbrukere i Balsfjord 

imidlertid usikker på om et samarbeid med kommunene Tromsø og Karlsøy er en 

god løsning. Det er stilt spørsmål om Storfjord kommune kan være mer aktuell å 

inngå samarbeid med om felles landbruksforvaltning. 

Når det gjelder lokalisering av eventuell ”Interkommunal landbruksforvaltning i 

Tromsø-regionen” mener flere gårdbrukere at kontoret bør ligge på Storsteines sett 

ut fra at Balsfjord er den desidert største landbrukskommunen. Andre gårdbrukere 

mener at det kan være en styrke for fagmiljøet på et interkommunalt kontor, 

at kontoret lokaliseres til Tromsø. Det påpekes at besøk på evt. interkommunal 

landbruksforvaltning i Tromsø kan kombineres med andre ærend i byen. Som 

argument for Storsteines fremheves det at Landbruk Nord og Tine utgjør et 

landbruksfaglig miljø som en interkommunal landbruksforvaltning lokalisert til 

Storsteines kan trekke veksler på, i større grad enn i dag.

Oppsummert er gårdbrukerne i Karlsøy positive til samarbeid med Tromsø, men 

vil motsette seg en interkommunal forvaltning for hele regionen hvis kontoret 

blir lokalisert til Balsfjord. Gårdbrukerne i Balsfjord er positive til interkommunal 

landbruksforvaltning generelt sett, men er noe usikker i forhold til de store 

arealene og avstandene Tromsø representerer. Gårdbrukerne i Tromsø kommune 

er positive til et samarbeid med Karlsøy men skeptiske til en interkommunal 

landbruksforvaltning for hele regionen.   

 



31

6.2 Innspill fra ansatte

I Karlsøy mener den eneste ansatte i landbruksforvaltningen at det vil være en god 

løsning at Karlsøy inngår kjøpsavtale med Tromsø kommune. I praksis vil dette 

innebære at dagens stilling knyttet til landbruksforvaltningen i Karlsøy opphører. En 

av grunnene til disse synspunktene er at det oppfattes som sosialt utfordrende å ha 

ansvaret for landbruksforvaltningen, herunder pålagte kontroller og saksbehandling 

av jordlovs- og konsesjonssaker i et lite samfunn som Karlsøy. Dette er forhold som 

er påpekt også for andre mindre kommuner i landet som allerede inngår i en eller 

annen form for felles landbrukskontor. En annen begrunnelse er behovet for å være 

tilknyttet et større kompetansemiljø. 

Ansatte i Landbruksforvaltningen i Tromsø kommune fremhever behovet for 

å være nært de andre etatene i kommunen i det daglige arbeidet, spesielt 

relatert til arealforvaltningen, men også til prosjekter som ”Inn på tunet” hvor 

tverrsektorielt arbeid er fremhevet som nøkkelen til suksess. Byggesaksbehandler 

i Tromsø kommune, som også er intervjuet, fremhever betydningen av den 

solide lokalkunnskapen til areal og eiendommer utenfor bykjernen som de 

ansatte i landbruksforvaltningen representerer. Ansatte i landbruksforvaltningen 

påpeker også at organiseringen inn i Plan- og næring er en bra løsning. En felles 

landbruksforvaltning med Karlsøy oppfattes som uproblematisk, mens et alternativ 

som innbefatter alle de tre kommunene betegnes som lite hensiktsmessig ut fra 

lange avstander – både for gårdbrukere og andre brukere i kommunene som 

evt. kjøper tjenester. At Innovasjon Norge, Fylkesmannen, fylkeskommunen og 

kunnskapsinstitusjoner ligger i Tromsø og at en rekke kurs og konferanser avholdes 

her, er trukket fram som fordeler med å være lokalisert i byen. Det er klare 

signaler fra de ansatte i Tromsø kommune om at de ikke ønsker å være ansatt i et 

”Interkommunalt landbrukskontor” hvis dette blir etablert i Balsfjord.

Ansatte i Balsfjord mener at et større landbruksfaglig miljø, som en interkommunal 

landbruksforvaltning innebærer, vil kunne redusere ulempene med lav bemanning 

og deltidsstillinger. Samtidig påpekes det at de geografiske avstandene og store 

arealer, som et interkommunalt landbrukskontor skal betjene, vil medføre store 

utfordringer i forhold til lokal kunnskap til eiendommer og brukere. Ansatte på 

landbruksforvaltningen i Balsfjord ser et formelt samarbeid mellom kommunene på 

ulike felt som en bedre løsning enn et felles kontor. Gjennomføring av ulike former 

for kontroller, prosjektarbeid, skogforvaltning og samarbeid om GIS-kompetanse er 

nevnt som eksempler på kommunalt samarbeid som de mener ikke nødvendigvis 

trenger å være organisert gjennom et felles kontor. På spørsmål om lokalisering 

av en evt. felles landbruksforvaltning for Tromsø-regionen, mener de ansatte i 

Balsfjord at den må være lokalisert til Storsteines. Det begrunnes både ut fra at 
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Balsfjord er den største landbrukskommunen og ut fra at egen arbeidssituasjon 

i kombinasjon som sauebonde og ansatt på landbrukskontor vil p.g.a. stor 

reiseavstand være umulig å opprettholde dersom kontoret blir etablert i byen. 

Oppsummert mener ansatte i landbruksforvaltningen, spesielt i Balsfjord og Karlsøy, 

at større fagmiljø innen landbruksforvaltningen kunne ha vært en styrke isolert 

sett, men ansatte i Tromsø og Balsfjord kommune betrakter et interkommunalt 

landbrukskontor for alle tre kommunene i Tromsø-regionen som lite hensiktsmessig 

ut fra lange avstander – både for gårdbrukere og andre brukere i kommunene 

som kjøper tjenester av evt. vertskommune. Det er også påpekt at det blir stor 

avstand til andre etater og samarbeidspartnere i kjøperkommunen, og de ansatte 

frykter at det godt etablerte samarbeidet i egen kommune vil bli svekket både for 

landbruksforvaltningen og for de samarbeidende etatene i kommunen. Dette gjelder 

spesielt innenfor arealforvaltning, arealplanlegging og jordlovs- og konsesjonssaker.
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7. ANALYSE GJENNOM ULIKE PERSPEKTIVER
I dette kapittelet analyseres en interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-

området ved å belyse ulike problemstillinger i ulike perspektiv.

Følgende hovedperspektiver er valgt for analysen:

1)  Brukerperspektivet

2)  Avstandsperspektivet

3)  Lokaliseringsperspektivet

4)  Delegeringsperspektivet

5)  Perspektiv på saksbehandling og teknisk infrastruktur 

6)  Fagmiljø og kompetanseperspektivet

7)  Outsourcing-perspektivet

8)  Organisasjonsperspektivet

I og med at begrepet landbrukskontor ikke benyttes i noen av de berørte 

kommunene, brukes begrepet ”landbruksforvaltning” også i analysen om framtidig 

organisering i regionen.

7.1 Brukerperspektivet

Vil interkommunale samarbeidsløsninger om landbruksforvaltningen i Tromsø-

regionen være en styrke for næring? Er det problemer med å ”trekke ut” 

landbruksfunksjonene fra andre kommunale oppgaver (arealplanlegging, næring og 

miljø)?

I forhold til gårdbrukerne 
Ansatte i landbruksforvaltningene opplyser at gårdbrukerne i gjennomsnitt 

besøker kontoret to ganger i året. Noen av brukerne er ikke på besøk hos 

landbruksforvaltningen, men tar heller kontakt på annen måte etter behov, mens 

andre er svært ofte innom kontoret. I tillegg til bistand med bruksendringer, 

utbygginger og eiendomsoverdragelser ser det ut til at bistand med utfylling 

av søknader om produksjonstillegg framstår som en av hovedgrunnene til 

at gårdbrukerne oppsøker landbruksforvaltningen, noe som skaper ekstra 

arbeidsbelastning for de ansatte. 
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Gårdbrukerne kan nå sende søknad om produksjonstillegget elektronisk på 

Altinn, men kun ca 1/3 av gårdbrukerne benytter seg av denne muligheten. På 

dette feltet burde det være mulig jobbe aktivt, for eksempel med opplæring 

– og/eller telefonstøtte, for å få flere gårdbrukere til å sende søknader om 

produksjonstillegg på Altinn, eller søknader per post uten bistand fra ansatte i 

landbruksforvaltningene, og dermed minske antall besøk og arbeidsbelastingen på 

de ansatte.5 Etablering av gårdskart og elektroniske gårdsregister som kommunene 

er pålagt å ha utarbeidet i 2010, vil gjøre datagrunnlaget for arealoppgaven som 

skal oppgis i produksjonstillegget lettere tilgjengelig. Statens Landbruksforvaltning 

og Mat- og landbruksdepartementet vil for øvrig gjennom Fylkesmannen også ha 

økt fokus på bruk av elektroniske søknader i tiden framover.

På den ene siden vil en interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-regionen med 

et større fagmiljø kunne medføre økt tilgjengelighet for faglig bistand. Erfaringer fra 

etablerte interkommunale landbruksforvaltninger tyder på at det er her de største 

gevinstene er å hente på interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen. 

På den andre siden vil landbruksforvaltningen bli mindre tilgjengelig for individuelle 

besøk for flere brukere på grunn av betydelig større geografiske avstander. 

Erfaringene fra etablerte interkommunale landbruksforvaltninger, blant annet 

samarbeidet mellom Grenlandsområdet og i samarbeidet mellom kommunene 

Fusa, Os og Samnanger, viser at kollektive tiltak rettet mot gårdbrukerne kan 

minske behovet for individuelle besøk hos landbruksforvaltningen, samtidig som at 

landbruksforvaltningen oppfattes som serviceinnstilt. Som nevnt i forrige kapittel 

har gårdbrukere vi har vært i kontakt med forseslått en rekke kollektive tiltak for å 

opprettholde kontakten mellom næringen og forvaltningen. 

Investeringer i denne type tiltak kan inngå som en del av en interkommunal 

landbruksforvaltning, men kan også uten mye ekstraarbeid rettes mot alle 

tre kommunene i regionen, uansett om det blir etablert en interkommunal 

landbruksforvaltning eller ikke. Erfaringer fra Grenlandsregionen viser at 

informasjonstiltak rettet mot gårdbrukerne også kan løses gjennom formelt 

nettverkssamarbeid mellom kommunene, selv om det ikke etableres en 

interkommunal landbruksforvaltning.

 

5    Hvis alle de vel 300 gårdbrukerne i Tromsø-regionen i gjennomsnitt besøker 
landbruksforvaltningen to ganger i året, vil dette innebære ca. 600 besøk på kontorene til 
landbruksforvaltningen per år. 
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I forhold til kommunens øvrige forvaltning

Ledere av de etablerte interkommunale landbrukskontorene vi har vært i kontakt 

med trekker fram samarbeidet med andre etater i ”kjøperkommunene” som den 

største utfordringen med interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen. 

Dette gjelder i stor grad samarbeid på fagområder som arealplanlegging/

arealforvaltning, næring og miljø, men også i prosjekter hvor det arbeides 

tverrsektorielt. Samarbeid med forvaltningen i kjøperkommunene er forsøkt løst ved 

å opprette ”arealråd” og lignende, og med faste kontordager i kjøperkommunen. 

Men erfaringen fra etablerte interkommunale landbruksforvaltinger er at mangel på 

”daglig” kontakt med andre etater i kjøperkommunen fører til svekket samarbeid og 

til dels fraskriving av ansvar for saker som angår landbruksforvaltningen. Behovet 

for nær samhandling med annen kommunal forvaltning er hovedgrunnen til at 

de fleste interkommunale landbruksforvaltningene er fysisk etablert i tilknytning 

til vertskommunens øvrige forvaltning innen fagområder som planlegging, 

miljøforvaltning, næringsutvikling, byggesaksbehandling og lignende. Som 

eksempel kan det nevnes at Grenland landbrukskontor etter flere år i eget bygg 

har flyttet til samme bygg som Byggesakskontor og Plan- og teknisk avdeling, 

nettopp ut fra behovet for å være i fysisk nærheten av samarbeidspartnerne i 

vertskommunen. 

I kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø vil nok problemet med å skille 

landbruksfunksjonene fra andre kommunale oppgaver være størst for Tromsø 

kommune. Det begrunnes med at kommunen er den største i areal og i antall 

konsesjonspliktige landbrukseiendommer, men også ut fra arealpresset i forhold til 

byen. Tilsvarende vil ulempene med å ”trekke ut” landbruksfunksjoner fra andre 

kommunale oppgaver være minst i Karlsøy kommunene.

7.2 Avstandsperspektivet

Vil lokaliseringsspørsmål og avstandsforhold kunne vanskeliggjøre arbeidet med få 

etablert en interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-området?

Både ved beslutning om etablering av evt. ”Interkommunal landbruksforvaltning i 

Tromsø-regionen” og ved beslutning om lokalisering, vil avstander og tilgjengelighet 

være viktige kriterium. Avstand er både en geografisk og sosial dimensjon. For 

å illustrere dette refereres det til lederen på Grenland landbrukskontor, som gir 

utrykk for at det er blitt stor sosial og faglig avstand mellom den interkommunale 

landbruksforvaltningen og den øvrige kommunale forvaltningen i Porsgrunn, 
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som ligger bare 10 km fra kontoret Skien. Erfaringer fra andre interkommunale 

landbruksforvaltninger er at kommuner som kjøper tjenester hos vertskommunene, 

lett mister politisk og administrativ interesse for landbruksnæringen. Faglig 

og sosial nærhet til kommunene som politisk og administrativt system 

er erfaringsmessig et viktig element for effektiv drift av interkommunal 

landbruksforvaltning. Dette vil også være tilfelle i Tromsø-området, men faglig og 

sosial avstand er det vanskelig å beregne kostnader ved, fordi dette opparbeides 

over tid. Men det er lett å tenke seg at geografisk avstand innvirker på faglig og 

sosial avstand.    

I sum utgjør kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø et totalt areal på 4966 

km2 (to ganger så stort som Vestfold fylke - 2224 km2). Dette innbærer store 

reiseavstander både for ansatte og brukere. Ansatte i landbruksforvaltningen 

vil ikke kunne besitte lokalkunnskap om eiendommer, areal og gårdbrukere i 

hele regionen på lik linje med den lokalkunnskapen de har opparbeidet om egen 

kommune. 

I forhold til avstand har etablering av en evt. felles forvaltning og lokalisering av 

felles kontor betydning for:

1)  Hvor langt gårdbrukerne og andre brukere må reise for å komme til kontoret.

2) Hvor langt ansatte må reise for å foreta befaringer, kontroller,

     tilsyn og lignende, som angår det enkelte gårdsbruket.

3) Hvor langt og hvor ofte ansatte på det interkommunale kontoret må ha møter 

og samhandling med andre etater i de kommunene som kjøper tjenester.

4) Reiseavstand for ansatte med utgangspunkt i at de ansatte i dagens forvaltning 

     fortsatt vil være ansatt på et interkommunalt kontor. 

Lange reiseavstander er tids- og kostnadskrevende både for ansatte og 

brukere, og må regnes med som en faktor når en vurderer etablering av en evt. 

interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-området. Skal en evt. interkommunal 

landbruksforvaltning etableres, bør en ta sikte på å finne så kostnadseffektive 

løsninger som mulig, både når det gjelder lokalisering og arbeidsform.     

Ser en på avstandene mellom kommunesentrene får man et visst bilde av 

reiseavstander, selv om mange av reisene til ansatte i landbruksforvaltningen 

foregår utenfor sentrum. Sammenligner man reiseavstanden i Tromsø-området 

med reiseavstand for de etablerte interkommunale landbrukskontorene vi har 
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vært i kontakt med, ser man at det er snakk om betydelig mindre reiseavstander 

enn det som er tilfellet for Tromsø-området. For eksempel ble avstanden 

mellom kommunesentrene i Skien – Drangedal på 58 km, betraktet for lang 

i forhold til etablering av en felles landbruksforvaltning. Man må også ha i 

tankene at reisekostnadene også gjelder gårdbrukere og andre brukere av 

landbruksforvaltningen. Reisekostnadene i tabellen nedenfor illustreres med 

utgangspunkt i statens regulativ for bruk av bil. Kostnadene ved bruk av arbeidstid 

er ikke kalkulert i denne sammenhengen.

 

Tabell 6 – Avstander og reisekostnader beregnet etter statens regulativ

                for bruk av bil

Sted Sted Avstand Reisekostnader
Tur/retur

Storsteines, Balsfjord Tromsø by   91 km Kr 664
Hansnes, Karlsøy Tromsø by   62 km Kr 452
Hansnes, Karlsøy Storsteines  153 km Kr 1.117

Statens regulativ for kjøretøy på kr 3.65 er lagt til grunn for beregning av reisekostnader i tabellen 

ovenfor. Tillegget på 5 øre pr km for arbeidstakere i Tromsø er ikke medregnet.

For de ansatte vil de totale reisekostnadene for en felles landbruksforvaltning 

både være direkte gårdsrelaterte reiser som kontroller/tilsyn og gårdsbefaringer. 

I tilegg kommer reisekostnader relatert til areal- og eiendomsforvaltning og reiser 

som knytter seg til samarbeid med kommunene som kjøper tjenester av felles 

landbruksforvaltning. I og med at Tromsø kommune er stor i areal og Balsfjord 

kommune har flest antall gårdsbruk i drift, er det vanskelig å anslå hvilken av disse 

to kommunene det er behov for flest tjenestereiser i. 

Behovet for reiser relatert til gårdsdrift vil være størst i Balsfjord, mens reiser i 

forbindelse med arealforvaltning og behovet for kontakt med øvrige kommunale 

enheter vil være størst i Tromsø kommune, hvor arbeid med areal og eiendommer 

er størst. For Karlsøy kommune vil det være behov for færre tjenestereiser, men 

reiser hvor man er avhengig av ferger, slik som i Karlsøy, er mer tidkrevende.

 

7.3 Lokaliseringsperspektivet 

Eksemplene på etablerte interkommunale landbrukskontorer som vi viser til i 

kapittel 4, ser det ikke ut til å ha vært noen utpreget lokaliseringsdebatt om. Det er 

tre faktorer som veies opp mot hverandre når det gjelder lokaliseringsvalget:
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 1) Hvor landbruksforvaltningen er størst (mange jordlovs- og konsesjonssaker) og/

eller

 2) Hvor landbruket betyr mest – der det er flest gårdsbruk i drift   

 3) Som ligger best geografisk til i forhold til de samarbeidende kommunene

Der et av lokaliseringsalternativene omfattes av to eller tre av punktene ovenfor, er 

valget av lokalisering relativ enkelt. Dette ser ut til å gjelde for de interkommunale 

kontorene vi har vært i kontakt med. Skrinlagte forsøk på etablering av 

interkommunal landbruksforvaltning viser imidlertid at lokaliseringsspørsmålet kan 

være mer komplisert i samarbeid med flere kommuner og/eller i større geografiske 

områder, hvor landbruket og landbruksforvaltningen har ulike tyngdepunkt i 

regionen. Som eksempel på dette kan det nevnes et forsøk på etablering av 

Interkommunalt landbrukskontor for alle de seks kommunene i Grenlandsregionen.

Nedenfor belyses lokaliseringsperspektivet sett ut fra et brukerperspektiv, 

politisk perspektiv og administrativt perspektiv. Det er Tromsø og Storsteines 

som drøftes her som de reelle lokaliseringsalternativene for en interkommunal 

landbruksforvaltning i Tromsø-området. 

Oppsummert kan en si at store areal, lange avstander og ulike kommuner i 

Tromsø-regionen innebærer at verken Tromsø eller Storsteines utpeker seg som et 

entydig alternativ for lokalisering av en evt. interkommunal landbruksforvaltning. 

Det vil til syvende og sist være avhengig av hva som vektlegges. Legger en vekt 

på landbrukets betydning i kommunen peker Storsteines seg ut, mens legger en 

vekt på landbruksforvaltningens samarbeid med kommunens øvrige forvaltning 

og Tromsøs geografiske plassering mellom Balsfjord og Karlsøy, peker Tromsø 

seg ut som beste alternativ. Lokaliseringsspørsmålet vil også være avhengig av 

hvilken kommune som egner seg best som vertskommune i forhold til det dette 

innbærer av makt og myndighet relatert til enkeltsaker vedrørende landbruks- og 

arealforvaltning.    

Lokaliseringens betydning for brukerne 
En evt. interkommunal landbruksforvaltning for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø 

vil betjene et stort geografisk område, og noen av brukerne vil utvilsomt få 

betydelig lengre geografisk avstand til en interkommunal landbruksforvaltning. 

Balsfjord kommune har som den desidert største landbrukskommunen i alt 178 

gårdsbruk, mot 125 gårdsbruk i Tromsø og Karlsøy til sammen. Det er m.a.o. færre 

gårdbrukere som får lengre avstand til en interkommunal landbruksforvaltning 

hvis kontoret blir lagt til Storsteines sammenlignet med Tromsø. Sett ut fra et 
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gårdbrukerperspektiv/landbruksperspektiv vil det være naturlig å lokalisere 

kontoret i kommunen hvor landbruket har størst betydning. De 28 gårdbrukerne 

i Karlsøy og gårdbrukere på yttersiden av Tromsø kommune får imidlertid svært 

lange avstander og store reisekostnader hvis kontoret blir lagt til Storsteines. 

Avstander må også sees opp mot andre faktorer. Det er for eksempel påpekt at 

de fleste gårdbrukerne, også i Balsfjord kommune, ofte har andre ærend i Tromsø 

som kan kombineres med ærend på en interkommunal landbruksforvaltning 

lokalisert til Tromsø. Landbruksforvaltning lokalisert til Storsteines vil bety 

eget ærend for gårdbrukere og andre fra Tromsø og Karlsøy som skal besøke 

landbruksforvaltningen. At Tromsø kommune har det best utbygde elektroniske 

saksbehandlersystemet, taler også for Tromsø. 

Kobling til andre landbruksfaglige miljøer er vektlagt av informantene i dette 

prosjektet.

Både på Storsteines og i Tromsø er det andre landbruksfaglige miljøer som 

en evt. interkommunal landbruksforvaltning kan trekke veksler på, eventuelt 

samlokaliseres med. I Tromsø kan det nevnes landbruksfaglig miljø som Bioforsk 

og Tromsø og omegn, i tillegg til at det er en nærhet til Fylkesmannen i Troms, 

Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og utdanningsinstitusjonene. På Storsteines 

er det etablert landbruksfaglige miljøer som Landbruk Nord, Felleskjøpet og 

Tine. Andre påpeker at en ikke nødvendigvis må etablere interkommunal 

landbruksforvaltning for å samarbeide med andre landbruksfaglige aktører. Men 

skulle det være aktuelt å etablere en interkommunal landbruksforvaltning utenfor 

rådhuset i vertskommunen, i tilknytning til et landbruksfaglig miljø, vil selvfølgelig 

de eksisterende miljøene være viktigere i den sammenheng.

Lokaliseringens betydning for samarbeid med kommuneadministrasjon 
Samarbeidet med kommunens øvrige forvaltningsapparat er den største 

utfordringen hos de etablerte interkommunale landbrukskontorene vi har 

vært i kontakt med. Det er sannsynlig at disse utfordringene øker med 

økende antall kommuner som deltar i et samarbeid, og med geografisk 

avstand mellom kommunesentrene. Sett ut fra dette perspektivet kompliseres 

lokaliseringsspørsmålet for en interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-

området. I tillegg til lange avstander mellom kommunesentrene er kommunene 

Balsfjord, Karlsøy og Tromsø ulike i forhold til landbrukets betydning i form av 

antall gårdsbruk i drift og i form av omfanget av areal og antall konsesjonspliktige 

landbrukseiendommer. Flest gårdsbruk i drift i Balsfjord krever betydelig større 

arbeidsinnsats på virkemiddelordninger og gårdbrukerrelatert arbeid enn i Tromsø. 
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Størst areal, flest konsesjonspliktige eiendommer og bynært landbruk krever 

betydelig større arbeidsinnsats inn mot arealforvaltning og eiendom i Tromsø 

kommune enn i Balsfjord kommune. Landbruksforvaltningen i Tromsø kommune 

er gjennom areal- og eiendomsforvaltningen nærmere knyttet opp til den øvrige 

kommuneforvaltningen enn det som er tilfelle med Balsfjord kommune. 

Av arkiv og saksbehandlersystem mener systemansvarlig i Tromsø kommune 

at Tromsø er den kommunen i regionen som har det beste fullelektroniske 

saksbehandlersystemet, og følgelig er den kommunen som er best egnet til 

å servere en interkommunal landbruksforvaltning. Utfordringene med å flytte 

landbruksforvaltningen ut av kommunen vil være størst for Tromsø kommune, sett 

ut fra perspektivet ”samhandling med kommunenes øvrige forvaltning”.  

Det vil i praksis også være mulig å samlokalisere en interkommunal 

landbruksforvaltning med et annet landbruksmiljø, som Landbruk Nord eller 

på Holdt. Dette frarådes imidlertid av ledere fra de etablerte interkommunale 

landbruksforvaltningene. Det medfører både etablering og driftskostnader med 

å etablere egen administrasjon. Det poengteres også at et sterkt landbruksfaglig 

miljø utenfor den kommunale administrasjonen kan bli en utfordring for 

tverrsektoriell tenkning. 

Lokaliseringens betydning for kommunens makt og myndighet i 
enkeltsaker
Som nevnt er de etablerte interkommunale landbruksforvaltningene organisert 

gjennom kjøpsavtaler med en vertskommune. Vertskommunen er ansvarlig for den 

daglige driften og de fleste kontorene er fysisk knyttet til kommuneforvaltningen i 

vertskommunen.

Under forutsetning av at kjøpsavtale blir valgt som organisasjonsmodell for 

etablering av en evt. interkommunal landbruksforvaltning for Tromsø-området, 

vil lokaliserings -spørsmålet også være et spørsmål om hvilken kommune som 

skal være vertskommune. Lokaliseringsspørsmålet blir i realiteten også et 

spørsmål om hvilken kommune som gjennom ha det administrative ansvaret 

for ansatte og dermed ha makt og myndighet til å ta avgjørelser i enkeltsaker i 

landbruksforvaltningen i Tromsø-regionen.

Sett ut fra at Balsfjord kommune er en stor landbrukskommune og at Tromsø 

er en stor bykommune, kan lokaliseringsspørsmålet for en evt. interkommunal 

landbruksforvaltning være politisk utfordrende, spesielt i forhold til hvem 

som skal tildeles makt og myndighet relatert til enkeltsaker i landbruks- og 

arealforvaltningen i regionen. 
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7.4  Delegeringsperspektivet

Svekkes den enkelte kommunes innflytelse ved interkommunal 

landbruksforvaltning, og på hvilken måte?

Som belyst i kapittel 3, åpner endringer i kommuneloven for at det er mulig 
å delegere avgjørelsemyndighet i enkeltsaker fra en kommune til en annen 
kommune i forbindelse med kjøpsavtaler kommunene i mellom. Erfaringene fra 
de etablerte felles landbruksforvaltningene er at det er en forutsetning for effektiv 
saksbehandling at leder ved den interkommunale landbruksforvaltningen har 
delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker fra samtlige kommuner som 
inngår i samarbeidet. I realiteten må de kommunene som kjøper tjenester av 
vertskommunen, være villige til å gi fra seg makt og myndighet knyttet til vedtak 
i enkeltsaker. Det gjelder saker relatert til jordloven, konsesjonsloven og en rekke 
andre lover hvor det fattes enkeltvedtak etter delegert myndighet. 

Klagesaker behandles fortsatt i de respektive politiske foraene i den enkelte 
kommune.  Det er kun saker som er avslått av administrasjon som påklages. 
Praksisen for forbereding av klagesaker ser ut til å være noe ulik i de etablerte 
interkommunale landbruksforvaltningene, men den vanligste saksgangen er at 
sakene forberedes på vegne av rådmannen i kjøperkommunen. 
 
Erfaringsvis er det betydelig enklere for en kommune å delegere myndighet i 
arealsaker til vertskommunene når kommunene har nedfelt de politiske rammene 
for arealforvaltningen i godkjent kommuneplan. Tromsø kommune er den eneste 
kommunen som har godkjent kommuneplanens arealdel, mens både Balsfjord og 
Karlsøy har planen under utarbeiding. 

Avgjørelsesmyndighet knyttet til saksbehandling av økonomiske virkemidler 

er lettere å delegere til andre kommuner eller andre organer, enn saker som 

omhandler arealforvaltning og utviklingsarbeid, hvor kommunene er tillagt 

politisk myndighet. Å si fra seg makt og myndighet i arealforvaltning og i 

andre saker hvor politisk myndighet er delegert til administrasjon, til en annen 

kommuneadministrasjon, kan være spesielt utfordrende der kommunene er ulike. I 

samarbeidet mellom Haugesund, Tysvær og Bokn, har Haugesund kommune (med 

totalt 147 landbrukseiendommer og med 30 gårdsbruk i drift) for eksempel valgt å 

holde saksbehandling av jordlovs- og konsesjonssaker utenfor samarbeidet.  

Delegering av myndighet kan vise seg å bli en utfordring ved etablering av en 

interkommunal landbruksforvaltning også i Tromsø-området. Enten må Tromsø som 

en stor bykommune delegere makt og myndighet i saker som i utgangspunktet er 

politiske til Balsfjord som er en stor landbrukskommune vis a versa.
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7.5  Perspektiv på saksbehandlingssystem og teknisk 
infrastruktur 

Hvor viktig er det for effektiv saksbehandling at saksbehandlerne i 

en interkommunal landbruksforvaltning har tilgang til de elektroniske 

saksbehandlingsarkivene i kommunene som inngår i samarbeidet?

Skal en interkommunal landbruksforvaltning fungere effektivt, må saksbehandlere 

på det interkommunale kontoret ha tilgang til arkiv og elektroniske 

saksbehandlersystem i alle kommunene som inngår i samarbeidet. Godt fungerende 

VPN-løsninger ansees som viktig. Mangelfull datakommunikasjon gjør at det 

blir unødvendig tungvint å hente ut informasjon fra kommunene og å  drive 

saksbehandling. 

At det er digitale kartverk tilgjengelig i alle kommunene, som kan benyttes av 

saksbehandlerne i en evt. interkommunal landbruksforvaltning, vil også være 

effektiviserende. I Tromsø-regionen er det kun Tromsø kommune som har digitale 

gårdskart/gårdsregister på plass høsten 2010, i samsvar med statlige krav. 

Tromsø og Karlsøy har begge arkivsystemet ”ESA”, mens Balsfjord benytter arkiv- 

og saksbehandlingssystemet ”Ephorte”. Begge saksbehandlingssystemene eies nå 

av samme firma, og det er sannsynlig at de to ovenfornevnte arkivsystemene blir 

ett og samme system i framtiden. I følge systemansvarlig for e-saker i Tromsø 

kommune vil ulike saksbehandling- og arkivsystemer ikke være til hinder for et 

interkommunalt samarbeid. Ved et interkommunalt samarbeid må det jfr. arkivloven 

opprettes en ny organisering av arkivet med et skarpt skille til den eksisterende 

ordningen. Den enkelte saksbehandler i en evt. interkommunal landbruksforvaltning 

vil kunne få elektronisk tilgang til arkivsystemene i de øvrige kommunene. At 

saksbehandlerne må forholde seg til to ulike arkivsystem, mener systemansvarlig 

i Tromsø kommune er uproblematisk, med litt opplæring. Det framheves imidlertid 

at et fullelektronisk og profesjonelt arkiv i vertskommunen vil være viktig for 

god kundebehandling og sikker saksbehandling. Det fullelektroniske systemet i 

Tromsø kommune er framhevet som et av de beste i landet, med en stab på 12 

godt kvalifiserte medarbeidere. Balsfjord kommune har selvfølgelig en mindre 

stab, men rådmannen mener at kommunen er fullt kvalifisert til å håndtere det 

fullelektroniske saksbehandler- og arkivsystemet i forhold til en evt. interkommunal 

landbruksforvaltning. 
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7.6 Fagmiljø, rekruttering og kompetanseperspektivet

Hvordan vil det faglige miljøet, rekrutteringen og kompetansen bli påvirket av en 

etablering av et felles kontor for to eller flere kommuner?

Erfaringer fra etablerte interkommunale landbruksforvaltninger tilsier at 

interkommunal landbruksforvaltning gir grunnlag for et større landbruksfaglig miljø, 

utfyllende kompetanse og muligheter for andre måter å organisere arbeidet på. 

Det er også påpekt at en landbruksforvaltning med få ansatte har mest å tjene 

på å inngå i større landbruksfaglige miljø både når det gjelder tilgjengelighet, 

kompetanse og i forbindelse med rekruttering. Overført til dette prosjektet er 

det Balsfjord og Karlsøy kommune som vil tjene mest på et større fagmiljø i en 

interkommunal landbruksforvaltning ut fra dagens bemanningssituasjon. 

De ansatte i landbruksforvaltningene i Tromsø-regionen har i utgangspunktet 

komplimenterende fagkompetanse som kan gi en interkommunal 

landbruksforvaltning større slagkraft. Men man må også ta med i betraktningen 

at de ulike kontorene representer ulike organisasjonskulturer, noe som vil ha 

betydning for hvordan denne kompetansen kan nyttiggjøres. Alle ansatte besitter 

en relativt stor realkompetanse knyttet til lokalkunnskap om eiendommer, 

areal og aktører i næringen - en kompetanse som også andre deler av 

kommuneforvaltningen i de respektive kommunene benytter seg av. Dette er 

stedegnet kunnskap som ikke lett lar seg konvertere til en annen kommune. Denne 

type kunnskap må i stor utstrekning opparbeides i felten.  

En evt. interkommunal landbruksforvaltning for hele Tromsø-regionen vil med 

dagens bemanning i de tre kommunene utgjøre ca 7 - 8 årsverk. Dette vil utgjøre 

et sterkt landbruksfaglig miljø i regionen, men det vil utfordre dagens tverrfaglige 

organisering i kommunene, hvor landbruksforvaltningen er integrert i andre 

fagmiljø som arbeider med nærings- og utviklingsarbeid i et bredere perspektiv. 

De etablerte enhetene, hvor landbruksforvaltningen inngår i dag, vil få redusert 

bemanning i de kommunene som kjøper landbruksforvaltningstjenestene hos andre, 

mens landbruksforvaltningen vil være overrepresentert i vertskommunens nærings- 

og utviklingsarbeid.    

Om det i framtiden er enklere å rekruttere fagfolk til en interkommunal 

landbruksforvaltning enn til en kommunal landbruksforvaltning som er integrert i 

bredere fagmiljø innen nærings, plan- og utviklingsarbeid, er vanskelig å bedømme. 

Det vil sannsynligvis være avhengig av hvor kontoret for den interkommunale 

landbruksforvaltningen etableres. 
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7.7 Outsourcing-perspektivet

Kan en dele landbruksfunksjonene i to - de som med fordel kan inngå i et 

interkommunalt kontor eller kjøpes fra andre kommuner, og de som helst bør være 

en integrert del kommuneadministrasjonen?

Kan ”Landbruk nord” eller andre kollektive organisasjoner utføre kommunale 

forvaltningsoppgaver uten at det går ut over kommunens ansvar på 

landbruksområdet?

Landbruksforvaltningen kan grovt sett inndeles i følgende arbeidsområder:

1) Lovpålagte oppgaver. Herunder kommer kommunenes behandling av saker etter 

     jordlovs- og konsesjonsloven og andre lover relatert til arealforvaltning,   

     skogforvaltning og miljø.

2) Pålagte oppgaver. Saksbehandling av produksjonstilskudd, STILK-midler, 

regionale miljøtiltak, avlingsskade og låne- og tilskuddsordninger fra Innovasjon 

Norge og lignende. I tillegg kommer en rekke andre oppgaver pålagt av statlige 

myndigheter, som f.eks. utarbeiding av gårdskart og register.

3) Utviklingsoppgaver og prosjekt. Med unntak av ”Inn på tunet-prosjektet” i 

Tromsø, er   

utviklingsarbeid og prosjektarbeid relatert til landbruket i Tromsø-området  

nedprioritert ut fra arbeidspress i landbruksforvaltningen. 

    

Som nevnt tidligere vil saksbehandling relatert til økonomiske virkemidler lettere 

kunne inngå i en interkommunal landbruksforvaltning enn arbeid relatert til 

arealforvaltning. 

Begrunnelsen for dette er at det er snakk om statlige virkemidler kanalisert direkte 

til næringsutøverne og et arbeid som i liten grad berører den øvrige kommunale 

forvaltningen.

Det er juridisk mulig for en kommune å kjøpe tjenester til forberedende arbeid 

knyttet til saksbehandling av virkemiddelordninger hos kollektive organisasjoner 

som for eksempel ”Landbruk Nord” og lignende. Det kan dreie seg om tjenester 

som veiledning, hjelp til utfylling av søknader og forberedende saksbehandling 

av produksjonstilleggssøknader, regionalt miljøprogram, samt saksbehandling 

vedrørende saker til BU-fondet og Innovasjon Norge. Det er en forutsetning at 

landbruksansvarlig i kommunen godkjenner de enkelte sakene og foretar de 

endelige vedtakene.  

Etter anmodning fra Fylkesmannen ble en avtale som Vestvågøy og Flakstad 
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kommune inngikk med Lofoten forsøksring om forberedende saksbehandling 

vurdert og godkjent av Landbruksdepartementet i 2002. Landbruksdepartementet 

har i sitt brev til Fylkesmannen imidlertid påpekt betenkeligheter med 

denne praksisen. Det nevnes økt risiko for forskjellsbehandling, habilitet, 

informasjonsplikt, fare for rolleblanding og fare for redusert kompetanse i 

kommunen. Skulle en slik løsning være aktuell for landbruksforvaltningen i 

Balsfjord, Karlsøy og/eller Tromsø, bør det sannsynligvis foretaes en ny juridisk 

vurdering av en evt. avtale, etter at Riksrevisjonen i 2009 har påpekt at 

søknader om produksjonstillegg og andre økonomiske virkemidler er å betrakte 

som enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. For å få til en effektiv 

saksbehandling må den kollektive organisasjonen sannsynligvis ha tilgang til 

samme saksbehandlingsverktøyet som kommunen bruker.

Det som taler mot å splitte opp funksjonene knyttet til landbruksforvaltningen, er at 

de ansatte som jobber med areal og eiendomsrelaterte oppgaver og de ansatte som 

jobber med saksbehandling av økonomiske virkemidler, faglig utfyller hverandre. 

Ved kjøp av enkeltfunksjoner blir gjenstående landbruksforvaltning i kommunen 

mindre og dermed sårbar, spesielt når det oppstår ekstraordinære situasjoner, som 

for eksempel i år med rekordstor avlingsskade.  

Enkeltstående utviklings- og prosjektarbeid vil det derimot kunne være gunstig 

å samarbeide om på tvers av kommunegrensene, både fordi en kan oppnå 

”stordriftsfordeler” og fordi regionalt samarbeid vil kunne gjøre det lettere å 

skaffe ekstern finansiering til større prosjekt. Prosjektretta utviklingsarbeid 

er ofte av interesse for regionene og/eller flere kommuner. Samarbeid om 

prosjekt og utviklingsarbeid på tvers av kommunegrensene vil imidlertid kunne 

inngås uten at det etableres en interkommunal landbruksforvaltning for alle 

tre kommunene. Eksempler på samarbeidsprosjekter kan være prosjektet ” 

Rekruttering til landbruket” og prosjekt knyttet opp mot småskalaproduksjon, 

gårdsmat, reiseliv og lignende. Andre tiltak og funksjoner som kan egne 

seg for interkommunalt samarbeid, uten at det nødvendigvis etableres 

en interkommunal landbruksforvaltning, kan være samarbeid om skog og 

utmarksforvaltning, samarbeid om GIS-kompetanse og lignende, hvor det er snakk 

om spesialkompetanse som ikke alle kommunene har tilgang på. Andre eksempler 

er som nevnt samarbeid om tiltak som fagdager, informasjon til gårdbrukerne og 

andre tiltak for å gjøre den kommunale landbruksforvaltningen mer effektiv.



46

7.8  Organisasjonsperspektivet

I kapittel 4 belyste vi hvordan etablerte samarbeid om interkommunal 

landbruksforvaltning rundt omkring i landet er organisert, og hva slags erfaringer 

andre har med samarbeid på dette området. De interkommunale samarbeidene 

om felles landbruksforvaltning som vi har oversikt over er organisert med en 

eller annen form for kjøpsavtale. I praksis innebærer det at kommunen hvor den 

interkommunale landbruksforvaltningen er lokalisert, har arbeidsgiveransvaret 

for de ansatte og at kontoret er administrativt underlagt rådmannen i vedkomne 

kommune. 

I tillegg inngår landbruksforvaltningen som oftest inn i andre større enheter i 

vertskommunene som for eksempel enheter for næringsutvikling, planlegging og/

eller miljø eller teknisk etat. Det er flere av dem vi har vært i kontakt med som 

påpeker at det beste er å organisere en interkommunal landbruksforvaltning inn i 

eksisterende organisasjonsmodell i vertskommunen, blant annet for å unngå at en 

samarbeidsavtale utløser nye administrative funksjoner. 

Kjøpsavtale vil være den beste måten å organisere en evt. interkommunal 

landbruksforvaltning i Tromsø-området på, både sett ut fra et økonomisk perspektiv 

og sett ut fra behovet for samarbeid med andre kommunale etater. 
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