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Balsfjord kommune som egen kommune inn i framtida 

Balsfjord kommunestyret har bedt om at i tillegg til alternative kommunesammenslåinger skal det 

også utredes konsekvenser av at kommunen består med dagens grenser i framtida – det såkalte  

«0-alternativet».  

I motsetning til storkommunealternativet har kommunen valgt å forestå utredning av 0-alternativet i 

egen regi. Utredningen er i sin helhet utført av rådmannens stab med Einar Nøstvik Guleng som 

prosjektleder og Lill Torbjørg Leirbakken som prosjektmedarbeider. Næringskonsulent Einar Hamnvik 

og økonomirådgiver Steffen Kvien har gitt viktige bidrag. 

 

Vi håper og tror at utredningen av Balsfjord kommune som egen kommune i framtida vil være et 

viktig bidrag til beslutningsgrunnlaget når kommunestyret skal fatte endelig beslutning i saken. 

 

 

 

Storsteinnes den 21/9 -15 

 

 

Einar N. Guleng       Lill Torbjørg Leirbakken  
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Sammendrag og oppsummert vurdering av konsekvenser, 

fordeler og ulemper ved Balsfjord som egen kommune vs. 

Storkommunealternativet  

Formålet med denne utredningen har vært å vurdere konsekvenser, fordeler og ulemper ved at 

Balsfjord kommune består med dagens grenser i framtiden (0-alternativet), sammenholdt mot 

Storkommunealternativet - en sammenslåing av kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og 

Tromsø.  

Rapporten gir analyse og drøfting av de ulike faktorene som anses relevante for vurdering av 

spørsmålet om kommunesammenslåing. 

Innledningsvis gis her et kort sammendrag og oppsummering av utredningen. 

 

BEFOLKNING- OG NÆRINGSUTVIKLING 

Befolkningsutviklingen i Balsfjord kommune kan oppsummeres med at vi ser tegn som tyder på at 

den langvarige nedgangstrenden fra 1970-tallet har bremset opp og ser ut til å ha snudd til vekst.  

Imidlertid er ikke fremtidsbildet entydig. SSB-prognosen, som baseres på at utviklingen de 5 siste 

årene fortsetter, viser fortsatt befolkningsvekst mot 2040.  Men en analyse utført av 

Telemarksforskning i samarbeid med PWC, i storkommuneutredningen, gir et annet bilde. Med 

utgangspunkt i at befolkningsøkningen har sin bakgrunn i kommunens næringslivsvekst, og analyse 

av hvilke bransjer dette gjelde sammenholdt med de samme bransjenes utvikling nasjonalt, 

konkluderes det med at med nøytral nærings- og bosettingsattraktivitet i kommunen vil 

befolkningsutviklingen kunne snu til negativ trend igjen. 

Uavhengig av hvilken prognose som «slår til» er det forutsigelig at den andelen av befolkningen i 

Balsfjord kommune som er 67 år eller eldre øker mest i de kommende 20-25 årene. 

Den positive næringsutviklingstrenden kommunen har opplevd de siste årene kan bli svakere eller 

snu dersom ikke kommunen evner å arbeide aktivt med næringsutvikling og tilrettelegging innen 

Balsfjord kommunes territorium. 

 

 

ØKONOMI 

I utgangspunktet er kommunens økonomi i dag meget stram, med små reserver og nokså stor gjeld.  

Regjeringen har bebudet nytt inntektssystem for kommunene, gjeldende fra 2017.  Informasjon om 

endringene kommer først i mai 2016.  Inntil da vet man svært lite om dette.  Imidlertid har det vært 

gitt en del signaler som har gått i disfavør av små og skattesvake kommuner.  Ut fra dette vurderer vi 

at sannsynligheten for at Balsfjord kommune vil tape på nytt inntektssystem er større enn at vi skal 

tjene på endringene. 

I kapittel 4.2 er det satt opp en skisse som viser at kommunen i dag mottar betydelige distrikts- og 

utjevningsmotiverte tilskudd, og at eventuelle endringer på disse raskt vil beløpe seg til betydelige 
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beløp.  For eksempel vil eventuell fjerning av Nord-Norgetilskuddet alene utgjøre 17 mill. Det er altså 

betydelige beløp - for en kommune på Balsfjords størrelse - som vil kunne berøres når et nytt 

inntektssystem skal innføres.   

Det betyr at kommunen kan få vesentlige endringer i rammebetingelsene også om man velger å gå 

videre som egen kommune. Rent økonomisk betraktet er det altså ikke slik mange ofte tenker: «Vi 

vet hva vi har - ikke hva vi får!». 

 

I forhold til økonomisk forutsigbarhet er situasjonen i skrivende stund faktisk motsatt. Kommuner 

som ønsker å gå sammen om å danne en større kommune vil kompenseres for evt tap av særskilte 

tilskudd.  Og det skal da tas utgangspunkt inntektsordningen i 2016, dvs. før nytt inntektssystem.  

Men her må det også tilføyes at i storkommunealternativet er det påpekt at over den første 20-

årsperioden må storkommunen samlet redusere driftskostnadene med 88,6 mill. kr for å 

kompensere for det langsiktige inntektstapet som følger av sammenslåing – i hht dagens 

inntektsordning. Prinsipper for hvor denne innsparingen skal hentes kan imidlertid være et 

forhandlingstema kommunene i mellom i en sammenslåingsavtale. 

 

I forhold til økonomi og fremtidige befolkningsendringer vurderer vi det som rimelig å anta at 

endringer i hovedsak vil fanges opp i fremtidige inntektssystem. I forhold til demografiske endringer 

vil nok de største utfordringene ligge i om kommunen selv klarer å vri ressursinnsatsen i tråd med 

endringer i befolkningssammensetning, og om man klarer å rekruttere riktig arbeidskraft.  

 

Den økonomiske analysen gir altså - på grunn av uforutsigbarhet for 0-alternativet og den ukjente 

faktoren om på hvilke områder storkommunen vil effektivisere og ta ut stordriftsfordelene - ikke et 

entydig grunnlag for å vurdere overvekt av fordeler/ulemper ved de to alternativene. Likevel tilsier 

forutsigbarheten gjennom regjeringens inntektsopplegg for sammenslåtte kommuner og 

påvirkningskraften ved forhandlinger om en sammenslåingsavtale at Storkommunealternativet 

vurderes å ha overvekt av fordeler vedrørende framtidig økonomiske vilkår. 

 

TJENESTETILBUD OG MYNDIGHETSUTØVELSE 

Analyser og vurderinger i rapporten viser at Balsfjord kommune i fremtiden antas å ha noe svakere 

evne til å takle kapasitetsutfordringer i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse enn en 

storkommune. 

Den sammen konklusjonen er tatt når det gjelder kommunens forventede kompetanseutfordringer. 

Her er imidlertid ikke vurderingen like entydig. Når det gjelder effekten for forvaltningsoppgaver som 

kan sentraliseres til større enheter antas forbedringseffekten for kompetansen å være udiskutabel. 

Det er imidlertid grunn til å være noe mer forbeholden når det gjelder tjenesteproduksjonen som 

forutsettes å fortsatt være desentralisert som nå. Generelt er resonnementet at større fagmiljø har 

mindre rekrutteringsutfordringer enn små. Men fagmiljøene på de enkelte tjenestelokalitetene blir 

ikke nødvendigvis større selv om de inngår i en større total organisasjon. Likevel deler vi antakelsen 
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om at større samlet fagmiljø letter rekrutteringen også til distriktene, ikke minst antas at dette kan 

være virksomt som følge av aktive karriereløp. 

Når det gjelder framtidige distanse- og effektivitetsutfordringer for tjenester som forutsettes 

opprettholdt med dagens lokasjoner vurderes begge alternativene å samlet ha tilnærmet like 

utfordringsbilder. Stordriftsfordeler for en samlet kommuneadministrasjon erkjennes også. 

Samlet vurdering av befolkningens tilbud på kommunale tjenester og kommunens 

myndighetsutøvelse blir dermed at Storkommunealternativet har noe overvekt av fordeler i forhold 

til 0-alternativet.  

 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

Den store fordelen med interkommunalt samarbeid er at oppgaver som for den enkelte kommune er 

forholdsvis små og spesialiserte tjenester kan samles til et større fagmiljø, med mindre 

rekrutteringsutfordringer og dermed større kvalitet og effektivitet på tjenestene. 

Et generelt trekk ved interkommunalt samarbeid som imidlertid kan være en ulempe er den mest 

vanlige finansieringsmodellen. Flere kommuner har ved nedstyringsbehov erfart at de 

interkommunale samarbeidene nærmest må holdes utenfor nedstyringsprosessen. Én kommune kan 

ikke bare uten videre redusere sitt bidrag til samarbeidet. En nedstyring kan bli en lang og tungrodd 

prosess, og er avhengig av at alle deltakere blir ening om reduksjonen.  

En annen ulempe kan være kryssende prioriteringskrav fra medlemskommunene. 

Økt interkommunalt samarbeid kan være et alternativt tiltak i 0-alternativet, men det er ikke et 

uproblematisk alternativ. 

 

Samfunnsutvikling 

Oppsummert kan det argumenteres for at samfunnet innen Balsfjord kommunes territorium har et 

betydelig utviklingspotensial hvor eksisterende næringsliv, infrastruktur (stamveiene), arealer og ikke 

minst beliggenheten i Nord-Norge er de viktigste elementene. 

Hvorvidt Balsfjord kommune evner å ivareta dette potensialet er imidlertid ikke like sikkert. Skal 

potensialet ivaretas vil det kreve aktiv prioritering av ressursbruk på arbeidsområdet. 

Storkommunen som er utredet vil sannsynligvis ha bedre evne til slikt utviklingsarbeid på grunn av 

større ressurser. Men vi har ingen forutsetninger for å si noe om hvorvidt ressursene vil bli brukt for 

å utvikle samfunnet i storkommunens distrikter - som nåværende Balsfjord kommune vil utgjøre. 

Imidlertid vil en positiv utvikling av næringslivet i en kommune være et allment gode - uavhengig av 

hvor i kommunen dette skjer. Positiv utvikling vil uansett kunne bidra til å opprettholde gode 

tjenester til befolkningen der de bor. 

Samlet vurderes arbeidsområdet «samfunnsutvikling», for Balsfjord kommunes territorium isolert 

sett, å være tilnærmet nøytralt mht. fordeler og ulemper i de to alternativene. En storkommune 

vurderes imidlertid å ha større påvirkningskraft og klart flere ressurser å sette inn. Samlet vurderes 
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derfor storkommunealternativet å ha overvekt av fordeler hva gjelder aktivt arbeid på 

samfunnsutviklingsområdet. 

 

LOKALDEMOKRATI 

I drøftingen av konsekvenser for lokaldemokratiet er det påpekt at dette i seg selv har sine 

begrensinger. Men etter dagens regelverk gjelder de sentrale myndighetenes avgrensing av 

kommunenes handlefrihet i myndighetsutøvelse for alle kommuner - uavhengig av størrelse.  

Det er særlig den store ulikheten i befolkningsstørrelse i kommunene som vurderes å inngå i en ny 

storkommune som kan gi utfordringer for påvirkningskraft og identitetsfølelse. Og nærdemokrati og 

lokal innflytelse antas å ha en betydelig verdi for befolkningen. 

Samlet vurderes derfor 0-alternativet å ha klar overvekt av fordeler når det gjelder lokaldemokratiet. 

 

KONKLUSJON 

Gjennomgangen over viser at storkommunealternativet vurderes å ha noe overvekt av fordeler hva 

gjelder kommuneøkonomi, kommunal tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse og kommunens 

samfunnsutviklingsrolle. Men hva gjelder lokaldemokratiet vurderes 0-alternativet å ha klar overvekt 

av fordeler. 

Faglig vurdert anses også den framtidige lokaldemokratiske handlefriheten, for en forholdsvis liten 

kommune (i folketall) som Balsfjord kommune, å være relativt begrenset - særlig av økonomiske 

årsaker. Dette er imidlertid mer et tema for politisk vurdering enn for administrasjonen. 

Dersom det vektlegges hvilket alternativ som på lengre sikt best vil kunne dekke befolkningens 

tjenestebehov må etter vår mening storkommunealternativet anbefales. 

Dersom nærdemokratiet, med dets begrensinger og svakheter, vektlegges må det anbefales at 

Balsfjord kommune fortsetter som egen kommune. 
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1. INNLEDNING 
Ved behandlingen av kommunereformen 18. juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål.  

Stortingsflertallet understreket kommunenes utredningsansvar i reformarbeidet. Dette er å forstå 

slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt 

gjøre vedtak innen våren 2016, i tråd med det tidsløp som er skissert i kommuneproposisjonen.   

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et 

lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen er opptatt av at 

kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til 

demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.  

 

1.1 Bakgrunn for utredningen av 0-alternativet 
I innledningen til kommunens arbeid med kommunereformen vedtok Balsfjord kommunestyre at 

kommunen som «egen kommune i fremtiden» skal utredes som et alternativ til sammenslåing. 

I tillegg til denne utredningen har kommunen også utredet status for Balsfjord kommune pr. vår 

2015, og i samarbeid med de andre berørte kommune fått utredet «Storkommune alternativet» 

bestående av Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommune.  

Alle utredningene er fortløpende blitt offentliggjort på kommunens nettsider, og vil være viktige 

grunnlag for kommunestyrets beslutning om kommunesammenslåing. 

For å sette seg godt inn i utredningsmaterialet anbefales det at leseren tar for seg alle tre rapportene 

parallelt – dvs at en søker å sette seg inn i hva rapportene sier om hvert hovedtema ved å; først lese 

om temaet i «Statusbildet», så om samme tema i «Storkommune-utredningen» og sist i «0-alternativ 

utredningen». De tre rapportene utfyller hverandre – særlig hva gjelder detaljnivå, hvor Statusbildet 

går mest i dybden på noen temaer. 

 

1.2 Om kommunereformen 
Regjeringen omtaler kommunereformen som en av de viktigste velferdsreformene på 50 år. Implisitt i 

dette ligger en av regjeringens viktigste mål med reformen – nemlig at færre og større kommuner 

skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å 

utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. 

 

Regjeringen framhever følgende overordnede mål med kommunereformen: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. 

 Bærekraftig og robuste kommuner. 

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 

 

Regjeringens ekspertutvalg har anbefalt ti kriterier for en bærekraftig kommune. Kriteriene angir hva 

som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller:  
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som tjenesteyter,  

som myndighetsutøver,  

som samfunnsutvikler og  

som demokratisk arena.  

Kriteriene ivaretar samfunnsmessige 

hensyn som strekker seg ut over den 

enkelte kommunegrense, og er 

anbefalt som grunnlag for å vurdere 

kommunenes oppgaveløsning i dag 

og for å vurdere en framtidig 

kommunestruktur.  

 

Kriteriene kan illustreres som i  

figur 1 til høyre. 

   
      Fig. 1: Ekspertutvalgets 10 kriterier for en robust  
      kommune. Kilde: PWC, 12/8-15 (bearbeidet). 

 

 

1.3 Om rapporten 
0-alternativet er utarbeidet av administrasjonen i Balsfjord kommune. For å lette vurdering av 

alternativene har vi valgt å bygge opp rapporten over samme «lest» som rapporten om 

storkommunealternativet.  

I utredningen søker vi å avdekke utfordringer og konsekvenser for innbyggerne av å fortsette som 

egen kommune. Under de fleste temaene fokuserer vi også på forskjellene mellom 

sammenslåingsalternativet og å fortsette som egen kommune.  

Rapporten er i første rekke utarbeidet for å øke innbyggernes og folkevalgtes innsikt i temaet. Vi har 

derfor forsøkt å holde språket på et tilpasset nivå. Dette gjør at vi under flere temaer forenkler 

fremstillingen så langt det lar seg gjøre uten å miste betydningsfulle momenter.  

 

 

  



11 
 

3. Befolkning- og næringsutvikling 
I dette kapitlet tar vi en gjennomgang av ulike trekk ved befolkningsutviklingen, den demografiske 

utviklingen og næringsutviklingen i kommunen. Dette er sentral bakgrunnsinformasjon som er relevant 

for å vurdere konsekvenser knyttet til kommunenes oppgaver og funksjoner.  

 

3.1 Folkemengde / Befolkningsutvikling 
Pr. 1.1. 2015 hadde Balsfjord kommune et innbyggertall på 5 720 innbyggere, pr 31. mars var det 

5 710 (som oppgitt i Storkommuneutredningen), og var da rangert i kommunestørrelse på 185. plass 

blant landets 428 kommuner. 

Figur 2 viser utviklingen i folketall i kommunen fra 1990 til 2014 (pr. 3. kvartal) og forventet utvikling 

frem til 2040 basert på SSBs framskrivinger (hovedalternativet, MMMM).  

 
Figur 2: Folketallsutviklingen 1990-2014 (3. kv.) og prognosene frem til 2040. SSB’s framskrivinger baseres på at 

utviklingstrenden de siste 5 årene fortsetter i årene fremover. I prognosen tas det hensyn til befolkningens 

alderssammensetning, fertilitet, flyttemønster mv.  

 

Da hovedtyngden av befolkningsøkningen de siste årene kommer av tilflytting, som for en del er 

konjunkturavhengig, er prognosen usikker. I storkommuneutredningen gir da også 

Telemarksforskning (TF) en alternativ prognose hvor befolkningsutviklingen i første rekke baseres på 

en analyse av næringsutviklingen. Den prognosen viser en annen utvikling. 

Mens SSB-prognose altså viser en vekst i perioden 2014-2030 med 11,9 % viser TF-prognosen en 

nedgang med 4,4%. Vi kommer tilbake til grunnlaget for TF-prognosen i kap. 7, se side 49. 

Som kurven i figur 2 viser har det vært en lang nedgangsperiode i befolkningsutviklingen. Annen 

statistikk viser at dette har vært trenden fra midten av 1970-tallet. Men denne trenden bremset opp 

etter tusenårsskiftet og synes nå å ha snudd til vekst. 
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Figur 3 nedenfor viser ovenstående historiske utvikling grafisk, år for år, i perioden 1998-2014.  Vi ser 

at 2014 var første år på svært lenge med et netto fødselsoverskudd i kommunen (den blå linja var for 

første gang over 0 i hele perioden). Dette skyldes imidlertid ikke uvanlig høyt fødselstall, men at antallet 

døde var statistisk unormalt lavt. 

 

Figur 3: Årlig fødselsoverskudd/-underskudd, innenlandsk flytting og innvandring 1998-2014 

Oppsummert så ser vi at fødselsoverskudd/ -underskudd (blå linje) svinger noe, men at det holder seg 

under 0 (at det fødes færre enn det døde).  Vi ser at innvandring fra utlandet (rød linje) har vært positivt 

hele perioden, og de senere år viser det en stigende trend (at det innvandrer flere enn det utvandrer).  

Til slutt ser vi et skifte i innenlands flytting (grønn linje).  Selv om det er store variasjoner fra år til år, 

ser vi at trenden i lang tid har vært negativ (at det flytter flere fra kommunen enn det flytter til).  Men de 

senere år, så har denne trenden snudd, og vært positiv og stigende de siste tre årene. 

 

3.1.1 Befolkningssammensetning/demografisk utvikling 1990-2040 

Figur 4 viser alderssammensetningen i kommunen i 1990, 2000, 2010 og 2014, og prognosene i 2020, 

2030 og 2040, basert på SSBs framskrivinger.  

Vi har ikke tilsvarende analyse av utviklingen i befolkningssammensetningen i hht. TF-prognosen, 

men forestiller oss at det i første rekke er utviklingen av aldergruppene yngre enn 66 år som svekkes. 

Dette basert på at tilflytting i første rekke er begrunnet i arbeid, derved påvirkes andelen av 

befolkningen som er i yrkesaktiv alder og deres barn. 
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Figur 4: Befolkningssammensetning 1990-2014 og SSB-prognose for 2020, 2030 og 2040 – absolutte tall 
 

Befolkningssammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen og for 

etterspørselen av kommunale tjenester1).  Prognosene framover gir oss et bilde av hvordan behovet 

for forskjellige tjenester kan endres over tid.  SSB-prognosen viser hvordan befolkningsutviklingen 

forventes å bli fram mot 2040, og søylene er inndelt i forskjellige aldersgrupper.  Gitt at befolkningen 

vil utvikle seg slik i hht SSB-prognosen, forventes det en økning i folketallet totalt på 995 fra 2014 til 

2040. Av dette vil barn under 15 år øke med 89. Unge i videregående skole- alder vil derimot synke 

med 23. Samlet sett for barn og unge under 19 år vil økningen være på 66. For mennesker i 

yrkesaktiv alder, mellom 20 og 67 vil økningen være på 361. Aldersgruppa over 67 år vil derimot øke 

med 568, og utviklingstrenden i denne aldersgruppen må vel påregnes uavhengig av hvilke prognose 

en tar utgangspunkt i. 

 

Den demografiske utviklingen får betydning for tjenesteproduksjonen i Balsfjord kommune.  I hht. 

SSB-prognosen kan barnehagetjenesten oppleve en svak økning i etterspørsel etter 

barnehageplasser, og skolene vil også oppleve at elevtallet øker noe i perioden.  Vi forventer at 

Balsfjord kommune kan løse dette innenfor eksisterende kapasitet.  Men samtidig forventes det en 

markant økning i aldersgruppa over 67 år.  Dette vil stille økte krav til omsorgstjenesten, og det 

forventes ikke at Balsfjord kommune vil kunne løse disse utfordringene innenfor den kapasiteten 

man har i dag.  I SSB-prognosen forventes befolkningen i yrkesaktiv alder for å øke noe, men 

økningen i eldre over 67 år er nesten dobbelt så stor.  Det kan gi ekstra utfordringer i forhold til 

menneskelige ressurser som skal fylle arbeidslivet tid i fremtiden. 

                                                           

1)
 De ulike aldersgruppene har behov for ulike kommunale tjenester (barnehage, skole, eldreomsorg, osv.), og 

dette avspeiles i den statlige inntektsoverføringen til kommunene. 
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Selv om SSB-prognosen viser økning i alle aldersgrupper av befolkningen blir altså aldersgruppenes 

andel av hele befolkningen endret. Andelen «barn og unge under 19 år» går ned med 2,4 %.  Andelen 

med mennesker i yrkesaktiv alder, mellom 20 og 67 år, synker med 3,2 %, mens aldersgruppa over 67 

år øker med 5,6 %.   

Det kan bli et dilemma for kommunen når andelen «barn og unge» av den totale befolkningen 

reduseres - selv om barnetallet faktisk øker (jf fig. 4 ovenfor). Det kan jo bli behov for å nedjustere 

tjenestetilbudet til skole og barnehage i takt med den prosentvise andelsreduksjonen i disse 

aldersgruppene fra 2014 til 2040 for slik å «rydde rom» for en økning i andre tjenesteområder. For vi 

ser at veksten i aldersgruppene over 67 år er sterkere enn alle andre aldersgrupper. En utvikling som 

vil kreve kapasitetsøkning i tjenestetilbudet til denne aldersgruppen. 

 

3.1.2 Antall i yrkesaktivalder pr innbygger over 80 år 

 

Figur 5: 

Fig 5: Antall yrkesaktive pr innbygger over 80 år 

 

Figur 5 viser antall innbyggere i kommunen i yrkesaktiv alder for hver innbygger som er over 80 år - i 

dag og etter SSB-prognosene frem til 2040. Dette gir et bilde av en annen utfordring som kommer 

som følge av en vesentlig eldre befolkning.  Den blå søyla viser antall yrkesaktive pr innbygger over 

80 år i Balsfjord kommune.  I 2014 var det 10,1 innbyggere i yrkesaktiv alder for hver innbygger over 

80 år.  I 2040 forventes det tilsvarende bare 6,2 yrkesaktive innbygger pr innbygger over 80 år.   

Av figur 5 ser vi også at både fylket, Tromsø og Omegn og landet som helhet har enda større 

reduksjon i antall yrkesaktive pr innbygger over 80 år enn Balsfjord kommune. Det må derfor antas at 

konkurransen om arbeidskraften innenfor aktuelle tjenesteområder kan bli betydelig. 
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3.1.3 Bosettingsmønster internt i kommunen 

I analyse av befolkningsutviklingen i en kommune som Balsfjord med utstrakt spredt bosetting er 

utviklingen i de ulike delene av kommunen også sentralt. For dette formålet har vi delt kommunen 

inn i 3 delområder: Malangen, Vestre Balsfjord og Østre Balsfjord.2) 

Tabell 1 viser befolkningsutvikling i delområder og tettsteder i kommunen fra 2000 til 2014.  

 

Tabell 1: Befolkningsutvikling i delområder og tettsteder i kommunen 
 

Vi ser at det har vært nedgang i folketall i alle tre delområder i perioden 2000-2014. Dersom vi ser på 

bare de fire siste årene, 2010-2014, så er det annerledes.  Malangen har fortsatt befolkningsnedgang, 

mens både Vestre og Østre Balsfjord har befolkningsvekst.  Detaljert statistikk viser imidlertid at 

Mestervik har hatt vekst. Vi ser også at de to tettstedene Storsteinnes og Nordkjosbotn har hatt 

befolkningsvekst i hele perioden, og ikke bare de fire siste årene.  Dette indikerer at det er de to 

tettstedene som er mest attraktive bosteder, en sentraliseringstendens som er i samsvar med 

utviklingen i hele landet. Men et element i dette bildet er nok også at det er her de store 

bedriftsetableringene har skjedd de siste årene. 

 

  

                                                           

2)
 Se kartskisse i rapporten Statusbildet for Balsfjord kommune, s. 14. Rapporten ligger på kommunens nettside. 

www.balsfjord.kommune.no  

2000 2005 2010 2014

Malangen 1423 1367 1333 1327 -96 -6,7 % -6 -0,5 %

Vestre Balsfjord 2525 2421 2447 2494 -31 -1,2 % 47 1,9 %

Østre Balsfjord 1781 1759 1730 1754 -27 -1,5 % 24 1,4 %

Uoppgitt delområde 20 13 5 18

Storsteinnes 901 890 937 998 97 10,8 % 61 6,5 %

Nordkjosbotn 356 377 378 431 75 21,1 % 53 14,0 %

Resten av kommunen 4492 4293 4200 4164 -328 -7,3 % -36 -0,9 %

Hele kommunen 5749 5560 5515 5593 -156 -2,7 % 78 1,4 %

Endring 2000-2014 Endring 2010-2014

http://www.balsfjord.kommune.no/
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3.2 Næringsliv og sysselsetting 
Naturgitte forutsetninger gjør Balsfjord til den største landbrukskommunen i Troms og Nord-Norge, 

og landbruket representerer en viktig rolle for bosetting og tjenesteproduksjon i kommunen.  

Jordbruket alene ga en sysselsetting på om lag 230 årsverk og en verdiskapning på 61 mill. kroner i 

2013. Ringvirkningene av landbruket er beregnet til ca. 150 avledede årsverk.  

Kommunen er regionens og fylkets største hytte- og fritidskommune med om lag 1100 fritidsboliger.  

 

Det er i alt om lag 2270 arbeidsplasser i kommunen (1.1.2014), hvorav de fleste i privat sektor (56 %), 

fordelt på primær- og sekundærnæringene (35 %), samt en del i privat service (21 %). Bak økningen i 

antall arbeidsplasser (23 %, 2004-14) ligger en sterk vekst i offentlig sektor (+ 40 %), men også 

markant vekst i privat sektor (+ 13 %). Offentlige helsetjenester og undervisning har gitt mange nye 

arbeidsplasser. I privat sektor har veksten særlig kommet i industri (nærings- og drikkevareindustri 

med mer) samt bygg/anlegg. Det har også vært tilvekst innenfor reiseliv og forretningsmessig 

tjenesteyting.  

Næringslivets vekst i Balsfjord kommune skyldes både lokale bedrifter og næringer med vekstevne, 

men også tilflytting/etablering av bedrifter (eks. Macks bryggeri, Element Nor, BewiPolar). 

Befolkningsøkningen de senere årene har nok også bidratt til noe vekst i de lokale servicenæringene. 

 

Det siste tiåret (2004-14) har Balsfjord vært den kommunen i Tromsøregionen3) med høyest 

vekstrate i arbeidsplasser med 23,4 %. Det er over 10 % høyere enn på landsbasis og om lag 9 % 

høyere enn Tromsø kommune. Tabell 2 nedfor viser utviklingen fordelt på de ulike næringene. 

 

   2004 2014 Prosentvis endring 

    Tromsø-  Tromsø-  Tromsø- 

   Balsfjord regionen Balsfjord regionen Balsfjord regionen 

ALLE NÆRINGER OG SEKTORER 1847 39967 2271 46582 23,0 14,2 

1.PRIMÆRNÆRINGER  306 1422 244 1103 -20,3 -28,9 

Landbruk   268 543 226 432 -15,7 -25,6 

Fiske/fangst   24 679 18 558 -25,0 -21,7 

Oppdrett    177  113  -56,4 

2. SEKUNDÆRNÆRIGER  303 4990 555 5532 83,2 9,8 

Fiskeindustri    508  391  -29,9 

Annen industri  74 967 217 1010 193,2 4,3 

Bergverk, olje/gass  0 95 15 117 100,0 19 

Bygg og anlegg   146 2454 256 3179 75,3 22,8 

Energi   16 249  182 -100,0 -36,8 

3 PRIVAT DOMINERT TJENESTEYTING 529 16864 479 19541 -9,5 13,7 

Transport   78 2993 63 2920 -19,2 -2,5 

Handel   245 5382 188 5940 -23,3 9,4 

Reiseliv, overnatting, servering 51 1956 66 2076 29,4 5,8 

Kultur, sport og media  11 790 13 1334 18,2 40,8 

Finans, forsikr. Eiendom  20 1188 20 1211 0,0 1,9 

                                                           

3) Kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord 
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   2004 2014 Prosentvis endring 

    Tromsø-  Tromsø-  Tromsø- 

   Balsfjord regionen Balsfjord regionen Balsfjord regionen 

Kunnskapsbasert forr.tjenesteyting 27 2130 39 3323 44,4 35,9 

Forr.tjenestsyting ellers  8 483 7 1166 -12,5 58,6 

Annen tjenesteyting  79 1426 84 1570 6,3 9,2 

4. OFFENTLIG DOMINERT TJENESTEYTING 708 16325 993 20406 40,3 20 

Universitet og høgskole  0 2188  3203  31,7 

Annen undervisning  213 2387 250 2725 17,4 12,4 

Offentlig administrasjon mv  90 2086 91 2437 1,1 14,4 

Forsvar   0 0  7  100 

Helsetjenester (inkl.omsorgsinst.) 244 6789 439 8518 79,9 20,3 

Sosialtjenester  161 2823 213 3515 32,3 19,7 

Tabell 2. Absolutte og relative endringer i sysselsettingen i alle næringer (eksklusiv ”Formidling og utleie av arbeidskraft4) i 

Tromsøregionen og Balsfjord kommune 2004-14. Kilde: NIBR-rapport 2015:4 

 
Oppsummerte tall i tabell 2 kan avvike fra oversikter i «Storkommune-utredningen» og «Statusrapporten». Årsaken er at vi 
nå i arbeidet med 0-alternativ utredningen har tilgang på 2014-tall og bruker disse her. En annen «avvikskilde» kan være at 
vi her har tatt med antall sysselsatte i landbruket, i SSB sine sysselsettingsstatistikker (som er utgangspunkt i Storkommune-

utredningen) er dette ofte ikke tilfelle. 

 

Av tabell 2 ovenfor kan en se at arbeidsplasser i 

offentlig sektor utgjør en forholdsvis stor andel av 

sysselsettingen. Dette illustreres i figur 6 (er basert på 

2013-tall), som er hentet fra Statusrapporten: 

 

 

Fig 6: Fordeling av sysselsatte pr sektor i 2013.  

Offentlig sektors andel av den totale sysselsettingen i Balsfjord har vært forholdsvis stabil over tid. 

(Jfr. fig. 6, side 21 i Storkommuneutredningen). 

 

I Statusrapporten ble det påpekt at Balsfjord kommune skiller seg noe ut med forholdsvis lav andel 

innbyggere i sysselsettingsalder med høyere utdanning.  

 
Tabell 3: Utdanningsnivå i kommunen (prosentvis andel av innbyggere 16-66 år) 

Den lave andelen med høyere utdanning kan ha bakgrunn i kommunens næringsliv, som har 

forholdsvis få høykompetanse arbeidsplasser.   

                                                           

4)
 NACE-næringen ”Formidling og utleie av arbeidskraft” er her holdt utenfor fordi en stor andel tilhører ”bemanningsbransjen” der 

bedriftens adresse sier lite om hvor arbeidsplassene er lokalisert. I følge ByR-prosjektet er en stor andel utenfor Tromsøregionen.  

 Grunnskolenivå 

 Videregående 

skolenivå 

 Universitets- og 

høgskolenivå (kort 

og lang) 

Balsfjord 42,2                              43,5                                     14,4                                 

Troms 31,2                              39,8                                     29,0                                 

Landet 27,9                              41,7                                     30,4                                 

Tromsø og omegn 27,9                              36,6                                     35,5                                 
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3.3 Pendling  
En ikke uvesentlig del av arbeidsmarkedet for innbyggerne i Balsfjord kommune ligger i andre 

kommuner. Tabell 4 under viser hvor mange som i 2013 pendlet til andre kommuner i fylket. 

 

 
  

Tromsø Målselv Lenvik Balsfjord Lyngen Storfjord Nordreisa Utenfor Totalt 

Balsfjord 396 117 18 1 931 3 42 5 186 2 698 

Tabell 4: Antall sysselsatte personer bosatt i Balsfjord kommune fordelt på hvor de jobber. «Utenfor» er samlet antall som 

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

 

Av tabell 4 ovenfor finner en at 28,4%, eller i underkant av 1/3 av de sysselsatte i Balsfjord pendler til 

andre kommuner.  

For sammenligning med andre kommuner i Troms se Storkommuneutredningen s. 24 og 25. Av den 

oversikten kan en også se at 17,8 % av de som har sin arbeidsplass i Balsfjord kommune pendler fra 

andre kommuner. 

 

NIBR-rapport 2015:45) peker på at nettopendlingen inn til Tromsø fra omlandskommunene, er relativt 

lav (ca. 5 % av antall arbeidsplasser) sammenlignet med andre regioner. Dette tyder på at folk i 

Tromsøregionen, i mindre grad enn i tilsvarende regioner lenger sør i landet, jobber i 

senterkommunen, men er bosatt i omlandskommunene. En del av årsakene til den relativt lave 

innpendlingen til Tromsø kan knyttes til lange avstander, dårlig infrastruktur og manglende tilbud på 

kollektivtransport.    

 

3.4 Oppsummering 
Befolkningsutviklingen i Balsfjord kommune kan oppsummeres med at vi ser tegn som tyder på at 

den langvarige nedgangstrenden i utviklingen fra 1970-tallet har bremset opp og ser ut til å ha snudd 

til vekst. 

Imidlertid er bildet tvetydig. SSB-prognosen, som baseres på utviklingen de 5 siste årene gir fortsatt 

befolkningsvekst mot 2014, mens alternativ analyse utført av Telemarksforskning i samarbeid med 

PWC i Storkommune-utredningen ikke gir samme bilde. 

På tross av generell befolkningsvekst viser prognosen at andelen «eldre» fortsatt vokser mest. 

Den positive befolkningsutviklingen i kommunen de siste årene antas å komme av en positiv utvikling 

i næringslivet. At det vesentligste bidraget til befolkningsvekst kommer av tilflytting styrker denne 

antakelsen.  

I kap. 7 ser nærmere på samfunnsutviklingen med vekt på nærings- og befolkningsutvikling. 

  

                                                           

5)
 NIBR-rapport 2015-4 «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen». 
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4. Økonomi  
Økonomiske effekter er naturligvis et svært interessant tema i vurderingen av om Balsfjord 

kommune skal møte framtiden som egen kommune.  For å vurdere økonomiske konsekvenser har vi 

valgt å fokusere på eventuelle endringer i inntektssystemet, og hvilke konsekvenser disse vil kunne 

ha for Balsfjord kommune.  Videre har vi sett på potensialet for innsparing særlig knyttet til tjeneste-

produksjonen. 

 

4.1 Økonomisk status 
Vi ser i dette kapitlet nærmere på ulike økonomiske indikatorer for å kunne si noe om dagens 

økonomiske status, og hvilke utfordringer vi står overfor. 

 

4.1.1 Kommunens inntekter 

Kommunens frie inntekter6) består i all hovedsak av rammetilskudd fra staten og skatt, som utgjør om 

lag 80 prosent av de samlede inntektene. Rammetilskuddets størrelse beregnes etter en rekke 

kriterier – befolkningsstørrelse, antall innbygger i ulike aldersgrupper mv. Kommunens 

skatteinntekter er ikke bare avhengig av hvor mye innbyggerne i kommunen betaler i skatt. En 

utjevningsordning gjør at kommunens årlige skatteinntekt faktisk er mer avhengig av gjennomsnitts 

skatteinngang pr innbygger på landsbasis enn hva Balsfjordingen betaler. 

I tillegg får kommunen inntekter fra ulike former for brukerbetaling og gebyrer (F.eks. 

barnehagebetaling og byggesaksgebyr). Disse er imidlertid naturlig nok knyttet til produksjon av 

tjenesten og er derved ikke «frie» inntekter. 

Korrigerte frie inntekter er et begrep som brukes når en kommunes inntektsnivå relateres til om det 

er en «billig» eller «kostbar» kommune å drifte - i hht statens kriterier. For eksempel vil 

kommunestørrelse og bosettingsmønster påvirke driftskostnadene ved at det kan være 

stordriftsfordeler eller smådriftsulemper. Korrigerte frie inntekter er altså en indikator som gir 

uttrykk for kommunenes reelle inntektsnivå (sammenlignet med andre), og er frie inntekter korrigert 

for variasjon i utgiftsbehovet.   

Det er først og fremst variasjoner i omfanget av regionalpolitiske overføringer (småkommunetillegg, 

Nord-Norge tilskudd m. fl.), skjønnstilskudd og andre skatteinntekter(eiendomsskatt og konsesjonskraft) 

som forklarer variasjoner i korrigerte inntekter mellom kommunene.  Vi vil se nærmere på hvilke 

konsekvenser eventuelle endringer i nettopp disse elementene kan ha for Balsfjord kommune i 

kapittel 4.2. 

I tabell 5 nedenfor er det satt opp en tidsserie fra 2011-2014, som viser inntektsnivået for Balsfjord, 

sammenlignet med gjennomsnittet for fylkets kommuner, i prosent av landsgjennomsnitt.  Tabellen 

er satt opp både med og uten eiendomsskatt og inntekter fra konsesjonskraft.  Som en ser ligger 

Balsfjord, på linje med de aller fleste kommuner i Nord-Norge, over landsgjennomsnitt i korrigerte 

                                                           

6)
 Begrepet frie inntekter brukes på kommunens inntekter som i utgangspunktet ikke er bundet til noen 

bestemt aktivitet eller produksjon. 
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frie inntekter.  Balsfjord kommer imidlertid nokså dårlig ut sammenlignet med nivået generelt i 

Troms. I 2014 hadde Balsfjord nest lavest inntekt med 103% av landsgjennomsnitt (Lenvik litt lavere 

med 102%) . Når eiendomsskatten er med i grunnlaget ligger vil på gjennomsnittlig Troms-nivå (107%).  

Dette er en indikasjon på at Balsfjord med eiendomsskatt har et inntektsnivå som bør være 

tilstrekkelig til å gi en tjenesteproduksjon på linje med kommunene eller i fylket, men ikke mer. 

  Balsfjord Troms Landet 

År 

Korrigerte frie 
inntekter ekskl. 

e-skatt og 
konsesjons-
kraftinntekter 

Korrigerte frie 
inntekter inkl.  

e-skatt og 
konsesjons-
kraftinntekter 

Korrigerte frie 
inntekter ekskl.  

e-skatt og 
konsesjons-
kraftinntekter 

Korrigerte frie 
inntekter inkl.  

e-skatt og 
konsesjons-
kraftinntekter 

Korrigerte frie 
inntekter ekskl.  

e-skatt og 
konsesjons-
kraftinntekter 

Korrigerte frie 
inntekter inkl.  

e-skatt og 
konsesjons-
kraftinntekter 

2011 102 103 106 107 100 100 

2012 102 105 106 107 100 100 

2013 102 106 106 107 100 100 

2014 103 107 106 107 100 100 

Tabell 5: Frie inntekter i 2011-2014 korrigert for variasjon i utgiftsbehov. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av 
inntekt pr. innbygger. Landsgjennomsnittet = 100. Kilde: Kommuneproposisjonen for hhv 2013, 2014, 2015 og 2016. 

 
  

4.1.2 Kommunens driftsutgifter 

Kommunens driftsutgifter kommer fra tjenesteproduksjon, forvaltning, administrasjon og styring. I 

figuren nedenfor vises hvordan utgiftene fordeler seg på de ulike områdene. 

 Figur 7: Prosentvis fordeling 

 av netto driftsutgifter i 

 Balsfjord kommune i 2013: 

 

Som en ser av fargene i søylene 

og tabellen er det de store 

tjenestene; Helse og omsorg, 

Grunnskole og Barnehage som 

krever størst andel av 

budsjettet.  

En ser også at dette ikke er 

særegent for Balsfjord 

kommune. 

 Imidlertid er andelen til helse 

og omsorgstjenestene i 

Balsfjord noe større enn 

gjennomsnittet. Årsaken er at i Balsfjord kom «eldrebølgen» litt tidligere. Jfr. utviklingen i antall 

yrkesaktive pr innbygger over 80 år, omtalt i kap 3.1.2 ovenfor. 
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4.1.3 Finansielle nøkkeltall 

Netto driftsresultat (det kommunen «har igjen» når lønn, strøm, forsikring, materiell, renter og avdrag, osv. 

er betalt) blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i 

kommunene.  Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer 

eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet.  

Teknisk beregningsutvalg7) mener at netto driftsresultat over tid bør ligge på rundt 1,75 % av brutto 

driftsinntekter (kommunens samlede inntekter, jf avsnitt 4.1.1 ovenfor) for å ha en sunn og robust 

kommuneøkonomi.  

Sammenlignet med en familieøkonomi vil det sterkt forenklet si: Hvor mange prosent av familiens 

samlede inntekter klarer man å spare i løpet av året? Spørsmålet er svært relevant for en kommune 

fordi en bør ha midler for å re-investere i bygg og anlegg mv., og ha en buffer mot uforutsette 

utgifter. 

Figur 8 under viser hvordan netto driftsresultat har endret seg fra 2009 og fram til i dag, samt 

hvordan utviklingen fram mot 2018 ser ut nå (i hht vedtatt økonomiplan): 

 
Fig: 8: Anbefalt netto driftsresultat ble nedjustert fra 3% til 1,75% høsten 2014, derav «knekken» i stiplet linje. 

Av diagrammet ovenfor ser en at Balsfjord kommune har hatt en negativ trend. 

 

Netto lånegjeld8) i prosent av brutto driftsinntekter er ansett som et bilde på gjeldsgraden i 

kommunene, og sier noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden.  Av diagrammet i figur 9 

                                                           

7)
 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for 

rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og 
fylkeskommunene. Utvalget er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. 
 
8) Netto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg gjøres det fradrag for 

totale utlån og ubrukte lånemidler.  I totale utlån inngår formidlingslån (fra husbanken) og ansvarlige lån (utlån 

av egne budsjettmidler).  Indikatoren inkluderer også selvfinansierende lån i V.A.R.-sektoren (vann, avløp og 

renovasjon) og lånegjeld knyttet til rentekompensasjonsordninger (ordninger der staten skal dekke rentene av 

lån til særskilte formål, f eks sykehjemsutbygging under 1-roms reformen).   
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landet (uten Oslo – Oslo tas ofte ut av sammenlignende statistikk fordi storby-tall kan gi et skjevt snitt) men 

lavere enn gjennomsnittet for kommunene i Troms. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 9: Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 2009-2018  

 

 

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både til drift og 

investeringer, og disposisjonsfond i prosent av inntektene kan si noe om hvor stor økonomisk buffer 

kommunen har for sin løpende drift.  Figur 10 nedenfor for årene 2015 – 18 er basert på 

Økonomiplan og er dermed erfaringsmessig bare en prognose eller indikasjon på framtidig utvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 10: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 2009-2018  
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4.2 Effekter på overføringene fra inntektssystemet 
Regjeringen har bebudet helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunen i 

kommuneproposisjonen for 2017 (fremlegges våren 2016).  Inntil denne kommer og er behandlet i 

Stortinget, vet man ikke hvilke endringer som faktisk vil komme. Dette er også årsaken til at 

beregningene i utredningen av storkommunealternativet er basert på dagens inntektssystem. 

 

4.2.1 Generelt om inntektssystemet 

I forhold til det nye inntektssystemet er det kommet en del signaler som, slik vi oppfatter det, går i 

disfavør av små og skattesvake kommuner. Dette gjelder bl.a. å redusere regionalpolitiske 

overføringer og vri kommuneinntektene mer over til skatt fremfor rammetilskudd. 

Balsfjord kommune «nyter godt» av Nord-Norge tilskuddet9) (kr 17,0 mill i 2014) og 

inntektsutjevninga 10)(kr 32,8 mill i 2014).  I tillegg ligger det også kriterier som fanger opp spredt 

bosetting i utgiftsutjevninga11), samt skjønnstilskuddet12) (kr 2,6 mill i 2014).  Dersom det i nytt 

inntektssystem gjøres endringer i disse komponentene er det opplagt at beløpseffektene for 

Balsfjord raskt kan bli betydelige.  Samtidig har det til nå vært tradisjon å lage overgangsordninger 

slik at effekten av endringer fases inn gradvis over flere år. Hvorvidt kommunereformen, som har som 

mål å få bort småkommunen, endrer på dette vites ikke. 

Dersom Stortinget for eksempel fjerner Nord-Norgetilskudd og skjønnstilskuddet, vil Balsfjord tape ca 

20 mill. pr år.  Det viktig her å påpeke at det ikke er mulig å si noe om sannsynligheten for at dette 

faktisk vil skje.   

Hvis man også tenker seg at inntektsutjevninga blir endret, vil Balsfjord sannsynligvis også tape 

betydelige beløp, uten at vi nå kan estimere hvilken størrelsesorden vi snakker om.  

 

4.2.2 Spesielt om selskapsskatt 

For selskapsskatt (bedriftenes skatt) kom det i kommuneproposisjon i mai 2015 endringer, med 

virkning fra 2017.  I dag tilfaller selskapsskatten i sin helhet staten. Fra 2017 skal 1,0 % (2,9 mrd) av 

selskapsskatten tilføres kommunene.  Ordningen skal inngå i rammetilskuddet.  Ordningen skal 

favorisere kommuner som har hatt vekst i antall arbeidsplasser.  Teknisk sett skal det legges til grunn 

«lønnssum fra privat sektor», dvs summen som private bedrifter i hver kommune utbetaler til sine 

ansatte.  Når ordningen innføres fra 2017, vil den være basert på gjennomsnittlig vekst i lønns-

                                                           

9)
 Nord-Norge tilskuddet er et regionalpolitisk virkemiddel for å opprettholde bosetningsmønster og bevare 

levedyktige lokalsamfunn. 
10)

 Inntektsutjevningen er en ordning innenfor rammetilskuddet som utjevner en betydelig del av variasjonene i 
skatteinntekter mellom kommunene. 
11)

 Utgiftsutjevning er en ordning innenfor rammetilskuddet som tar hensyn til at det er stor variasjon mellom 
kommunene når det gjelder befolkningssammensetning og geografi, og dermed også store forskjeller i behovet 
for kommunale tjenester. Eksempelvis har en kommune med stor andel skolebarn og eldre behov for flere 
ressurser enn en kommune med få skolebarn og eldre. Videre regnes en kommune med stort areal og spredt 
befolkning å ha større ressursbehov enn en kommune med lite areal og konsentrert befolkning. 
12)

 Skjønnstilskudd brukes til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som faller utenfor den faste 
delen av inntektssystemet, samt til å ivareta distriktspolitiske hensyn. 
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summen de siste fire årene, fra 2012 til 2015.  Alle kommuner hvor bedriftene har vekst i lønnssum i 

denne perioden får en tilsvarende prosentvis andel av samlet selskapsskatt.  Det er ikke mulig å 

beregne effekter på kommunenivå nå fordi datagrunnlaget som skal brukes ikke er klart, og 

eventuelle endringer vil uansett også påvirkes av hvilke utjevningsordninger og evt 

overgangsordninger som vil gjelde ved nytt inntektssystem. 

 

Man kan imidlertid tenke seg at det vil gjøres et uttrekk av det ordinære rammetilskudd tilsvarende 

tilførsel av selskapsskatt.  Da vil den direkte «nedsiden» for Balsfjord, dersom man ikke kan vise til 

vekst og dermed ikke oppnår en andel av inntektene som matcher befolkningsandelen, kunne anslås 

til om lag kr 3,0 mill (før evt overgangsordning).  Hvis vi følger samme vekst som landet kan man 

påregne «nullsum-spill», og hvis vi får sterkere vekst enn landet en gevinst. 

 

4.2.3 Spesielt om Eiendomsskatt 

Det foreligger et høringsnotat datert 18.6.2015 fra regjeringen om endringer i eiendomsbeskatning 

av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.  Endringen har ingenting med kommunereformen å gjøre, 

men vil få konsekvenser for kommuner som har innført eiendomsskatt.  Dersom endringene 

gjennomføres i hht høringsnotatet vil eiendomsbeskatning for teleanlegg, kraftlinjer i tillegg til 

produksjonsutstyr i bygninger utgå.  

Skulle dette bli en realitet vil en slik endring medføre betydelig inntektstap for Balsfjord.  I 2014 

hadde kommunen 3,6 mill i inntekter relatert til kraftlinjer som etter eventuell endring vil unntas 

beskatning.  I tillegg kommer det som vil kunne bli definert som produksjonsutstyr innenfor veggene 

på andre virksomheter. Her skiller takstgrunnlaget ikke ut dette, så det er ikke mulig å tallfeste, men 

kan stipuleres til 1-2 mill. I så fall kan et samlet inntektstap for Balsfjord utgjøre 4,5 – 5,5 mill dersom 

endringen gjennomføres slik det er skissert.  Balsfjord kommune vil også gå glipp av mulige økte 

inntekter som følge av nye kraftlinjer gjennom kommunen dersom endringene i høringsnotatet blir 

gjennomført slik de er foreslått. 

Høringsnotatet tidsfester ikke når eventuell endring skal tre i kraft, men sier at det rimeligvis tidligst 

vil skje fra 1.1.2017. 

 

4.2.4 Om befolkningsvekst 

Inntektssystemet er som kjent bygd opp rundt befolkning og befolkningssammensetningen i 

kommunene.  Vi vet at befolkningsvekst er bra for kommuneøkonomien, og at befolkningsreduksjon 

er negativt.  Det er særlig viktig å være klar over at Balsfjord kommune er avhengig av å ha en 

befolkningsvekst som er lik befolkningsveksten i landsgjennomsnittet for å unngå tap av inntekter.  

Det betyr i klar tekst av Balsfjord kommune må vokse forholdsvis like mye som landet som helhet for 

å ha samme inntektsnivå fra ett år til et annet.  Det betyr også at uendret befolkningstall i Balsfjord 

kommune medfører reelt inntektstap fordi befolkninga øker på landsbasis. 
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SSB har i sin befolkningsframskriving prognostisert at befolkningen i Balsfjord vil øke med rundt 11 

prosent fram mot 2030. Prognosen sier også at vi vil få vekst i alle aldersgrupper.  De siste årene har 

Balsfjord kommune hatt befolkningsvekst som følge av tilflytting.  Det er derfor rimelig å anta at det i 

all hovedsak er mennesker i yrkesaktiv alder, og barnefamilier som flytter til kommunen.  Erfaring 

tilsier at veksten i hovedsak vil skje i og rundt tettsteder.  Dette kan skape utfordringer for kapasitet i 

barnehager og skoler og dimensjonering av disse.   

 

På den annen side så sier TF-prognosen at vi kan forvente befolkningsreduksjon på 4 prosent fram 

mot 2030. En slik befolkningsreduksjon vil naturlig nok medføre inntektstap for Balsfjord kommune.  

Det er høyst usikkert om det er mulig å redusere kostnader i for eksempel skole og barnehage bare 

på bakgrunn av antall barn i de aktuelle aldersgruppene.  

 

Det faktum at vi har to prognoser som trekker helt forskjellige slutninger viser hvor vanskelig det er å 

lage realististe prognoser for kommuneøkonomien i Balsfjord kommune fram i tid.  Det vi vet er at 

dersom det blir befolkningsvekst nærmere SSB sine prognoser, så vil vi få større økonomiske 

utfordringer enn bare økt drift.  Sannsynligheten for å måtte investere for å øke kapasiteten 

tilstrekkelig er stor.  Vi vet også at befolkningsvekst generer økte inntekter, men ikke tilstrekkelig for 

å dekke det totale kostnadsbehovet.  På den annen side vet vi at dersom det skulle bli 

befolkningsreduksjon, vil vi også få inntektsreduksjon som følge av det.  Erfaring viser at å redusere 

tjenesteproduksjonen for å tilpasse seg inntektsnivå er særdeles vanskelig.  

 

4.2.5 Oppsummering effekter av endringer i inntektssystemet 

Vi vet ikke hva som vil skje med det nye inntektssystemet for kommunene før i mai/juni 2016.  

Ovenfor er imidlertid noen muligheter drøftet, og dette er oppsummert i tabellen nedenfor. 

Tallfesting av mulig tap ved endringer i inntektsutjevning og utgiftsutjevning er imidlertid ikke satt 

inn fordi det er umulig å si hva verstefalls scenariet her vil være. 

 Kr 

Teoretisk tap hvis totalt bortfall av Nord-Norgetilskudd  17 mill 
Teoretisk tap hvis totalt bortfall av ordinært skjønnstilskudd 2,6 mill 
Teoretisk tap ved endring i inntektsutjevning (33 mill i 2014) ? 
Teoretisk tap ved endring i utgiftsutjevning (35 mill i 2014) ? 
Usikkerhet pga endring i Selskapsskatt ? 
Teoretisk tap ved endringer i e-skatt (ref: abeidsmaskiner mv.) 5 mill 

Overgangsordninger som kompenserer tap de første år? ? 

Sum 25 mill 
Tabell 6: Teoretisk tap ved signalisert endring i kommunens inntektsordninger. 

I og med at vi ikke vet hvilke endringer som kommer, er tabellen å betrakte som en synliggjøring av 

at det ligger en betydelig mulig «nedside» fremfor oss. Ut fra de signaler vi har registrert vurderer vi 

at det lite sannsynlig Balsfjord kommer styrket ut med et nytt inntektssystem.  Hvorvidt det er 

realistisk å forvente et inntektstap på 25 mill er derfor også umulig å si. 
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4.3 Mulige effektiviseringsgevinster 
Ved å fortsette som egen kommune vil man ha svært begrensede muligheter å ta ut 

effektiviseringsgevinster innenfor administrasjonen13).   Slike gevinster må derfor i stor grad hentes 

innen tjenesteproduksjonen.  I Storkommunealternativet er det utredet et mulighetsrom for 

effektivisering i tjenesteproduksjonen.  Der er administrasjonen holdt utenfor, da det i den rapporten 

er utredet for seg selv.  Man har benyttet en tilnærming hvor man sammenligner kommunens 

kostnader for de enkelte tjenesteområdene mot landsgjennomsnittet, og man tenker seg da at den 

enkelte kommunen kan nærme seg kostnadsnivået til gjennomsnittskommunen i Norge.  Tabell 21, 

s.45 (i Storkommune-utredningen), viser forskjellene i netto driftsutgifter på utvalgte tjenesteområder 

sammenlignet med landsgjennomsnitt (for utvalgte sektorer, i forhold til målgrupper).  Tabell 22, s.46 (i 

Storkommune-utredningen), viser et teoretisk effektiviseringspotensial dersom kostnadsnivået blir likt 

landsgjennomsnittet.  Balsfjord kommer her ut med potensial på kr 16,4 mill14).  Under er begge 

tabellene fra storkommuneutredningen sammenstilt i èn tabell, og hvor bare Balsfjord kommune 

framkommer: 

 

Tabell 7: Netto driftsutgifter i kr per innbygger (i målgruppen)på utvalgte tjenesteområder 2013.   

                  Innsparingspotensial i mill. kr på utvalgte tjenesteområder sammenlignet mot landsgjennomsnittet i 2013.  

                 Kilde: KOSTRA (Konsern)/beregninger ved Telemarksforsking. 

 

Kommunal Rapport produserer hvert år Kommunebarometeret som rangerer alle landets kommuner 

i forhold til hverandre.  Barometeret er et journalistisk bearbeidet produkt.  Basis for rangeringen er 

offisielle tall levert av kommunene til staten, og finnes tilgjengelig i KOSTRA, Utdanningsdirektoratet, 

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå.  Hensikten med Kommune-

barometeret er ifølge Nyhetsredaktør og ansvarlig for kommunebarometeret å gi lokalpolitikeren et 

                                                           

13)
 I årene 2000 – 2003 ble det gjennomført store reduksjoner i kommuneadministrasjonen. Etter 2005 har en 

sett behovet for å styrke den igjen, en prosess som fortsatt pågår. 
14)

 Dette tallet er for øvrig i stor grad basert på at Balsfjord har relativt høye utgifter pr elev på grunnskole, og at 
man mot et landsgjennomsnitt derfor kan sies å ha et betydelig potensiale. Forklaringen på at Balsfjord har 
høye utgifter pr elev er for øvrig at vi har relativt mange skoler, høye utgifter til spesialundervisning og høye 
skyssutgifter. 

Balsfjord Hele landet Balsfjord

Barnehage (1 -5 år) 1 20 502 1 1 9 7 52 0,2

Grunnskole (6-1 5 år) 1 26 1 94 98 465 1 8,7

Barnev ern (0-1 7  år) 9 041 7  297 1 ,9

Sosialtjeneste (20-66 år) 1  883 3 320 -4,6

Pleie og omsorg (67  år +) 1 1 2 464 1 1 1  467 1 ,1

Kommunehelse 2 949 2 1 33 4,6

Brann/uly kkesv ern 659 683 -0,1

Fy sisk planlegging 31 2 556 -1 ,4

Samferdsel 1  7 7 3 7 46 5,7

Kirke 51 2 522 -0,1

Kultur 643 1  921 -7 ,1

Sum 19

Behovsjustering (-) 2,5

Sum etter justering 16,4

Netto driftsutgifter i kr pr 

innbygger (i målgruppen) på 

utvalgte tjenester

Innsparings

potensial i 

mill. kr
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bilde av hvordan kommunen driver.  Det presiseres at det er en rangering kommunene i mellom, og 

ikke en vurdering av kvaliteten i tjenestene. 

Kommunebarometeret peker også på et mulig innsparingspotensial for Balsfjord kommune.  Her 

brukes en tilnærming hvor man sammenligner Balsfjord mot den 20. billigste-, og mot den 100. 

billigste kommunene i landet.  Parameterne som måles er de store tjenesteområdene, samt 

administrasjon.  En del mindre tjenesteområder som eksempelvis brann/ulykkesvern, fysisk 

planlegging, samferdsel, kirke og kultur er ikke med i Kommunebarometerets regnestykke.  Dette 

regnestykket viser at Balsfjord kommune teoretisk sett kan spare mellom 21 og 48 millioner kroner 

alt etter hvor høyt lista legges.  Denne framstillingen gjengis i tabell 8 under:                 

    
   Tabell 8: Fra 

                 «Kommune- 

                 barometeret» 

 

Begge tilnærmingene som er 

benyttet over må kunne 

karakteriseres som svært 

teoretiske tilnærminger.  Felles 

for begge er at de peker på et til 

dels betydelig innsparings-

potensial når vi sammenligner 

Balsfjord kommune med andre.  

Storkommuneutredningen (s. 47, 

3.avsnitt) påpeker at det ikke 

nødvendigvis er realistisk eller ønskelig å hente ut hele potensialet, men at det gir et bilde på 

områder som det er mulig å se nærmere på, uavhengig av en sammenslåing eller ikke.   

Kommunebarometeret presiserer at det er et teoretisk regnestykke, og det kan være faktorer som er 

vanskelige å fange opp.  I tillegg kan det være politisk ønskelig å drive dyrere enn andre, fordi man 

ønsker å levere høyere kvalitet eller mer omfattende tjenester enn det som er normalt. Et eksempel 

på dette fra Balsfjord er når kommunestyret ba rådmannen utrede mulige effektiviseringstiltak. 

Forslag om å slå sammen legekontorene i kommunen ble forkastet fordi en ønsket å opprettholde et 

godt tilbud i Malangen. Også skolestrukturen har vært til vurdering av samme grunn og med samme 

utfall i kommunestyret. 

 

Selv om storkommuneutredningen synliggjør områder hvor vi opp mot et landsgjennomsnitt bruker 

mer penger, er ikke dette i seg selv tilstrekkelig grunnlag til å kunne anbefale konkrete 

innsparingstiltak. Et moment i den vurderingen er at særlig hva gjelder spredtbygd bosetting avviker 

Balsfjord kommune en god del fra landsgjennomsnittet. 
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4.4 Demografi og kommuneøkonomi 
I storkommuneutredningen (tabell 26, s.49) er det foretatt en grov beregning på hva kommunene 

kan forvente av økte demografikostnader i fremtiden.  Det fremkommer her at Balsfjord kan forvente 

økte kostnader på kr 12,7 mill i 2020 (mot 2015) og på kr 48,6 mill i 2030 (mot 2015). Mesteparten 

kan forklares med økt antall eldre.  Gitt at kommunene også i fremtiden tildeles midler ut fra bl.a. 

befolkningssammensetning og i prinsippet kompenseres før økte behov, kan man forutsette at disse 

økte demografikostnadene vil kompenseres gjennom økt rammetilskudd. Med dette som 

forutsetning vil den største utfordringen relatert til demografiske endringer være rekruttering av 

arbeidskraft (tilstrekkelig og riktig kompetanse/ressurser).  

 

 

4.5 Oppsummering - økonomi 
I utgangspunktet er kommunens økonomi i dag meget stram, med små reserver og nokså stor gjeld.  

Det er bebudet nytt inntektssystem for kommunene gjeldende fra 2017.  Informasjon om endringene 

kommer i mai 2016.  Inntil da vet man egentlig ingenting om dette.  Imidlertid har det vært gitt en del 

signaler som har gått i disfavør av mindre og skattesvake kommuner.  Ut fra dette vurderer vi at 

sannsynligheten for at Balsfjord kommune vil tape på nytt inntektssystem er større enn at vi skal 

tjene på endringene. 

 

I kapittel 4.2 er det satt opp en skisse som viser at kommunen i dag mottar betydelige distrikts- og 

utjevningsmotiverte tilskudd, og at eventuelle endringer på disse raskt vil beløpe seg til betydelige 

summer.  For eksempel vil eventuell fjerning av Nord-Norgetilskuddet alene utgjøre 17 mill. Det er 

altså betydelige tallstørrelser som vil kunne berøres når et nytt inntektssystem skal innføres.  Det 

betyr at kommunen kan få vesentlige endringer i rammebetingelsene også om man velger å gå videre 

som egen kommune. Rent økonomisk betraktet er det altså ikke slik mange tenker om 

kommunereformen: «Vi vet hva vi har .…. ikke hva vi får». 

 

I forhold til forutsigbarhet er det faktisk motsatt. Kommuner som ønsker å gå sammen om å danne 

en større kommune vil kompenseres for evt tap av regionalpolitiske tilskudd (gjennom et 

inndelingstilskudd i en 20-årsperiode).  Og det skal da tas utgangspunkt i for eksempel Nord-

Norgetilskuddet i 2016, dvs. før evt. endring i inntektssystemet.  Dette betyr at man ved å bestå som 

egen kommune mister noe forutsigbarhet i forhold til regionalpolitiske tilskudd.  

Men her må det også tilføyes at i storkommunealternativet er det påpekt at over den første 20-

årsperioden må storkommunen samlet redusere driftskostnadene med 88,6 mill. kr for å 

kompensere for det langsiktige inntektstapet som følger av sammenslåing – i hht dagens 

inntektsordning. 

 

I forhold til økonomi og fremtidige befolkningsendringer vurderer vi det som rimelig å anta at 

endringer i hovedsak vil fanges opp i fremtidige inntektssystem. I forhold til demografiske endringer 
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vil nok de største utfordringer ligge i om kommunen selv klarer å vri ressursinnsatsen i tråd med 

endringer i befolkningssammensetning, og om man klarer å rekruttere riktig arbeidskraft.  

 

Den økonomiske analysen gir altså - på grunn av uforutsigbarhet for 0-alternativet og den ukjente 

faktoren om hvor Storkommunen vil effektivisere og ta ut stordriftsfordelene - ikke tilstrekkelige 

momenter til å vurdere overvekt av fordeler/ulemper ved de to alternativene. 
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5 Tjenestetilbud og myndighetsutøvelse 

5.1 Kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver 
Kommunen har i dag en bred oppgaveportefølje når det gjelder tjenesteproduksjon. Som «generalist» 

skal kommunen ivareta både demokratiske funksjoner, tjenesteproduksjon overfor innbyggerne og 

utviklingsoppgaver i lokalmiljøet. Dette innebærer også at Balsfjord kommune som utgangspunkt skal 

produsere samme type tjenester som andre kommuner. Fastlegeordningen, sykehjem og 

hjemmetjenester, helsestasjon, grunnskole, skolefritidsordning, barnehage og sosiale tjenester kan 

sies å være store tjenester. Eksempel på mindre kan være spesialiserte tjenesteområder som 

spesialundervisning, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, brann- og eksplosjonsvern, 

renovasjon, rus- og psykisk helsearbeid, kulturskole, krisesenter, sivilt beredskap, bibliotek, vei, vann 

og avløp og plan- og forvaltning i hht. Plan- og bygningsloven. Det er ingenting som tilsier at 

omfanget av kommunale oppgaver og kravene til gjennomføring av disse vil avta i framtiden. I 

forbindelse med gjennomføring av kommunereformen er det nettopp et mål å få større og sterkere 

kommuner som er i stand til å ta på seg nye oppgaver. 

Tjenesteproduksjon kan beskrives langs ulike dimensjoner; blant annet ut fra effektivitet, hvor godt 

tjenestene er tilpasset innbyggernes ønsker og behov, samt hvilken målbar kvalitet det er på 

tjenestene. Innbyggerne har forventninger om et noenlunde likeverdig tjenestetilbud uansett hvor i 

landet de bor og i hvilken kommune de bor. 

 

5.2 Status og utfordringer 
I «Statusrapporten» av 10. juni 2015 ble det gitt et «øyeblikksbilde» av Balsfjord kommunes tilstand. 

I denne utredningen om 0-alternativt har vi med utgangspunkt i nåværende tilstand fokusert mer på 

utfordringer og muligheter kommunen alt har eller kan få i fremtiden.  

Vi tar for oss tjenesteområdene; Plan, Administrasjon og styring, Barnehage, Grunnskole, Barnevern, 

NAV/Sosiale tjenester, Pleie og Omsorg, Kommunehelse, Landbruk, Tekniske tjenester og Kultur og 

kirke, hvor vi foretar en vurdering av tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse (forvaltning) gjennom 

følgende sentrale kriterier: 

Kapasitet 

Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse 

oppgavene på en effektiv og god måte. 

Kompetanse 

I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke 

fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en viss bredde i 

kompetansen. 

Distanse 

Tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og innbyggerne er viktig i mange sammenhenger. Dette 

for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i myndighetsutøvelsen, samt at 

innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg skal habilitetsreglene sikre tilliten til 

kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler mot utidig press. 
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Effektivitet 

Effektiviteten i tjenesteproduksjon er her vurdert i et økonomisk perspektiv, hvor temaet ofte 

knyttes til stordriftsfordeler og smådriftulemper. Vi vurderer også at bemanningsutfordringer vil 

kunne ha konsekvens for effektiviteten rett og slett fordi tjenesten «jobber tyngre» når bemanningen 

ikke er tilstrekkelig. Det samme gjelder dersom tjenesten ikke har tilgang på tilstrekkelig 

kompetanse. 

 

I fbm arbeidet med «Storkommuneutredningen» foretok rådmannsnivået i hver kommune en 

egenvurdering av «utfordringsbildet» i forhold til de fire kriteriene ovenfor. Her ble kommunens 

utfordringer i fht kompetanse, kapasitet, distanse og effektivitet for hvert tjenesteområde vurdert på 

en skal fra 1 – 5 med følgende verdier: 1=Svært lite utfordrende, 2=Lite utfordrende, 3=Verken eller, 

4=Utfordrende og 5=Svært utfordrende. Utfordringsnivået ble vurdert i dagens situasjon, forventet 

om 10-15 år (ikke gjengitt i Storkommune-utredningen), og forventet i en eventuell storkommune. I 

figurene nedenfor fremkommer dette ved at jo høyere søyle jo større utfordringer. 

Vi innleder her vurderingen av hvert tjenesteområde med å gjengi denne egenvurderingen av 

utfordringsbildet for Balsfjord kommune.  

For å lette sammenligning av alternativene i kommunestrukturspørsmålet bruker vi altså her samme 

opplegg som i «Storkommune» utredningen. Men vi tar her for oss hvert tjenesteområde med alle 

fire kriterier i samme avsnitt og vi drøfter også fordeler og ulemper dersom kommunen består som 

nå, eller inngår i en ny og større kommune, for hvert tjenesteområde. 

På linje med Storkommune-utredningen vurderer vi ikke i dette kapitlet kommunens økonomiske 

evne til å opprettholde og videreutvikle tjenestene – det aspektet er ivaretatt i kap. 4 foran. 

 

5.2.1  Plan 

I dette tjenesteområdet har vi i definert kommunens oppgaver og tjenester ihht. Plan- og 

bygningsloven. 

Figur 11 Egenvurdering av utfordringer: 

Av diagrammet til høyre fremgår det at 

kommunen vurderes å ha utfordringer innen 

planområdet hva gjelder både for tjenestens 

kapasitet og kompetanse (blå søyle). Noe som da 

også påpekes i Statusrapporten. En ser også at 

dette forventes å bedre seg noe i fremtiden (rød 

søyle), dette med bakgrunn i rekruttering av 

saksbehandlere. 

Distanse mellom kunde og saksbehandler 

oppleves som overveiende god nok, men kan i enkelttilfeller gi utfordringer pga. små og tette 

forhold. 
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Også tjenestens effektivitet forventes å bedre seg. Dette henger sammen med forventet bedring i 

kapasitet og kompetanse.  

Diagrammet viser også hvordan effekten av en kommunesammenslåing til storkommune forventes å 

få på planområdet (grønn søyle). Tromsø kommunes planavdeling har svært god kompetanse med et 

stort fagmiljø. Imidlertid er det usikkert hvilken virkning en kommunesammenslåing vil få på 

tjenesten kapasitet. Denne usikkerheten fremkommer i vurderingen av tjenestens effektivitet i en 

storkommune. Her vurderes bl.a. de store avstandene i storkommunen å gi en negativ effekt. 

Kommunens plan- og arealforvaltning er blitt stadig mer kompleks over tid, og det kan stilles 

spørsmål om Balsfjord kommune alene vil ha evne til å bygge opp en tjeneste med tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å ivareta oppgavene på en god måte.  Utfordringen ligger både i 

økonomisk evne og rekruttering av spesialkompetanse til små fagmiljø. I dette perspektivet isolert 

sett vil det kunne være en fordel med kommunesammenslåing. 

Fordelen med en «liten» planavdeling med et geografisk begrenset nedslagsfelt er imidlertid at 

denne kan utvise stor fleksibilitet og raskt omprioritere oppgaver, f.eks. i fbm. lokal nærings-

etablering. Noe som ble demonstrert ved etablering av ElementNord, Mack og Bewi. Her spiller også 

nærhet og lokal kunnskap en rolle. Ulempen med en liten avdeling er imidlertid stor sårbarhet da det 

stort sett bare er én stilling for hvert fagområde. Ved fravær pga sykdom eller annet stopper 

«produksjonen» opp. Det er også anerkjent at rekruttering av spesiell kompetanse til små fagmiljø 

kan vær utfordrende. 

Totalt sett vurderes Storkommunealternativet å ha en overvekt av fordeler i forhold til 0-alternativet 

for Plan-området. For å dra fordelene av et stort fagmiljø forutsettes imidlertid at oppgavene legges 

til en samlokalisert enhet som dimensjoneres tilstrekkelig. 

 

5.2.2  Administrasjon og styring 

Med «administrasjon og styring» mener vi: Rådmann, Staben, Sekretariat for politiske organ, 

Personal- og økonomiforvaltning, Post og arkivtjeneste mv. 

Figur 12: Egenvurdering av utfordringer:  

Av diagrammet fremgår det at kommunen 

vurderes å ha svært liten utfordring innen 

administrasjon og styring, og en forventer at 

denne situasjonen vil vedvare. 

Derimot forventes det at området vil kunne få 

kapasitetsutfordringer og derav effektivitets-

utfordringer i en storkommune. Bakgrunner er i 

første rekke at det forutsettes at brukerrettet 

tjenesteproduksjon også i en storkommune må 

være lokalisert som nå (der folk bor). Det vil da bli en svært stor oppgave for de styrende organer «å 

holde orden» på særdeles mange produksjonsenheter spredt over et meget stort geografisk område. 

Dette kan nok kompenseres gjennom en organisering med bl.a. ledernivåer som dekker regioner i 
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storkommunen, men det vil igjen kunne få konsekvens for forventet effekt av stordriftsfordeler slik 

de fremstilles i storkommune-utredningen. Den økonomiske stordriftsfordelen kan bli redusert, men 

ikke helt borte. 

Ulempen for dette arbeidsområdet i en mindre kommune er bl.a. at andelen av budsjettet til 

formålet blir forholdsvis større jo mindre kommunen er. På den andre siden kan f.eks. sentral ledelse 

mye lettere ha oversikt over totaliteten i en mindre kommune enn i en stor, og kan dermed også 

enklere styre organisasjonen i ønsket retning. 

Totalt sett vurderes området «administrasjon og styring» å være tilnærmet nøytralt mht fordeler og 

ulemper i de to alternativene, men det vil være et økonomisk innsparingspotensial i og med 

stordriftsfordeler i en storkommune.  

 

5.2.3  Barnehage tjeneste 

Figur 13: Egenvurdering av utfordringer: 

Diagrammet viser at kommunen vurderes å ha 

svært liten utfordring innenfor barnehage-

sektoren i dag hva gjelder kapasitet, 

kompetanse og distanse. Det svært 

desentraliserte tilbudet (som avspeiler 

bosettingsmønsteret i kommunen) gir imidlertid 

effektivitets utfordringer. Her kan en snakke om 

«smådriftsulemper».   

 Det forventes også at kommunen vil få noen 

utfordringer i fremtiden, både hva gjelder kapasitet og kompetanse.  Kapasitetsutfordringene 

forventes med bakgrunn i SSB-prognosene som viser økt barnetall i årene som kommer, og at 

veksten forventes ujevnt geografisk fordelt, hvor sentraene i kommunen antas å få økt etterspørsel 

mens det motsatte kan skje i distriktene. TF-prognosen gir imidlertid et annet bilde, som vi omtalte i 

kap. 3.1. Men legger vi historisk utviklingstrend til grunn vil vi anta at sentraliseringstendensen innad 

i kommunen fortsetter også ved nedgang i befolknings-tallet. Usikkerhet om befolkningsutviklingen 

kan gjøre det svært utfordrende å foreta langsiktig dimensjonering av barnehagetjenestene.   

Videre forventes rekrutteringsutfordringer til sektoren av den grunn at det på landsbasis er mangel 

på kvalifisert personell til tjenesten. 

Det forventes imidlertid ikke at bildet endrer seg vesentlig i en storkommune. Men det forventes at 

en storkommune vil ha noe større handlekraft til å tilpasse barnehagetilbudet til etterspørselen. 

Totalt sett vurderes området «barnehage tjeneste» å være tilnærmet nøytralt mht. fordeler og 

ulemper i de to alternativene.  
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5.2.4 Grunnskole 

Figur 14: Egenvurdering av utfordringer: 

Diagrammet viser at kommunen vurderes å ha 

svært liten utfordring innenfor grunnskole-

sektoren i dag hva gjelder kapasitet.  

Vurderingen av nåværende utfordringer mht. 

kompetanse har bakgrunn i de nye kravene til 

særskilt fagutdanning hos undervisnings-

personalet. 

Det desentraliserte tilbudet (som avspeiler 

bosettingsmønsteret i kommunen) gir imidlertid effektivitets utfordringer. Og små skoleenheter i små 

lokalsamfunn vurderes også å gi mulighet for distanseutfordringer - det kan bli for tett mellom skole 

og forelde f.eks. ved vurdering av elevens behov for særskilt undervisningsressurs. 

Forventningen om økte utfordringer mht kompetanse i fremtiden har samme bakgrunn som for 

nåtidsvurderingen. Som også påpekt i Statusrapporten kan det bli utfordrende for små enheter, med 

få stillingshjemler, å få dekket hele fagspektret med kvalifisert personell i hht reglene.  

Kompetanseaspektet forventes å ha noe mindre framtidige utfordringer i storkommunealternativet. 

Dette fordi en antar at storkommunen vil kunne ha bedre mulighet til å gjennomføre etter-

utdanningsopplegg for undervisningspersonalet.  

Da det forutsettes at skolestrukturen forblir som nå i storkommunealternativet forventes ikke 

endring for de øvrige kriteriene for det alternativet.  

Imidlertid vil det nok reelt bli større distanse i en storkommune hva gjelder saksbehandling om 

tildeling av særskilt undervisningsressurs. Balsfjord skolen bruker en forholdsvis stor andel av 

undervisningsressursene til formålet, det kan antas at dette nivået kan normalisere seg når behov og 

tiltak vurderes i en større sammenheng enn nå. 

Totalt sett vurderes Storkommunealternativet å ha en overvekt av fordeler i forhold til 0-alternativet 

for grunnskolen. Men det er da forutsatt at skolestrukturen opprettholdes også i storkommunen. 

 

5.2.5 Barnevernstjenesten 

Figur 15: Egenvurdering av utfordringer: 

Diagrammet viser at kommunen vurderes å ha 

svært liten utfordring i fht barnevernstjeneste i 

dag, hva gjelder kapasitet, kompetanse og 

kapasitet. I Statusrapporten påpekte imidlertid 

fylkesmannen at tjenesten er sårbar pga 

begrenset bemanning. Fylkesmannen påpeker 

også mulige rekrutteringsutfordringer til 

forholdsvis små fagmiljøer. 
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Med forholdsvis små og «tette» forhold vil en tjeneste som Barnevern ofte møte utfordringer pga for 

liten distanse mellom saksbehandlere og klienter. 

Distanseutfordringene forventes derimot å bli borte i en storkommune, men her kan de store 

avstandene det alternativet innebærer føre til lavere effektivitet i tjenesten. 

Totalt sett vurderes likevel Storkommunen å ha en liten overvekt av fordeler i forhold til 0-

alternativet for barnevernstjenesten. 

 

5.2.6 NAV/Sosiale tjenester 

Her vurderes bare sosialtjenestene da det er denne som er kommunens ansvarsområde. 

Figur 16: Egenvurdering av utfordringer: 

Av diagrammet til høyre fremgår det at 

kommunen vurderes å ha noen utfordringer i 

dag hva gjelder kapasitet, kompetanse, distanse 

og effektivitet. 

I fremtiden forventes økte utfordringer 

vedrørende kompetanse og effektivitet. Dette 

har i første rekke sin bakgrunn i forventet 

rekrutteringsutfordringer til forholdsvis små 

fagmiljø. Rekrutteringsutfordringer vil også kunne gi svekket effektivitet i tjenesten. 

Større fagmiljø vurderes generelt å lette rekruttering av god kompetanse. Av den grunn vurderes 

Storkommunealternativet å ha en liten overvekt av fordeler i forhold til 0-alternativet for 

sosialtjenesten. Imidlertid forutsettes da at tjenestens lokalisering ikke blir vesentlig mer sentralisert, 

men at det samlede sosialfaglige miljøet i storkommunen tiltrekker seg kompetanse også i 

distriktene. 

 

5.2.7 Pleie og omsorg 

Figur 17: Egenvurdering av utfordringer: 

Diagrammet viser at kommunen vurderes å ha 

utfordringer når det gjelder kapasitet og 

kompetanse i dag, og at situasjonen forventes å 

vedvare.  I Storkommune-utredningen ser vi 

imidlertid at dette gjelder både store og små 

kommuner.  Bakgrunnen er i første rekke både 

«Samordningsreformen» og «eldrebølgen» med 

derav forventet økt tjenestebehov i 

befolkingen. Dette er også omtalt i 

Statusrapporten.  
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En ser også av diagrammet at effektiviteten forventes svekket i fremtiden. Også her henger det 

sammen med forventet rekrutteringsutfordringer. Behovet for pleie og omsorgstjenester forventes å 

øke i årene fremover i hele landet, dermed er det grunn til å anta at konkurransen om faglært 

arbeidskraft blir tilsvarende stor. Imidlertid vurderes denne utfordringen å kunne bli noe lavere i en 

storkommune.  

I Storkommune-utredningen er det forutsatt at lokalisering av tjenestene blir uendret ved 

sammenslåing av kommunene. Dermed vurderes det altså også i dette tilfellet at det samlede store 

omsorgsfaglige miljøet i storkommunen vil lette rekrutteringen til stillinger i distriktene. Dette kan 

være en rimelig antakelse av flere grunner. For det første kan det å være «medlem» i et større 

fagmiljø gi økte konsultasjonsmuligheter(man vet i større grad hvem man kan be om råd.), og kan gi økt 

faglig trygghet. For det andre kan nyutdannede fagfolk se på «distriktsstillinger» som et godt 

kvalifiseringsgrunnlag for senere søkning til større miljøer i kommunen. 

Gitt ovenstående forutsetninger vurderes Storkommunealternativet å ha en overvekt av fordeler i 

forhold til 0-alternativet for pleie og omsorgstjenestene.  

 

5.2.8 Kommunehelse 

Med «kommunehelse» mener vi: Lege, Psykiatri, Fysioterapi og Helsesøster/jordmortjenestene. 

Figur 18: Egenvurdering av utfordringer: 

Diagrammet viser at kommunen vurderes å ikke 

ha utfordringer innen tjenesteområdet i dag 

eller i fremtiden. 

Dette forventes også å gjelde i storkommune- 

alternativet, med et unntak. Det forventes en 

økning i effektivitetsutfordringer ved 

organisering og styring av en faglig svært 

spesialisert tjeneste i en meget stor kommune 

som vil måtte ha mange legekontorer mv. Da særlig hva gjelder faglig samordning av tjenestene. Den 

samme utfordringen er også beskrevet i avsnitt 5.2.2. ovenfor. 

I Statusrapporten påpeker imidlertid fylkesmannen flere faglige utfordringer for kommunens 

helsetjenester. Vår vurdering her er gjort på et mer overordnet og generelt nivå for å holde denne 

utredningen på samme detaljeringsnivå som Storkommune-utredningen. 

Forutsatt at tjenestetilbudets lokalisering ikke blir vesentlig endret i en storkommune vurderes totalt 

sett området «kommunehelse» å være tilnærmet nøytralt mht. fordeler og ulemper i de to 

alternativene. 
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5.2.9 Landbruk 

Her er ikke næringen som sådan tema, men vurderingen gjelder kommunens landbruksforvaltning 

eller landbrukskontor. 

Figur 19: Egenvurdering av utfordringer: 

Av diagrammet ser en at kommunen vurderes å 

ikke ha utfordringer med hensyn til kapasitet, 

kompetanse, eller effektivitet, i dag eller i tiden 

fremover. Dette gjelder også for Storkommune-

alternativet. Bakgrunnen for dette er det 

interkommunale landbrukskontoret som er 

opprettet hvor tre av kommunene i 

storkommunealternativet alt deltar. I vurdering av fremtidige utfordringer har en forutsatt at dette 

samarbeidet fortsetter. 

Gjennomgående er også vurderingen av distanseutfordringen. Denne utfordringen kommer av at ca 

1/3-del av saksbehandlerne også er aktive utøvere i landbruksnæringen. I noen tilfeller kan dette gi 

habilitetsproblematikk, noe som er betydelig dempet ved utvidelse til interkommunal tjeneste. 

Forutsatt at det interkommunale samarbeidet opprettholdes, også etter en evt kommune-

sammenslåing hvor Balsfjord ikke deltar, vurderes landbruksforvaltningen å være nøytral mht. 

fordeler og ulemper i de to alternativene. 

Dersom forutsetningen ovenfor ikke holder vurderes Storkommunealternativet å ha overvekt av 

fordeler i forhold til 0-alternativet for Landbruksforvaltningen. 

 

5.2.10 Tekniske tjenester 

Med vurderingen av tekniske tjenester slik det fremkommer i diagrammet la vi hovedvekt på V.A.R. 

sektoren (vann, avløp, renovasjon), da det er innen dette området kommunen har egenproduksjon. 

Til vanlig blir imidlertid også forvaltningen av kommunale veier regnet med i teknisk tjenester – vi 

kommenterer derfor den tjenesten særskilt i dette avsnittet, men vurderingen fremkommer ikke i 

diagrammet. 

 Figur 20: Egenvurdering av utfordringer    

  innen tjenesteområdet:  

Diagrammet viser at kommunen vurderes å 

ikke ha utfordringer for tjenestens kapasitet i 

dag. Dette forventes å vedvare, også i 

storkommune alternativet.  

Derimot vurderes det at tjenesten har noen 
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kompetanseutfordringer. Dette gjelder ikke de rent VAR-faglige komponentene, men gjelder 

kompetansen innen «offentlig forvaltning» med hele settet av saksbehandlingsregler mv. i 

kommunesektoren. Denne utfordringen forventes å bli borte i storkommunen.  

Det er også vurdert at tjenesten kan ha distanseutfordringer pga små og tette forhold. Tjenestens 

utfordringer kan lett bli «personifisert» hos publikum, jfr. for øvrig andre tjenester med samme 

utfordring. 

I storkommunealternativet forventes det ikke utfordringer på noen av kriteriene. 

V.A.R. sektoren er i Balsfjord kommune organisert som et kommunalt foretak og i et offentlig 

forvaltningstradisjons perspektiv er foretaket svært ungt. Det må kunne antas at utfordringene i 

denne forbindelse vil svekkes over tid. 

Totalt sett vurderes V.A.R. sektoren å være tilnærmet nøytralt mht. fordeler og ulemper, men 

kanskje med noe overvekt av ulemper ved 0-alternativet. Dette mest på grunn av at få stillinger i 

dagens tjeneste gir stor sårbarhet. 

Vedr. forvaltning av kommunale veier varierer tjenestens utfordring med kompetansen enheten Plan 

og forvaltning (hvor tjenesten er organisatorisk tillagt) til enhver tid besitter, og her har det vært stor 

«turnover» den siste tiden. Kommunen kjøper alle tjenester for veivedlikehold, dermed blir 

kompetansen til bestilling og leveranskontroll kritiske faktorer. Kommunen besitter ikke slik 

kompetanse for tiden og har per dato heller ikke utsikt til å få etablert slik i egen regi. 

I en storkommune forventes at kompetanseutfordringene dempes betydelig. For dette 

arbeidsområde isolert vurderes derfor betydelig overvekt av fordeler ved storkommunealternativet. 

 

5.2.11  Kultur og kirke 

Her vurderes bare kommunens kulturtjenester. 

 Figur 21: Egenvurdering av utfordringer  

  innen tjenesteområdet:  

Her ser vi at kommunen vurderes å ha 

utfordringer innen kultursektoren, her 

spesifisert etter kriteriene kapasitet og 

kompetanse. Hovedgrunnen til at er at 

kommunen ikke har hatt egen 

kulturadministrasjon i dette århundret.  

Av økonomiske årsaker har kommunen også sett seg nødt til å redusere bibliotektilbudet. 

Vurdert reduksjon i tjenestens effektivitet i fremtiden baseres i mulig økt etterspørsel etter 

kulturskole (med økt barnetall iflg SSB-prognosen), og da med mulig økning i desentraliserte tilbud. 

Mangel på kulturadministrasjon i kommunen har heldigvis ikke ført til et «dødt» kulturliv lokalt. Men 

det frivillige kultur- og idrettsmiljøet i kommunen har ikke noen koordinerende servicetjeneste å 

støtte seg til.  Dette forventes å kunne bli betydelig forbedret i storkommunealternativet da Tromsø 
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kommune har en annen satsing på kultursektoren. Imidlertid er det et spørsmål om hvorvidt 

bykommunens kulturarbeid retter seg mot distriktenes lag og foreninger mv. eller om den er mer 

innrettet mot byens mer profesjonelle kulturliv. Vi har ingen data som forteller om det, men antar 

likevel at kommunens servicetilbud til det allmenne kulturliv vil kunne bli bedre i en storkommune. 

For kulturtjenester vurderes det derfor overvekt av fordeler ved storkommunealternativet. 

 

 

5.3 Oppsummering – tjenestetilbud og myndighetsutøvelse 
I oppsummeringen velger vi å foreta en helhetlig vurdering av kommunens tjenesteproduksjon 

innenfor de 11 sektorene gjennomgått ovenfor. For oversiktens skyld velger vi å oppsummere hvert 

kriterium for seg. 

 

5.3.1 Tjenesteproduksjonens kapasitetsutfordringer 

Fig. 22 viser diagram over vurderingen av kapasitetsutfordringene i kommunens tjenesteproduksjon i dag(blå 

søyle), om 10-15 år (rød søyle) og i storkommunealternativet(grønn søyle). 

I det store bildet vurderes kommunen å ha tilstrekkelig kapasitet i tjenesteproduksjonen. Et stort 

tjenesteområde som Pleie og omsorg(PLO) er imidlertid et viktig unntak. Det har sin bakgrunn i den 

demografiske utviklingen i landet (eldrebølgen) og samhandlingsreformen, og er da en 

gjennomgående utfordring uavhengig av kommunestørrelsen.  

Men også kapasitetsutfordringene innen plan kan få merkbare følger for kommunens rolle som 

samfunnsutvikler og dermed på utviklingen lokalt. Manglende satsing på kulturområdet kan likeledes 

redusere kommunens bosettingsattraktivitet.  

I vurderingen av barnehagetjenesten ble det også påpekt mulige fremtidig kapasitetsutfordringer 

grunnet økning i barnetallet i kommunens sentra i hht SSB-prognosen for befolkningsutviklingen. Vi 

påpekte imidlertid at prognosen kan være usikker.  

Med unntak for kulturområdet forventes ikke utfordringsbildet å endre seg betydelig for en 

storkommune. Vi har imidlertid da ikke tatt inn i vurderingen hvorvidt kommunens økonomiske evne 

til å opprettholde kapasiteten i 0-alternativet. Som det fremkommer i kap. 4 vil mest sannsynlig 

Balsfjord som egen kommune i fremtiden kunne få merkbare utfordringer i så måte. 

Etter kapasitetskriteriet isolert vurderes derfor storkommunealternativet å ha en overvekt av 

fordeler i forhold til 0-alternativet. 
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5.3.2 Tjenesteproduksjonens kompetanseutfordringer 

Fig. 23 viser diagram over vurderingen av kompetanseutfordringene i kommunens tjenesteproduksjon i dag(blå 

søyle), om 10-15 år (rød søyle) og i storkommunealternativet(grønn søyle). 

Når det gjelder kompetanseutfordringene er bildet et annet enn for kapasitetsutfordringene.  Med 

unntak av administrasjon, helse og landbruk forventes kommunen å ha kompetanseutfordringer i 

tiden fremover. Av diagrammet fremgår det at dette ikke gjelder barnevernstjenesten, imidlertid har 

fylkesmannen i statusrapporten påpekt stor sårbarhet i tjenestens bemanning. 

Generelt består kompetanseutfordringene i at en kommune på Balsfjords størrelse ikke vil ha verken 

behov eller evne til å bygge opp større kompetansemiljø for de fleste spesialkompetanse sektorene. 

Utviklingen i samfunnet viser at små fagmiljø har til dels store rekrutteringsutfordringer. I og med en 

kommunestruktur hvor Balsfjord kan bli en forholdsvis liten kommune (i motsetning til i dag hvor vi er 

forholdsvis stor i fylkes sammenheng) kan kommunen bli en taper i konkurransen om kompetent 

arbeidskraft.  

Nettopp størrelse på fagmiljø og fordelene med det er da også et av hovedmomentene for at 

storkommuneutredningen konkluderer med å anbefale en sammenslåing av kommunene.  

Dersom Balsfjord skal fortsette som «egen kommune» vil det kreve svært aktivt arbeid for å motvirke 

denne ulempen. Herunder ligger bl.a. utfordringen med å opprettholde kommunens omdømme som 

en kommune som er i en positiv utvikling. 

Helhetlig vurderes kompetanseutfordringene slik at dette kriteriet isolert gir 0-alternativet en 

overvekt av ulemper i fht storkommunealternativet.  

 

5.3.3 Tjenesteproduksjonens distanseutfordringer 

Fig. 24 viser diagram over vurderingen av distanseutfordringene i kommunens tjenesteproduksjon i dag(blå 

søyle), om 10-15 år (rød søyle) og i storkommunealternativet(grønn søyle). 

Slik vi vurderer det er det særlig Barnevernstjenesten som kan være utsatt for merkbare 

distanseutfordringer, men også i enkelte tilfeller for NAV/sosialtjenesten. Vurderingen av 

distanseutfordringene i Landbruksforvaltningen kan være noe overdrevent, mer basert på den tiden 

kommunen hadde eget kontor enn den faktiske situasjonen i dag. 

Distanseutfordringene innenfor Plan kan i noen tilfeller arte seg mer som personlig press på den 

enkelte saksbehandler enn habilitetsproblematikk. 
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For grunnskolen vurderes distanseutfordringene å jevnt over bli taklet på profesjonell måte, men det 

antas at saksbehandling og vurdering av behov og tiltak vedrørende særskilte undervisningsressurser 

til enkeltelever kan bli påvirket av økt distanse og større faglig sammenligningsgrunnlag. 

Helhetlig, og med unntak for barnevernet, vurderes ikke distanseutfordringene slik at dette kriteriet 

isolert gir storkommunealternativet overvekt av fordeler. Nærhet og lokalkunnskap antas å mer en 

utligne utfordringene, og gir derfor 0-alternativet overvekt av fordeler. 

 

5.3.4 Tjenesteproduksjonens effektivitetsutfordringer 

Fig. 25 viser diagram over vurderingen av effektivitetsutfordringene i kommunens tjenesteproduksjon i dag(blå 

søyle), om 10-15 år (rød søyle) og i storkommunealternativet(grønn søyle). 

Som tidligere nevnt er effektivitetsutfordringene knyttet til stordriftsfordeler, smådriftulemper og 

bemanningsutfordringer. Men her er også innslag av geografisk-distanse-utfordringer. 

Innslag av smådriftulemper finner en bl.a. innen barnehage og grunnskole, hvor kommunens 

desentraliserte tjenestetilbud til en spredt bosatt befolkning er hovedårsak. Da det forutsettes at 

tjenestelokaliseringen beholdes endres ikke denne utfordringen i storkommunealternativet. 

Effektivitetsutfordringer knyttet til bemanningsutfordringer er særlig vurdert for tjenestene Plan, 

NAV/Sosialtjenesten og Pleie og omsorg(PLO). For de to siste må det konkluderes med en 

forbeholden forventning om en bedret situasjon i storkommunealternativet. For Barnevernstjenesten 

og Plan utlignes etter vår vurdering forbedret rekrutteringssituasjon i storkommunealternativt mot 

økte geografisk-distanse-utfordringer, dette elementet antas å få særlig utslag for tjenesteområde 

Plan.  

Helhetlig vurderes effektivitetsutfordringene slik at dette kriteriet isolert er tilnærmet nøytralt i 

forhold til fordeler og ulemper i de to alternativene.  

 

5.4 Samlet vurdering av fordeler og ulemper for tjenesteproduksjon og 

myndighetsutøvelse i alternativene 
Gjennomgangen ovenfor viser at Balsfjord kommune i fremtiden antas ha noe svakere evne til å takle 

kapasitetsutfordringer i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse enn en storkommunen. 

Det sammen konklusjonen er tatt når det gjelder kommunens forventede kompetanseutfordringer. 

Her er imidlertid ikke vurderingen like entydig. Når det gjelder effekten for forvaltningsoppgaver som 

kan sentraliseres til større enheter antas forbedringseffekten for kompetansen å være udiskutabel. 

Det er imidlertid grunn til å være mer forbeholden når det gjelder tjenesteproduksjonen som 

forutsettes å fortsatt være lokalisert som nå. Generelt er resonnementet at større fagmiljø har 

mindre rekrutteringsutfordringer enn små. Men fagmiljøene på de enkelte tjenestelokalitetene blir 
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ikke nødvendigvis større selv om de inngår i en større total organisasjon. Likevel deler vi antakelsen 

om at større samlet fagmiljø letter rekrutteringen også til distriktene, ikke minst antas at dette kan 

være virksomt som følge av aktive karriereløp. 

Når det gjelder framtidige distanse- og effektivitetsutfordringer for tjenester som forutsettes 

opprettholdt med dagens lokasjoner vurderes begge alternativene å samlet ha tilnærmet like 

utfordringsbilder. Stordriftsfordeler for en samlet kommuneadministrasjon erkjennes også. 

Sluttkonklusjon for befolkningens tilbud på kommunale tjenester og kommunens 

myndighetsutøvelse blir, isolert betraktet, dermed at Storkommunealternativet vurderes å ha 

overvekt av fordeler i forhold til 0-alternativet.  
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6 Interkommunalt samarbeid 
De senere årene er det lagt til rette for økt interkommunalt samarbeid, blant annet gjennom 

endringer i kommuneloven. Fra 1.1.2007 fikk man en ny bestemmelse i kommuneloven som gir 

anledning til etablering av vertskommunesamarbeid med overføring av myndighet til en annen 

kommune. Dette har åpnet for samarbeid på nye områder. 

Interkommunalt samarbeid kan ha ulike organisasjonsformer:  

 IKS (Interkommunalt selskap) er en formell selskapsdannelse hjemlet i egen lov. 

Selskapet er eget rettssubjekt og skal ha representantskap med minst ett medlem fra hver 

deltakerkommune og eget styre. Eksempel på slikt selskap er Senja Avfall IKS. 

 «§ 27 samarbeid». Refereres til kommunelovens §27 som åpner for at kommuner kan gå samme 

om å «opprette et eget styre løsning av felles oppgaver». Eksempel på slikt samarbeid hos oss er 

PP-tjenesten. 

 Vertskommunesamarbeid, som best kan beskrives som at en eller flere kommuner gjør avtale 

om at en tjeneste hos én av kommune skal ivareta det aktuelle arbeidsområdet for alle 

samarbeidskommunene. Samarbeidsformen er hjemlet i kommunelovens §28-1. Eksempel på 

slikt samarbeid hos oss er Landbrukskontoret. 

 

Interkommunalt samarbeid om tjenester og forvaltningsoppgaver blir ofte brukt for å ivareta 

forholdsvis begrensede og spesialiserte oppgaver som krever små/få stillingshjemler og/eller hvor 

mindre kommuner har utfordringer i å rekruttere særskilt fagkompetanse. I fht de utfordringene som 

er påpekt i kap. 5 ovenfor er det derfor naturlig å undersøke dette grepet litt nærmere.  

 

6.2 Interkommunalt samarbeid hvor kommune i dag deltar i 
Balsfjord kommune deltar i dag i 14 ulike interkommunale samarbeid, hvor noen er interkommunale 

selskap (IKS), noen er såkalt §27 samarbeid (ledes av eget styre), mens andre er 

vertskommunesamarbeid.  

PP-tjenesten  

Pedagogisk-psykologisk tjenesten er en kommunal/fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal 

hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon, og 

den skal gi skoler råd og veiledning.  

Tjenesten krever spesialistbemanning, og en tjeneste som bare skulle betjene Balsfjord kommune 

ville gi få stillingshjemler og følgelig smalere kompetansespredning enn det et større kontor kan tilby.  

Dette er et § 27 samarbeid lokalisert til Balsfjord, som samarbeider med Storfjord og Lyngen og 

Troms fylkeskommune. 

Senja Avfall IKS 

Balsfjord kommune gikk inn som medeier i selskapet for noen år tilbake. Kommunen benytter 

selskapet til å ivareta renovasjonstjenester for private husholdninger.  
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K-sekretariatet IKS 

Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg, valgt av kommunestyret. Utvalget skal ha tilgang til et 

uavhengig sekretariat. For å ivareta dette er det i Troms dannet et interkommunalt selskap hvor 

fylkets kommuner er medeiere.  

KomRev NORD IKS 

Dette er et interkommunalt revisjonsselskap hvor kommunen er medeier og kjøper de pålagte 

revisjonstjenestene. 

IKAT (Interkommunal arkivtjeneste Troms) IKS 

Arkivloven pålegger kommunene å ha en forsvarlig arkivtjeneste hvor det skal inngå et 

bortsettingsarkiv(fjernarkiv) i sikre og godkjente lokaler, m/tilhørende kvalifisert bemanning. Balsfjord 

kjøper denne tjenesten fra det interkommunale selskapet som kommunen er medeier i.  

Regionrådet for Balsfjord-, Karlsøy- og Tromsø kommune 

Regionrådet er et politisk/administrativt samarbeidsorgan hvor det arbeides med ulike temaer av 

felles interesse. Tromsø kommune er vertskommune. 

Interkommunal 110-sentral  

Interkommunal brannvarslingssentral hvor Tromsø kommune er vertskommune.  

Interkommunal legevaktsentral 

Interkommunalt samarbeid om legevaktsentral(telefon) hvor Tromsø er vertskommune og Balsfjord, 

Karlsøy, Lyngen og Storfjord deltar. 

Interkommunal legevakt  

Kommunens nyeste formaliserte samarbeid er en interkommunal legevakttjeneste hvor Balsfjord er 

vertskommune og samarbeider med Storfjord kommune. 

Interkommunal Landbruksforvaltning 

Interkommunalt landbrukskontor, hvor Balsfjord er vertskommune, ble opprettet sammen med 

Tromsø senhøsten 2014. Senere har Karlsøy og Storfjord sluttet seg til samarbeidet. 

IUA – interkommunal beredskap v/forurensing 

Dette er et interkommunalt § 27 samarbeid om forurensingsberedskap, herunder oljevernberedskap. 

Tromsø kommune er vertskommune. 

Interkommunalt Friluftsråd 

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt § 27samarbeid hvor Balsfjord kommune er 

vertskommune og samarbeider med Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord. 

Interkommunalt Krisesenter 

Kommunene er pålagt å være tilknyttet et krisesenter. Balsfjord er tilknyttet et § 27 samarbeid hvor 

Tromsø er vertskommune og hvor alle kommunene i fylket nord og øst for Balsfjord deltar. 

Nord-Norsk Reiseliv AS 

Balsfjord kommune gir økonomisk tilskudd til selskapet. 
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Den mest brukte finansieringsmodellen for samarbeidene er at deltakerkommunene gir 

driftstilskudd, beregnet ut fra kommunenes størrelse i innbyggertall. For arkivtjenesten betaler også 

kommunen for leie av depotplass etter hvor mange hyllemeter vårt fjernarkiv utgjør. 

 

Balsfjord kommune har overveiende bare positiv erfaring med samarbeidene vi deltar i. Med to 

unntak dekker de tjenestebehov som ville vært svært ressurskrevende å drifte alene. Unntakene 

dekker områder som kommunen kanskje ikke ville prioritert i egen regi (reise- og friluftsliv). 

I og med at Balsfjord er vertskommune for det interkommunale landbrukskontoret er 

forvaltningsmyndighet i liten grad «satt bort». Vi har dermed ikke erfaring med at «andre» tar 

avgjørelser på kommunens vegne. Og bortsett fra reiselivsorganisasjonen har ingen av 

samarbeidsområdene oppgaver hvor samarbeidskommunene kan komme i en situasjon hvor det 

oppstår en form for «konkurranse» mellom dem. Vi har heller ingen erfaring med at den 

interkommunale tjenesten «prioriterer» deltakerkommunene ulikt. 

 

6.3 Økt interkommunalt samarbeid 
I vurderingen av 0-alternativet, med mulige konsekvenser ved at Balsfjord skal fortsatt være egen 

kommune i fremtiden, er det naturlig å se på hvilke muligheter nye samarbeid kan gi. 

Et område som synes å være åpenbart for slik vurdering er å inngå et interkommunalt samarbeid om 

et plankontor. Det har vært arbeidet med å få etablert et samarbeid om barnevernstjenesten, og 

også jordmortjenesten kan være en tjeneste som kan vurderes. I det følgende gis en kort og 

skissemessig vurdering. 

 

6.3.1 Interkommunalt plankontor 

Interkommunale plankontor er etablert i mange regioner i landet. Det nærmeste er Nord-Troms 

Plankontor. Her har man imidlertid ikke samlokalisert tjenesten til ett kontor og dermed ikke fått 

stordriftsfordeler eller større samlet fagmiljø. 

Dette er gjort andre steder i landet, men vi kan ikke referere til erfaringer en har. 

Intuitivt vurderer vi den store fordelen med et interkommunalt plankontor å være at en da skaper et 

større fagmiljø som vil lette rekrutteringsutfordringene. Og med god kompetanse forventes også god 

effektivitet. Med større bemanning vil tjenesten også være mindre sårbar. 

En stor ulempe med organiseringen vurderer vi kan være plankontorets mulighet og evne til å 

prioritere «hastesaker» for den enkelte kommune. Leder av kontoret vil kunne måtte forholde seg til 

flere rådmann, og disse kan ønske prioriteringer som ikke lar seg kombinere. 

En utfordring med ordningen kan også være å ivareta «medlemskommune» i fbm en 

næringsetableringssak hvor flere av medlemskommunene på en måte «konkurrer» om den samme 

etableringen. Da Balsfjord lyktes i arbeidet med å få etablert betongelementfabrikken i 2007/08 var 

vår evne til rask respons til etablererne og gi topp prioritet i vår saksbehandling inkl. arbeid med 

regulering, et svært viktig moment. (Flere kommuner ga gunstige tilbud om tomt.) 
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I og med at arbeidsområdet Plan i Balsfjord kommune vurderes å ha for svak kapasitet i dag, må det 

antas at et interkommunalt samarbeid vil kunne øke kostnadene. Det er ikke realistisk å forvente at 

andre kommuner skal finansiere nødvendig kapasitetsøkning, og heller ikke akseptere et samarbeid 

med for lav kapasitet. 

 

6.3.2 Interkommunal barnevernstjeneste 

Som nevnt ovenfor har det vært arbeidet med å få etablert et samarbeid om barnevernstjenesten, da 

med Storfjord og Lyngen kommune og Balsfjord som vertskommune. Lyngen og Storfjord valgte å 

ikke gå inn i et slikt samarbeid. 

Imidlertid er dette en tjeneste som faglig sett egner seg for slik organisering. Større fagmiljø med 

mindre rekrutteringsutfordringer og mulighet for økt «distanse» er store fordeler som kan høstes. 

Men vi forestiller oss at det ikke er noen økonomisk gevinst i fht til dagens tjeneste i Balsfjord 

kommune. 

 

6.3.3 Interkommunal jordmortjeneste 

Også interkommunal jordmortjeneste kan være et aktuelt område for interkommunal samarbeid. 

Dette har imidlertid ikke vært utredet nærmere, men rekrutteringsaspektet vil også i dette tilfellet 

kunne være virksomt. 

 

6.4 Oppsummering 
Den store fordelen med interkommunalt samarbeid er at det som for den enkelte kommune er 

forholdsvis små og spesialiserte tjenester kan omgjøres til et større fagmiljø, med mindre 

rekrutteringsutfordringer og større kvalitet og effektivitet på tjenestene. 

Et generelt trekk ved interkommunalt samarbeid som imidlertid kan være en ulempe er den mest 

vanlige finansieringsmodellen – driftskontander fordelt på medlemskommunene etter størrelse. 

Flere kommuner har ved nedstyringsbehov erfart at de interkommunale samarbeidene nærmest må 

holdes utenfor nedstyringsprosessen. Én kommune kan ikke bare uten videre redusere sitt bidrag til 

samarbeidet og forvente at de andre kommunene skal godta dette. En slik nedstyring kan bli en lang 

og tungrodd prosess, og er avhengig av at alle deltakere blir ening om reduksjonen. I Norge er det 

kommuner som dekker omfattende del av sin tjenesteproduksjon gjennom interkommunale 

samarbeid – ofte med større nabokommuner. Ved nedstyringsbehov har de opplevd av det bare er 

den lille» gjenværende egenproduksjon som må «ta hele byrden». (Kilde: Fylkesmannen i Vestfold under 

en konferanse om kommunereformen hos fylkesmannen i Troms.) 

Økt interkommunalt samarbeid kan altså være et alternativt tiltak i 0-alternativet, men det er ikke et 

uproblematisk alternativ. 

Et alternativ for Balsfjord kommune i fremtiden kan for øvrig også være å søke å inngå samarbeid 

med andre mindre kommuner hvor Balsfjord selger merkantile tjenester, og gjennom økt volum kan 

oppnå stordriftsfordeler. Eksempel på slike tjenester kan være fakturamottak (scanning) og 

lønnskjøring. Hvorvidt det vil være «småkommuner» igjen som vil ha interesse av dette er uvisst.  
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7 Samfunnsutvikling 

7.1 Kommunens rolle som samfunnsutvikler  
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler dreier seg om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, 

utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i videste 

forstand.  Samfunnsutvikler rollen er bl.a. avhengig av evnen til å drive god og effektiv planlegging og 

mulighetene for aktiv oppfølging av dette arbeidet. Dette forutsetter også at kommunen har 

tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, miljøvern, 

nettverksbygging og etablering av gode partnerskap. 

All kommunal virksomhet er med på å påvirke lokalsamfunnet, men i Balsfjord er kommuneplanens 

arealdel for tiden det viktigste styringsdokumentet for samfunnsutviklingen som er forankret i 

kommunestyret.  Andre relevante planer som Strategisk Næringsplan og Landbruksplan er under 

utarbeidelse.  Folkehelseplan ble sist rullert i 2014. 

Kommunen besitter noe kompetanse på samfunnsutviklingsområdet, men har ikke god kapasitet til 

aktivt, planmessig og systematisk arbeid på området.   

 

7.1.1 Konkretisering av kommunens rolle og oppgaver 

Kommunens arbeid med samfunnsutvikling bør strekke seg langt ut over planlegging, planene må 

også følges opp. Og ikke minst må ulike tiltak «henge i hop». I ettertid erkjenner en f.eks. at da 

kommunen for få år siden arbeidet aktivt for å få etablert de nye industribedriftene ville det også 

vært fornuftig og samtidig arbeide med å utrede barnehage- og grunnskole kapasitet, klargjøre nye 

boligområder mv. 

Samfunnsutviklingen i kommunen henger sammen med utviklingen i næringslivet, men som nevnt 

innledningsvis må kommunen ivareta en rekke utviklingsområder. For å konkretisere noen av 

oppgavene som kommunen har i sin samfunnsutviklingsrolle nevnes her noen stikkord for konkrete 

tiltak kommunen må vurdere i et vekstperspektiv: 

 Helhetlig planlegging gjennom etablering og senere rulleringer av Kommuneplanens 

Samfunnsdel - «Samfunnsplan» og rullering av Kommuneplanens Arealdel – «Arealplanen». 

 Detaljregulere, og opparbeide næringstomter. Første del av planleggingsfasen ble søkt ivaretatt 

ved avsetning av slike arealer i kommuneplanens arealdel 2013. 

 Havneutbygging. Bergneset havn blir av næringslivet anset som et stort aktivum, men det er ikke 

ledig kapasitet på dagens anlegg. Kommunen er kommet langt i planlegging av utbygging av kai-

kapasiteten. 

 Detaljregulere, og opparbeide boligfelt. Første del av planleggingsfasen ble søkt ivaretatt ved 

avsetning av slike arealer i kommuneplanens arealdel 2013. 

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

planlagt mulig utbygging. 

 Planlegging for mulig utvidelse av barnehagekapasiteten tilpasset mulig vekst i etterspørselen i 

hht ovenstående tilrettelegging. 

 Planlegging for mulig utvidelse av grunnskolekapasiteten tilpasset mulig vekst i etterspørselen i 

hht ovenstående tilrettelegging. 
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Det er ikke vanskelig å se at dette både er ressurs og kompetansekrevende. I kap. 5.2.1 ble det stilt 

spørsmål om Balsfjord kommune alene vil ha evne til å bygge opp en tjeneste med tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å ivareta plan oppgavene på en god måte.  Ovenstående liste illustrerer 

hvorfor spørsmålet stilles. 

 

 

7.2 Næringsutviklingspotensialet i Balsfjord kommune  
Det formelle ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og 

kommunene, der sentrale myndigheter har hovedansvaret. Kommunene som institusjoner har 

liten innflytelse på viktige rammebetingelser og drivkrefter som påvirker nærings- og 

samfunnsutviklingen lokalt. Men kommunene har i prinsippet viktige roller og muligheter for å 

påvirke noe av næringsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging, rådgiving og stimulering.  

På 1980-tallet var Balsfjord kommune tiltaksorientert med hensyn til tilrettelegging for 

næringsutvikling. Bergneset havn ble bygd ut og industriområdet på Nordkjosbotn ble etablert. Etter 

å ha vært mindre aktuelt i en periode ble satsingen på dette arbeidsområdet revitalisert etter 

tusenårsskiftet. 

En viktig del av arbeidet med tilrettelegging for utvikling vil fremover være å opparbeide strategisk 

plasserte næringsarealer med full infrastruktur for VVA, strøm og bredbånd. Kommunen har 

jobbet/jobber aktivt med prosjekter for utvidelse av havn- og kaifasiliteter med tilhørende 

næringsarealer på Bergneset. Kommunen forvalter et næringsfond på ca.1 mill. kr./år.  Arbeidet med 

ny strategisk næringsplan legger opp til en offensiv satsing på utvikling av etablert næringsliv og 

nyetablerere/gründere. 

For å danne oss et bilde av Balsfjord kommunes nåværende styrker og fremtidige muligheter, er det i 

tilknytning til arbeidet med strategisk næringsplan utarbeidet en SWOT-analyse15). Gjennom 

analysen, relevante planer/dokumenter og analyse av statistikk (jf. NIBR-rapport 2015:4 og TFs analyse i 

storkommuneutredningen), har vi kommet frem til at det er innenfor følgende områder Balsfjord 

kommune har næringsmessige styrker/muligheter og mest/best potensial for næringsutvikling: 

- Landbruksbasert mat- og drikkevareproduksjon  

- Industri i ulike bransjer  

- Bygg/anlegg  

- Reiseliv/naturbasert opplevelsesnæring (sommer/vinter) 

- Kulturnæring  

Balsfjord kommune har hatt høy næringsattraktivitet (jfr. kap 7.3.1 nedenfor). Og vi tror det er 

innenfor de forannevnte næringsmiljøene at Balsfjord kommune, gjennom aktivt utviklingsarbeid, vil 

kunne bidra til fortsatt vekst, verdiskaping og sysselsetting framover. I kommunen er det næringer 

                                                           

15)
 SWOT-analyse er en metodikk for å finne «styrke», «svakheter», «muligheter» og «trusler» ved det temaet 

som analyseres. Metoden benyttes ofte i forbedringsarbeid. 
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hvor det er investert mye og utviklet viktig kompetanse over tid.  

 

Mens primærproduksjonen innenfor landbruket er spredt lokalisert, er industri og service mer 

konsentrert til tettstedene Storsteinnes og Nordkjosbotn, foruten på Bergneset havn og 

industriområde. På Bergneset industriområde er bedrifter i ulike bransjer (fiskefôr, kraftfôr, gjenvinning, 

bygg/anlegg m.m.) lokalisert. Industriområdet er et attraktivt lokaliseringssted med næringsarealer og 

strategisk beliggenhet i forhold til sjøen (dypvannskai) og hovedveien gjennom regionen og landsdelen 

(E6).  

Nordkjosbotn har også et næringsmiljø av bedrifter i ulike bransjer (handel, næringsmiddel, bygg/anlegg, 

lager/transport m.m.). Stedet har også strategisk god beliggenhet i forhold til E6 og E8 med hovedveien 

til Tromsø og nordover til Finnmark og østover til Finland. På Nordkjosbotn er det over tid utviklet en 

næringspark med store arealer og moderne infrastruktur (VVA, strøm, bredbånd etc.).  

Kommunen har også avsatt betydelige næringsarealer på begge sider av E6 på strekningen Stormoen 

– Tømmerelv. Dette området utgjør det største sammenhengende arealet som er avsatt til 

næringsutvikling i Troms fylke. I kombinasjon med gunstig logistikk- og kommunikasjonsmessige 

beliggenhet i forhold til Tromsø og gjennomfartsårer i landsdelen, gir dette visse lokaliseringsfortrinn 

for bl.a. arealkrevende industri- og distribusjonsnæringer. Grunnforholdene i store deler av området 

krever imidlertid ikke ubetydelige grunnlagsinvesteringer. 

 

7.2.1 Utviklingsperspektiv i landbruket 

Jordbruket er under press fordi gode driftsarealer ønskes omdisponert til andre formål og fordi 

inntektsutviklingen ikke følger det øvrige næringslivet. Totalt er reduksjonen i Balsfjord på 133 bruk 

fra 2000 til 2012. Spesielt for melkeproduksjon på ku vurderes situasjonen som alarmerende. Her er 

det nesten 50 % nedgang på antall bruk. Og det er en risiko for akselererende negativ utvikling 

fremover pga krav til løsdrift i driftsbygningen fra 2024, kombinert med opplevd manglede 

finansieringsordninger i fbm kravet.  

Samlet kan utfordringene i landbruket oppsummeres slik:  

• Finansiering av nødvendige omstillingstiltak, bl.a. krav til løsdrift innen 2024 

• Rekruttering til næringen 

• Tilrettelegging og gjennomføring av generasjonsskifter  

• Ivaretakelse av nødvendig drifts-/produksjonsareal 

 

Skogen dekker om lag 45 % av kommunens totalareal (1494 km2). Det årlige uttaket er på ca. 10 000 

m3, eller ca. 17 % av tilveksten. Store mengder furuskog vil bli hogstmoden omkring 2050, samtidig 

som det også vil bli mye hogstmoden gran. Det er generelt gode støtteordninger for investeringer i 

skog og skogbruk. Hovedutfordringen er å skape videreforedlingsvirksomheter av skogressursene. 

 

I kommunen finnes det ett helårs reinbeitedistrikt (Mauken/Tromsdalen), ett sommerdistrikt 

(Lakselvdalen/Lyngsdalen), og en svensk sameby (Könkåmå) med sommerbeite. I dag omfatter 

reindriftens beiteområder bortimot hele kommunen. 
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7.2.2 Forenklet SWOT for «0-alternativet» og næringsutvikling  

Styrker ved dagens kommunestruktur:  

 De relativt begrensede økonomiske midlene og næringsfondet kan vi sikre blir benyttet 
innenfor dagens kommunegrenser. 

 Eget SMB- og gründerprogram i kommunen. 
 Strategisk/sentral geografisk plassering i Troms fylke. 
 Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. 
 Næringsareal klargjort for etablering og avsatt areal klar for regulering/utbygging.  
 Relativt gunstig prisnivå på næringsareal. 
 God lokal kjennskap til utfordringer og risikofaktorer i etablert næringsliv. 
 Relativt lett å få oversikt over problemstillinger i lokalt næringsliv.  
 De geografiske og funksjonelle avstandene er små (sammenlignet med storkommunen).  
 Relativt god kontakt med næringsaktører i kommunen. 
 Tiltak kan «skreddersys» på grunnlag av inngående lokalkunnskap.  

 

Svakheter ved dagens kommunestruktur:  

 Det kan oppleves at en enkelt kommune har et relativt lite økonomisk handlingsrom til å 
drive utviklings- og næringsarbeid.  

 En mindre kommune vil i noen sammenhenger oppleve å ikke ha den påvirkningsmulighet 
og –kraft som større kommuner har, «kjøttvekta» rår. 

 Mangel på kompetanse og kapasitet i forhold til nærings- og planarbeid. Dermed må man 
kjøpe tjenester fra private aktører som ofte ikke har lokal kjennskap til området som skal 
utvikles. Imidlertid kan nok dette også også gjelde i storkommunen. Tromsø kommune har 
vært/er storforbruker av private tjenester når det gjelder bl.a. arealplanlegging, utredninger 
mv.  
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7.3  Befolkningsutviklingen i et næringsperspektiv 
I Storkommune-utredningen (s. 80-94) har PWC i samarbeid med Telemarksforskning(TF) foretatt en 

analyse av forventet befolkningsutvikling i kommunene, med utgangspunkt i næringsutviklingen og 

flytting de siste årene. Som nevnt i kap.3 foran gis det der en prognose som viser en helt annen 

utvikling enn Statistisk Sentralbyrå(SSB) sin prognose. Vi mener det er viktig å ta med kjernen av den 

analysen her, fordi framtidsutsiktene derved ikke fremstår som entydige. Vi søker også å gjøre 

framstillingen lettere tilgjengelig enn i Storkommuneutredningen og vi har bare tatt med 

momentene som gjelder Balsfjord kommune. 

 

7.3.1 TF-analysen 

 

Næringsutvikling i fht strukturelle forhold og attraktivitet 

Når TF analyserer arbeidsplassutviklingen i Balsfjord sees det i hovedsak på «strukturelle forhold» og 

«næringsattraktivitet».  

Strukturelle forhold kan forenklet oversettes til den generelle bransjeutviklingen i landet, eller konjunkturene 

for bransjen, og er forhold som altså ikke kan påvirkes i særlig grad av den enkelte kommune, men som 

har betydning for næringslivets utvikling, også lokalt.  

Dersom utviklingen i Balsfjord har avveket fra dette «statistisk normale», tyder det på at det har skjedd 

noe spesielt som ikke skyldes ytre forhold. Da sier analysen at kommunen har hatt høy 

næringsattraktivitet. Høy attraktivitet kan skyldes f.eks. godt kommunalt næringsarbeid eller det kan også 

skyldes at de største bedriftene har vært spesielt dyktige. Dessuten kan det være spesielle forhold i 

regionen som har hatt betydning, men som ikke fanges opp i de statistiske analysene.  

 

I analyse av befolkningsutviklingen har TF også tatt med arbeidsmarkedsintegrasjon i regionen som 

kommunen ligger i. I dette kartlegges pendlingsmønsteret nabokommunene i mellom. Poenget er at 

et godt arbeidsmarked i nabokommune kan styrke bosettingen i nærliggende kommuner dersom 

forholdene ligger til rette for pendling og det er tradisjon for dette i bostedskommunen.  

 

Balsfjord har, sammenlignet med landet som helhet, forholdsvis mange arbeidsplasser i 

næringsmiddelindustrien, fisket, gruvedrift(gabbro på Bergneset) og landbruket - bransjer som ikke har 

vekst på landsbasis. Balsfjord har nesten ingen arbeidsplasser i næringer som f.eks. tekniske og 

vitenskapelige tjenester og tele/IKT, som har vært i vekst nasjonalt. Balsfjord har derfor hatt en 

(strukturell) ulempe med hensyn til å oppnå arbeidsplassvekst i de næringene. Etter finanskrisen har 

imidlertid Balsfjord hatt arbeidsplassvekst i næringsmiddelindustrien, og annen industri generelt har 

hatt en bedre arbeidsplassutvikling her enn forventet, sammenlignet med den nasjonale trenden. 

Balsfjord har derfor vært attraktiv for de aktuelle næringene. 

Befolkningsutviklingen i Balsfjord har vært svakere enn befolkningsveksten nasjonalt, og dette utgjør 

en (strukturell) ulempe for Balsfjord med hensyn til å oppnå arbeidsplassvekst i innen varehandel, 

reiseliv og servicetjenester. Balsfjord skulle derfor i perioden etter finanskrisen forvente 

arbeidsplassnedgang i disse bransjene. Men i realiteten har Balsfjord hatt vekst. Veksten har vært 

spesielt høy innen overnattingsbransjen og serveringsbransjen. Siden Balsfjords arbeidsplassvekst i 

disse næringene ikke skyldes strukturelle forhold, har kommunen vært attraktiv. 
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Balsfjord har relativt sett ganske mange arbeidsplasser innen bygg- og anleggsbransjen. Det er en 

bransje som har vært i vekst nasjonalt. Også utleie av arbeidskraft er en bransje som er relativt stor i 

Balsfjord, og også denne bransjen har vært i vekst på landsbasis. Balsfjords sammensetning av 

bransjer i denne type næringer tilsier at kommunen skulle ha hatt litt høyere vekst i næringene enn i 

landet som helhet. Den faktiske veksten har imidlertid vært svakere enn forventet, og Balsfjord har 

dermed ikke vært attraktiv for denne typen næringer. 

Samlet sett rangerer likevel Balsfjord over middelverdien blant norske kommuner med hensyn til 

næringsattraktivitet, med plass nr. 98 blant 428 kommuner. 

 

 
Flytting 

Flytting til/fra kommunen er selvsagt et tema i en befolkningsutviklings analyse. I utgangspunktet ser 

TF-analysen på tilflytting i fht arbeidsplassvekst, men også her ses det på strukturelle forhold og 

attraktivitet. Strukturelle forhold i denne sammenheng defineres som grad av arbeidsmarkeds-

integrasjon (pendling), nabovekst (vekst i nabokommuners arbeidsliv) og befolkningsstørrelse (stor 

befolkning kan i seg selv tiltrekke tilflyttere) i tillegg til arbeidsplass-utviklingen.  

Figur 26 nedenfor har vi hentet fra Storkommune-utredningen. Her er prosentvis arbeidsplassvekst 

og netto innflytting i landets kommuner plottet inn. Vi ser at Balsfjord har hatt arbeidsplassvekst og 

positiv nettoflytting, men nettoflyttingen har vært lavere enn det arbeidsplassveksten isolert sett 

skulle tilsi. Dette tilsier at Balsfjord kommune ikke har gode strukturelle forhold for tilflytting. 

Begrepet bostedsattraktivitet benyttes for å 

forklare flytting som avviker fra forventet i hht 

strukturelle forhold (arbeidsplassutvikling i Balsfjord 

og nabokommuner mv.)  

Balsfjord kommune har hatt netto innflytting, men 

arbeidsplassutviklingen har ikke vært god nok til å 

kompensere for strukturelle ulemper. Dermed har 

kommunen hatt svakere netto innflytting enn 

landet som helhet. 

      
      
    

       Fig. 26: Et plott som viser arbeidsplassvekst og netto 
             innflytting i perioden 2000 – 2013.( PWC 12/8-15.) 

 

Oppsummert – i Balsfjord har det vært arbeidsplassvekst i bransjer der det ikke forventes i henhold 

til nasjonale konjunkturer. Det tilsier at kommunen har hatt høy næringsattraktivitet. 

Bosettingsattraktiviteten er svak, men tilnærmet nøytral. 
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En av årsakene til befolkningsveksten er altså at kommunen har hatt høy næringsattraktivitet. 

Dersom Balsfjord kommune derimot fremover har en nøytral næringsattraktivitet gir analysen en 

annen befolkningsutviklingsprognose enn SSB. 

Figur 27 nedenfor viser utdrag av befolkningsvekst-diagrammet gitt i Storkommune-utredningen s. 92. 

 

 

Fig. 27 Befolkningsvekst 2014-2030. Prognosene fra TF-modellen(«vekst normal») og SSBs middelframskrivning (MMMMM). 

TF-prognosen viser altså at med gitte forutsetninger kan en vi få en negativ befolkningsutvikling. Her 

er imidlertid forutsetningen at Balsfjord kommune ikke forbedrer bosettingsattraktiviteten og heller 

ikke klarer å opprettholde god næringsattraktivitet. 

 

Konklusjon for 0-alternativet blir at kommunens positive utvikling de siste årene ikke fortsetter «av 

seg selv». Fortsatt positiv utvikling krever aktivt utviklingsarbeid fra kommunens side. 

 

Alternativet til å forbli egen kommune er å gå inn i en større enhet. I Storkommune-utredningen 

påpekes det under utviklingstemaet:  

Så det er potensiale for høy vekst i storkommunealternativet, men mye tyder på at det er 

Tromsø som vil få mesteparten av veksten. 

 

Og det konkluderes med: 

Det er ingen tydelige tegn på at storkommunealternativet har blitt et mer integrert 

arbeidsmarked. På den annen side er omlandskommunene mer integrert med Tromsø enn 

med deres respektive nabokommuner i nord og sør. Vi mener likevel ikke at 

storkommunealternativet bestående av de fem kommunene, naturlig kan karakteriseres som 

et funksjonelt samfunnsutviklingsområde (slik ekspertutvalget definerer det). 

 

 

 

7.4 Oppsummering - samfunnsutvikling 
Oppsummert kan det argumenteres for at samfunnet innen Balsfjord kommunes territorium har et 

betydelig utviklingspotensiale hvor eksisterende næringsliv, infrastruktur (stamveiene), arealer og ikke 

minst beliggenheten i Nord-Norge er de viktigste elementene. 

Hvorvidt Balsfjord kommune evner å ivareta dette potensialet er imidlertid ikke like sikkert. Skal 

potensialet ivaretas kreves aktiv prioritering av ressurser til arbeidsområdet. 
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Storkommunen som er utredet vil sannsynligvis ha bedre evne til slikt utviklingsarbeid på grunn av 

større ressurser. Men vi har ingen forutsetninger for å si noe om hvorvidt disse vil bli brukt for å 

utvikle samfunnet i storkommunens distrikter, som nåværende Balsfjord kommune vil utgjøre. 

Imidlertid vil en positiv utvikling av næringslivet i en kommune være et allment gode - uavhengig av 

hvor dette skjer. Og utviklingen vil uansett kunne bidra til å opprettholde gode tjenester til 

befolkningen der de bor. 

 

Samlet vurderes arbeidsområdet «Samfunnsutvikling», for Balsfjord kommunes territorium isolert 

sett, å være tilnærmet nøytralt mht. fordeler og ulemper i de to alternativene. En storkommune 

vurderes imidlertid å ha større påvirkningskraft og klart flere ressurser å sette inn i arbeidsområdet. 

Samlet vurderes derfor storkommunealternativet å ha overvekt av fordeler hva gjelder aktivt arbeid 

på samfunnsutviklingsområdet. 
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8 Lokaldemokrati 
Mange innbyggere i en hvilken som helst mindre kommune vil vel intuitivt betrakte 

kommunesammenslåing som en trussel mot innbyggernes påvirkningskraft overfor den kommunale 

myndigheten. Mange gir uttrykk for at en ønsker å være «herre i eget hus». Temaet vekker ofte 

sterke følelser, uten at man nødvendigvis har gått inn i tematikken og analysert dette nærmere. Vi 

skal i dette kapitlet søke å gjøre nettopp det.  

Kommunens øverste demokratiske myndighet er kommunestyret, som nå består av 19 valgte 

representanter. All myndighet som i lov er lagt til «kommunen» er i utgangspunktet lagt til 

kommunestyret, mens administrasjonssjefen (rådmannen) har ansvar for driften av kommunens 

virksomhet innenfor de rammer lov, forskrifter og kommunestyret setter.  Det er imidlertid lite 

praktisk at kommunestyret selv skal utøve all myndighet og selv fatte alle beslutninger, derfor åpnes 

det for at myndighet på en rekke områder kan delegeres til underordnet organ (f.eks. formannskapet), 

og til rådmannen. 

 

Kommunens oppgaver er kort sagt å ivareta VelferdsNorge for befolkningen fra «vugge til grav» 

gjennom tjenesteproduksjon. Samtidig er kommunen en lokal myndighet og har en viktig 

samfunnsutviklerrolle. Disse oppgavene er gjennomgått i kapitlene foran. 

 

8.1 Det kommunale selvstyrets handlingsrom 
I vurdering av konsekvenser av svekket lokal påvirkningskraft på det kommunale selvstyret kan en 

angrepsvinkel være å undersøke hvor stort handlingsrom Balsfjord kommune reelt har, og vi innleder 

drøftingen med dette tema. 

 

8.1.1 Økonomisk handlingsrom 

I realiteten fastsetter sentrale myndigheter v/Storting og regjering kommunens økonomiske rammer, 

og som vist i kap. 4 ovenfor har ikke Balsfjord kommune romslige rammer, og det er få utsikter til 

forbedring.  

I økonomisk sammenheng blir det kommunale selvstyrets oppgave, i små og middelsstore 

kommuner, oftest å foreta strenge prioriteringer over hva kommunen må «utelate» – mer enn hva 

man «ønsker». Målrettede prioriteringer kan imidlertid over tid gi noe handlingsrom.  

Ved kommunestyrets prioriteringer kan det argumenteres for at nærhet til det/de som evt. 

«rammes» har en egenverdi. Nærheten kan betraktes som en trygghet for at avveiningene ikke «tas 

for lett på». 

Av storkommune-utredningen er det lite som tyder på at prioriterings-presset blir merkbart mindre i 

en storkommune. Men i en stor økonomi er det selvsagt større økonomisk slingringsmonn enn i en 

liten, noe som gir økt handlingsrom. 

 

8.1.2 Tjenestefaglig handlingsrom 

Offentlig sektors tjenesteproduksjon har etter 1986 (ny inntektsordning m/rammetilskudd til kommunene 

avløste øremerkede refusjonsordninger), i tillegg til å øke kraftig i omfang, endret seg fra et sentralisert 
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regelstyrt system til mer desentralisert «frislipp». I samme prosess har for øvrig rapportering til 

staten økt betraktelig. Men det som påvirker kommunenes handlingsrom vesentlig er, i tillegg til 

økonomiske vilkår, den tiltagende rettighetslovgivningen. Innbyggerne er i lov gitt rettigheter til 

kommunale tjenester. Dette har ført til at kommunens handlingsrom nå nærmest begrenser seg til å 

bestemme hvor tjenester skal produseres og tilbys. Minimum for kvantitet og kvalitet er i stor grad 

gitt i hht brukergruppenes sammensetning og behov. 

Lokalisering av tjenestene er imidlertid ofte svært viktig for innbyggerne. Og som nevnt ovenfor kan 

det argumenteres for at beslutningstakernes nærhet til sakene som behandles har en egenverdi. 

 

8.1.3 Forvaltningsmyndig handlingsrom 

En del av forvaltningsmyndighetsområdet er tildeling av tjenester(hjemmehjelp, sykehjemsplass, 

avlastning, særskilt undervisning mv). Dette går vi ikke nærmere inn på her fordi også det området 

påvirkes i stor grad av rettighetslovgivningen. 

Det området som publikum antar at kommunen har/eller bør ha stort handlingsrom er nok innen 

arealforvaltning, byggesak, forurensing, veivedlikehold og infrastruktur utbygging, mv. I en kommune 

som Balsfjord, med mange private grunneiere av ubebygd grunn, er særlig arealforvaltning og 

byggesak ofte tema for kommunal forvaltningsmyndighet. Men innen disse temaene har det ikke 

vært samme «frislipp» fra regelstyring som nevnt ovenfor. 

Innen byggesak gjelder sentralt gitte forskrifter (og lokalt vedtatte reguleringsbestemmelser) som i stor 

grad påvirker hva som er tillat eller ikke. Kommunen har da større myndighet i fht byggetomten – 

som er en del av arealforvaltningen.  

Men i arealforvaltningen er ikke kommunen alene «herre i eget hus». For det første er kommunen 

pålagt å ivareta en rekke hensyn i arealforvaltningen, som: Kulturminner, landbruk/reindrift, miljø, 

forurensing (inkl. støy), naturmangfold, friluftsliv, andre vernhensyn, samfunnssikkerhet, trygg 

byggegrunn, transportbehov/trafikk, mv. I tillegg kommer «Nasjonale forventninger» og regionale 

planer som også skal hensyntas. For det andre har så godt som samtlige hensynstemaer en regional 

myndighet som «passer på» kommunens forvaltning. De regionale myndighetene er gitt en form for 

veto-rett (innsigelse) i fht kommunens vedtak. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen 

er vel de regionale myndighetene Balsfjord kommune oftest påvirkes av. 

Likevel er det kommunen selv som sitter i «førersetet» og leder i stor grad arealforvaltningen – men 

det må skje innenfor sentralt gitt rammer.  

De sentralt gitte føringene på kommunens forvaltning er imidlertid lik, uavhengig av 

kommunestørrelse. Likevel kan det, fra vårt ståsted, synes som at en stor kommune som Tromsø har 

noe større gjennomslag for sine standpunkt hos sektormyndighetene. Vi har imidlertid ingen data 

som bekrefter dette, og observasjonen kan også ha bakgrunn i at i store tettbebygde områder må 

samfunnsmessige behov veie tyngre enn vernehensyn. 

 

8.1.4 Kommunens påvirkningskraft i samfunnsutviklings rollen 

I kap. 7 ovenfor viser vi til en positiv utvikling i Balsfjord kommune de siste årene. Det kan vanskelig 

argumenteres for at denne utviklingen kom etter langsiktig lokalt basert strategisk satsing fra det 
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lokale selvstyret. Men lokalkjennskap og forholdsvis små og oversiktlige forhold åpnet for at når 

«anledningen bød seg» kunne kommunen hurtig ivareta mulighetene som oppstod. 

Det lokale selvstyret kan nok ha utviklingsmessig påvirkningskraft over tid, men det krever 

kompetanse, kapasitet og langsiktig strategisk jobbing. Og ikke minst – politisk tålmodighet med en 

horisont som oftest overstiger valgperioden. 

«Storkommunen» vil sannsynligvis ha større utviklingsmessig påvirkningskraft, ikke minst på grunn av 

en lettere kan koordinere og samordne tiltak for et større geografisk område. En kan vel, som nevnt 

ovenfor, også anta at en stor kommunes overlegninger i større grad vil betraktes som «samfunnets 

beste» enn det samme fra en mye mindre kommune. 

 

8.1.5 Tilstrekkelig distanse 

Et kriterium som vurderes i kommuneutredningene er distanse (ikke som geografisk avstand men i 

betydningen «mental» distanse). I Norges forvaltningskultur er det en oppfatning at det bør være en 

viss distanse mellom myndighetsutøver og kunde/bruker/klient, for å sikre rettssikkerhet og upartisk 

behandling av sakene. 

I denne kulturelle sammenhengen kan lokalt selvstyre i forholdsvis små samfunn ha en ulempe. For 

den enkelte folkevalgte representant kan det f.eks. være vanskelig å ivareta samfunnets behov når 

disse vurderes som ikke-forenlig med den enkelte innbygger eller gruppe av innbyggeres ønske.  

Et klassisk eksempel i Balsfjord kommune er avveining av hensynet til grunneieren som vil legge ut 

hyttetomter på sitt «nedlagte» gårdsbruk mot de svært langsiktige hensynene som må tas til 

landbruket og fremtidig matproduksjon. I slike saker kolliderer nåtids-perspektiv for den enkelte med 

et 50- til 100 års perspektiv for samfunnet og nasjonen. Det kan i alle tilfeller være svært krevende, 

men særlig i forholdsvis små og tette forhold. 

Til gjengjeld, som påpekt i avsnittene ovenfor, kan det argumenteres for at nærhet mellom 

myndighet og dem det bestemmes over i mange tilfeller har stor verdi. 

 

8.2 Lokaldemokrati i stor vs liten kommune 
Den lokale innflytelsen i kommunestyret vil utvilsomt svekkes i en storkommune forhold til 

tilsvarende i dagen Balsfjord kommune. Antall stemmeberettigede i Balsfjord i 2015-valget utgjør  

7,2 % av velgermassen i Storkommunen.16) Det kan lett argumenteres for at denne andelen, selv med 

maksimal uttelling i valg, vil gi sterkt redusert innflytelse.  

Balsfjord-Malangen regionens innflytelse i en storkommune kan selvsagt øke gjennom 

enkeltpersoners partipolitisk aktivitet, og hvor politikere kan gjøre seg sterkt gjeldende i 

kommunepolitikken også i Storkommunen, som i fylkespolitikken. 

Det må her også understrekes at det finnes vel ingen holdepunkter for å påstå at «demokratiet» er 

svakere i en norsk storkommune enn i mindre kommuner. 

                                                           

16)
 I valget 2015 er det i kommunene som er med i Storkommune-utredningen tilsammen 62.989 

stemmeberettigede. Av disse tilhører 4553 Balsfjord kommune.  
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I storkommuneutredningen er det redegjort for ulike modeller for å bøte på ulempene ved tap av 

lokal innflytelse i kommunestyret. Av de skisserte modellene er kanskje formelt opprettede 

grendeutvalg med uttalelsesrett mest realistisk – men andre modeller kan og være det. 

I grendeutvalgsmodellen kan en også tenke seg flere utvalg i det området som i dag utgjør Balsfjord 

kommune. Med f.eks. slike utvalg i sentra som Mestervik, Storsteinnes og Nordkjosbotn kan en tenke 

seg at det politiske engasjementet faktisk øker i storkommunen. Hvorvidt dette i så fall gir mer reell 

innflytelse er det imidlertid ikke mulig å si noe om nå. Det er vanskelig å tenke seg at det i en så 

desentralisert modell vil være mulig å delegere noe myndighet av betydning.  

En «bydels» modell, som i Oslo, vil nok kreve større enheter. Og som det påpekes i storkommune-

utredningen vil de økonomiske stordriftsfordelene da reduseres. 

 

8.2.1 Folkevalgt styring av lokalforvaltningen 

Ett moment i drøftingen av lokaldemokratiet kan også være de folkevalgtes evne og mulighet til aktiv 

styring av kommunenes profesjonelle forvaltning. I organisasjonsforskningen finner en støtte for at 

store fagmiljøer kan ha avgjørende påvirkning på politiske beslutningsprosesser. Jo mer 

fagkompetanse en sak krever dess mer innflytelse vil normalt fagforvaltningen ha. I administrative 

avdelinger kan det også være gjeldende en fagkultur som ikke nødvendigvis er tilpasset det til enhver 

tid politiske flertalls holdninger.  

Vi vurderer at dette ikke er et tungtveiende argument mot storkommunealternativet, men det kan 

likevel være en del av totalbildet når konsekvenser for lokaldemokratiet vurderes. 

 

 

8.3  Oppsummering 
I drøftingene ovenfor har vi sett at lokaldemokratiet har sine begrensinger. Men etter dagens 

regelverk gjelder de sentrale myndighetenes avgrensing av kommunens handlefrihet i 

myndighetsutøvelse uavhengig av kommunestørrelse.  

Det er særlig den store ulikheten i befolkningsstørrelse i kommunene som vurderes å inngå i en ny 

storkommune som kan gi utfordringer for påvirkningskraft og identitetsfølelse. Nærdemokrati og 

lokal innflytelse antas å ha en betydelig verdi for befolkningen. 

 

Samlet vurderes derfor 0-alternativet å ha en betydelig overvekt av fordeler når det gjelder 

lokaldemokratiet. 

 


