
Nesseby kommune 
Arbeidet med kommunereformen våren 2016 

Folkemøte 30.mars 2016 



Staten har gitt føringer på arbeidet med kommunereformen 
fram mot 1.juli 2016: 
• Kommunene skal utrede sterke og svake sider hvis en velger å fortsette 

som egen kommune 
• Kommunene må utrede alternativer sammen med nabokommune(r) 
• Kommunene skal gjennomføre en bred forankret prosess med innbyggerne 

før det tas avgjørelse i kommunestyret 
• Vi må vurdere om vi kan alene eller sammen med andre løse lovpålagte 

oppgaver og håndtere utfordringer i dag- og 20-30 år framover i tid 



Hva er gjort fram til nå? 
 

– Nesseby har deltatt/deltar i utredning med 6 kommuner i Øst-
Finnmark (Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Tana, Berlevåg og Båtsfjord) 

– Nesseby deltar i prosess om naboprat og vil der snakke med 
Sør-Varanger 

– Analysert sterke og svake sider ved vår kommune 



 
– Informert ledergruppe, tillitsvalgte og virksomheter i Nesseby kommune 
– Hatt møter med ungdomsrådet 10.3, idrettsråd 17.3, eldreråd 29.3 
– Hatt møte med fylkesmannen 18.3 
– Arrangere folkemøte 30.3  
– Gjennomføre innbyggerundersøkelse i mai, hva mener dere som innbyggere? 
– Kommunestyret skal i april vurdere folkeavstemming  
– Fortsette sonderingsmøter med Sør-Varanger 
– Kommunestyremøtet 16.juni skal vedta egen kommune eller sammenslåing 
– Fylkesmannen skal ha kommunenes svar innen 1.juli og sende sin anbefaling for 

Finnmark til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1.10 
 

 
Hva skal Nesseby kommune gjøre fram til 1.juli 2016? 



 
 

• Nesseby kommune fortsetter som selvstendig kommune  
• Det er ønskelig å slå seg sammen med Sør-Varanger kommune hvis 

sammenslåing     er nødvendig  
• Hvis det blir enighet om en felles Stor-Varanger kommune ønsker Nesseby 

å slå seg sammen med Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Tana, Berlevåg og 
Båtsfjord  

 
Fra drøftingen: 
• Nesseby ønsker i stedet et bredere tjenestesamarbeid med andre 

kommuner 
• Resultatet av kommuneøkonomiproposisjonen/nytt inntektssystem 10.5 vil 

eventuelt  være førende for nye vurderinger 

Formannskapet i Nesseby sier i vedtak: 



 
Hva mener dere? 

 
• Skal Nesseby være egen kommune? 
• Er mer samarbeid om tjenester med andre 

kommuner en vei å gå? 
• Hvem vil dere evnt slå kommunen sammen 

med? 
• Skal vi ha en folkeavstemming? 



 
Gjennomgang av sterke og svake sider ved 
Nesseby kommunes tjenester, som 
myndighetsutøver, som samfunnsutvikler og 
som demokratisk arena. (Analysene er gjort av virksomhetene 
høsten 2015 og sammenfattet av rådmann/arbeidsgruppe) 



 
Kultur og trivsel 

 
• Levende og sterk samisk kultur 
• Aktiv frivillig sektor der store deler av befolkningen deltar 
• Et godt samarbeidsklima i befolkningen 
• Et levende idretts- og friluftsliv 
• En sterk identitet og robust tilhørighet 
• Varanger Samiske museum er faglig sterkt og fungerer som 

en kultur- og opplæringsarena for kommunen og regionen 
• Viktig kompetansearbeidsplasser i Sametingets avdeling 
 

 



 
Pleie og omsorgstjenester 

Sterke sider: 
• Gode legetjenester og legevakt 

samarbeid med Tana kommune 
• Gode pleie- og omsorgstjenester 

til befolkningen 
• Stabilt personale med høg 

kompetanse 
• Godt samarbeid mellom 

legetjeneste og pleie-omsorg 
• Stabil tannhelsetjeneste 
• God forankring i samisk kultur og 

lokalkunnskap 
 

Svake sider: 
• Sårbart miljø ved fravær 
• Balanse mellom hjemmebasert 

omsorg og institusjon 
• Kan bli vanskelig å rekruttere 

samisktalende i fremtiden 
 
 
 
 
 



 
Oppveksttjenester: 

Sterke sider: 
• Gratis barnehage 
• God trivsel og gode faglige 

resultater i skolen 
• God ivaretakelse av samisk språk 

og –kultur 
• Økende elevtall 
• Høy kompetanse hos de ansatte 
• Nye og tidsmessige lokaler 
• God tilgang på helsesøster og PPT 
• Høy gjennomføring i videregående 

skole 

Svake sider: 
• Generelle utfordringer i Finnmark 

med å få tak i samiskspråklige 
pedagoger – gjelder også Nesseby 

• Mangler gode lokaler til 
voksenopplæring 

• Vanskelig vikarsituasjon 



 
Tekniske tjenester: 

Sterke sider: 
• Godt vaktmesterkorps 
• Rask reaksjonstid ved vann- og 

avløpsproblemer 
• Alle vannverkene er i sluttføring av 

forbedringer, gir bedret 
vannkvalitet i kommunen 

Svake sider: 
• For lang saksbehandlingstid  
• Sårbart fagmiljø 



 
Tospråklighet: 

Sterke sider: 
- Isak Saba senteret er faglig sterkt, 

og fungere som språk- og 
kulturlæringsarena for kommunen 
og regionen 

- God opplæring i samisk som 
førstespråk 

- Kommunestyremøter gjennomføres 
på samisk med tolking til norsk 

- Språkloven overholdes 
- Befolkningen har høy 

tospråklighetskompetanse  

Svake sider: 
• Bevaring og styrking av 

samisk språk er avhengig 
av få ressurspersoner rundt 
omkring i kommunens 
virksomheter 

 
 

 



 
 

Hjelpetjenester(sosial, PPT, barnevern, rus, flyktningetjenester 
 
Sterke sider: 
• Faglige gode tjenester til 

befolkningen 
• Etablerer nå en felles 

barnevernstjeneste med Tana 
for å sikre større fagmiljø (5 
stillinger) 

• God oversikt over miljøene og 
hjelpebehovet i kommunen 

• Etablert en god 
flyktningetjeneste 

 
Svake sider: 
• Sårbare fagmiljø, en stilling på 

hver tjeneste 
• Utfordringer innen rusfeltet ift lavt 

innbyggertall 
• Boligmangel for de som trenger 

hjelp på boligmarkedet 
•  Vanskelig å gi praksisplass og 

jobb til flyktningene pga smalt 
arbeidsmarked 

 
 
 
 



 
Kommunen som myndighetsutøver 

Sterke sider: 
- Nesseby har en knapp, men 

tilstrekkelig forvaltningskapasitet 
innen omsorgs og hjelpetjenester-, 
skole- og barnehage, landbruk 

- Lav planleggingskapasitet 

Svake sider: 
• Tilstrekkelig distanse mellom 

saksbehandler og bruker kan 
være et problem i små samfunn 

• For lang saksbehandlingstid i 
enkeltsaker forekommer 
 



 
Kommunen som samfunnsutvikler 

Sterke sider: 
• God demografisk utvikling, mange 

unge i kommunen 
• Sterk ivaretakelse av samisk kultur 

og sterk identitet til Nesseby 
• Sterke primærnæringer med god 

kvalitet på reinkjøtt, fisk og sau 
• Stiftet Sápmi Næringshage for å 

utvikle bredde i næringer 
• Vi er flinke til å fortelle om kvaliteter 

ved Nesseby som samfunn 
 

Svake sider: 
• For liten bredde i 

næringslivet 



 
 

Kommunen som demokratisk arena 

 Sterke sider: 
• Svært høy valgdeltakelse, 70-75 % 
• Kommunestyret etablerte tidlig en 

spontanspørretime 
• Godt politisk klima, utstrakt 

samarbeid i kommunestyret 
• God økonomiplanprosess i 

formannskap og kommunestyre 
• Stor bevissthet på habilitet i små 

samfunn 
• Nesseby kommune har et godt 

samarbeid med tillitsvalgapparatet 

Svake sider: 
• Utfordringer i innbyggerkontakt og 

informasjon, dyrt å gi informasjon 
både trykket og digitalt 
 

• Ikke digital overføring av 
kommunestyremøter 



 
Geografisk plassering: 

• Geografisk midtpunkt i Øst-Finnmark 
• Nærhet til to flyplasser 
• God infrastruktur, sjelden stengte veier 
• Vi er sentrum i en godt fungerende 

arbeidsmarkedsregion, både inn- og 
utpendling på dagsbasis fungerer 



 
Samisk språk 

• Bevaring og vitalisering av det samiske språk 
må ikke svekkes av kommunereformen 

 
• Språkutvalget påpeker at flere 

befolkningsmessig små kommuner har en helt 
avgjørende betydning for samisk språk 

 



 
 

Utfordringer for Nesseby kommune framover: 
 

• Små og sårbare fagmiljøer ved sykdom og fravær 
 
• Sikre likebehandling, habilitet og tillit i befolkningen i små samfunn 
 
• Stor usikkerhet om framtidig kommuneøkonomi pga nytt 

inntektssystem og politiske signaler 



 
Tjenestesamarbeid med andre kommuner: 

 
• Nesseby var tidlig ute med avtalebasert samarbeid med 

andre kommuner på sårbare områder  
• Kvalitetsmessig klarer vi å kompensere for 

småkommuneutfordringer gjennom avtalebasert 
samarbeid 

• Det er ønskelig ved behov å utvide slikt samarbeid på 
flere områder: IKT, legesamarbeid, landbruk, 
bibliotekbuss, ØFAS, barnevern 
 
 



Hva nå? 
• Er tjenestene til dere gode nok? 
• Vil de bli bedre eller dårligere ved en sammenslåing? 
• Hvilke fordeler ser dere ved en 

kommunesammenslåing? 
• Hvilke ulemper ser dere? 
• Hvem vil dere slås sammen med? 
• Er Nesseby som samfunn bærekraftig i 2050 ? 
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