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Pressemelding:
«Ingen skal gjøre alt, men alle skal gjøre noe» - etablering av fire
felleskommunale tjenester i Vestre Varanger
Kommune Norge får stadig flere oppgaver, samtidig som statlige krav og befolkningens
forventninger blir stadig sterkere. For å kunne møte disse kravene og forventingene har
kommunene i Vestre Varanger, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana, har valgt en annen
vei enn kommunesammenslåinger, for å sikre bedre og mer robuste tjenester.
Vår løsning er etablering av felles tjenester etter en balansert vertskommunemodell: hver
kommune får ansvar for å utføre visse tjenester på vegne av de andre. Ingen skal gjøre alt,
men alle skal gjøre noe. Dette vil sikre en viss spesialisering og arbeidsfordeling kommunene
imellom, men samtidig sørge for at arbeidsplassene forblir værende i hver enkelt
kommunene.

Riktig diagnose, feil medisin!
Kommunereformen som den forrige regjeringen valgte å gjennomføre skulle redusere
sårbarheten og sikre større fagmiljøer ble ingen suksess i distriktene. Med vår geografi i ØstFinnmark, og våre avstander og vårt befolkningsmønster ville sammenslåing bety tap av
tjenester og arbeidsplasser, noe som ville ha ført til en ytterligere avfolking. Diagnosen som
var stilt med kommunereformen var riktig, men medisinen var helt feil!

Omstilling og interkommunalt samarbeid
Kommunene i Vestre Varanger inngikk en grunnavtale om etablering av
vertskommunesamarbeid i februar 2021. Et større utredningsarbeid har siden blitt
gjennomført, og resultatet er altså etableringen av fire interkommunale tjenester, med
følgende vertskommuneansvar:
•
•
•
•

Barnevern ledes fra Tana
Forvaltningskontor for helse ledes fra Båtsfjord
IKT ledes fra Nesseby
Økonomi ledes fra Berlevåg

Etableringen av disse tjenestene representerer en stor omstilling og vårt mest omfattende
interkommunale samarbeid noensinne. For de ansatte betyr det større og bedre fagmiljøer,
men også nye arbeidsrutiner. Faglig utvikling går hånd i hånd med profesjonalisering og
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spesialisering. Ingen skal måtte bytte kontorplass, men mange vil få et nytt
ansettelsesforhold til en annen kommune. De ansatte ivaretas gjennom harmonisering av
lønns- og andre arbeidsvilkår.

Bedre tjenester til publikum
For publikum betyr etableringen av felles tjenester bedre kvalitet og likebehandling. Økt
profesjonalitet vil styrke rettssikkerheten. Våre innbyggere skal føle seg trygge på at
kommunene leverer tjenester i samsvar med de krav loven stiller.
Vi starter altså med fellestjenester innenfor økonomi, IKT, barnevern og forvaltningskontor
for helse. Utredning om etablering av felles plankontor og felles NAV-kontor er allerede
igangsatt. Byggesaker, brann- og feietjeneste, PPT, servicekontor og kommunale anskaffelser
er andre områder som kan være aktuelle. Vi ser allerede at våre ansatte kommer med
forslag til nye samarbeidsområder. Dette viser at vi er på rett vei.

Vestre Varanger, en attraktiv region
Vil vi spare penger på dette? Nei: hensikten er å styrke tjenestetilbudet og sikre
arbeidsplassene, ikke å spare penger. Men på sikt vil vi i mindre grad måtte kjøpe
konsulenttjenester eksternt, og i større grad gjennomføre oppgavene med egne ressurser.
Samarbeidet har blitt møtt med stor interesse fra statlige myndigheters side.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vært en viktig støttespiller, faglig så vel som
økonomisk. Kommunal- og distriktsdepartementet har engasjert seg, både ved besøk hit og
ved diverse møter med oss. Samarbeidet vil også danne grunnlag for en ny bygdevekstavtale
som vi ønsker å inngå med staten. Sammen med de andre tiltakene i vår landsdel vil dette
bidra til å sikre vår felles framtid.
Sammen skal vi gjøre Vestre Varanger til en attraktiv region for nåværende og kommende
innbyggere!
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