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DELTAKELSE I ØYKOMMUNEPROSJEKT - VÆRØY, RØST OG TRÆNA  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Kommunestyret i Træna takker ja til invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland om deltagelse i 

«Øykommuneprosjektet» med de mål og forutsetninger som fremgår av saksfremlegget 

 

Som representanter til styringsgruppe oppnevnes:  

 ordfører 

 opposisjonsleder 

 rådmann 

 tillitsvalgt 

 

Styringsgruppa gis mandat til å utforme en detaljert prosjektplan, samt følge prosjektet på 

vanlig måte. Prosessleder rapporterer til styringsgruppa. Styringsgruppa rapporterer til 

kommunestyret. 

 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Med bakgrunn i utviklingstrendene i øykommunene i Nordland har Fylkesmannen tatt initiativ 

til flere møter med kommunene Værøy, Røst og Træna. Tema har vært behovet for å styrke 

nødvendig kapasitet og kompetanse for små øykommuner generelt, slik at de blir bedre rustet 

til å møte stadig økte krav og forventninger. Fylkesmannen har gjennomført møter med 

kommunestyrene i de nevnte kommunene, og det har i ettertid vært felles oppfølgingsmøter 

mellom ordførere/rådmenn i alle de tre kommunene, Fylkesmannen og KS Nordland. 

Kjernen i samtalene har vært å se på mulighetene for et eget «øykommuneprosjekt», hvor 

målsettingen i første omgang er å beskrive situasjonen, samt å utvikle praktiske tiltak for å 

møte nevnte utfordringer. Fylkesmannens overordnede tanker rundt dette er nærmere 

beskrevet i vedlagte presentasjon, datert 11. august 2020 (vedlegg 1). 

Kommunestyret i Værøy har tidligere respondert på dette initiativet med en enstemmig 

uttalelse som ble vedtatt i kommunestyremøtet allerede 16. juni, hvor kommunen takker ja til 

invitasjon om å delta i et prosjekt med de to andre kommunene (vedlegg 2). 

 

 

Fakta: 
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Kravene til en norsk generalistkommune er større enn noen gang. Samtidig opplever mange 

nordlandskommuner at innbyggerne man er til for blir både færre og eldre. Det innebærer 

stadig færre ressurser – økonomiske og personellmessige – til rådighet for å løse de stadig 

mer komplekse oppgavene som kommunene har ansvar for. 

For øykommunene i havet kommer i tillegg ufrivillige avstands- og transportulemper, som 

gjør at det allerede i utgangspunktet kreves flere ressurser for å ivareta oppgavene 

organisasjonen er satt til. Det har fra alle de nevnte øykommunene gjentatte ganger vært 

påpekt at dagens fordelingsmodeller ikke tar god nok høyde for dette. 

Fylkesmannen i Nordland har tatt initiativ til at Værøy, Røst og Træna iverksetter et felles 

øykommuneprosjekt, hvor formålet er å kartlegge utfordringer i dagens drift og se på 

løsninger for hvordan disse kan møtes innenfor eksisterende kommunestruktur. 

Økonomiske konsekvenser: 

Prosjektarbeidet forutsettes finansiert av eksterne midler, og ha en varighet på ca. seks 

måneder. Det er av Fylkesmannen anbefalt å knytte dette kartleggingsarbeidet opp mot 

kommunenes planstrategi for å sikre en god og forsvarlig prosess. Eventuelle strategiske valg 

som en følge av prosjektet vil komme i neste runde, og kan da forankres i en 

kommuneplanprosess. 

 

Vurdering: 

Det er ikke vanskelig å slutte seg til det generelle utfordringsbildet som skisseres, og det vil 

være av avgjørende betydning for Træna kommune i et lengre perspektiv å finne gode 

løsninger på disse. Mye av utfordringsbildet, og også noen mulige løsninger, er allerede 

beskrevet i arbeidet med «Træna 365», samtidig vurderes det som viktig å få kartlagt og 

synliggjort det mulighetsrommet som er felles i øykommunene, men som vi kanskje ikke har 

klart å ta i bruk på en god nok måte. 

 

Træna kommune har i dag underskudd på utviklingskapasitet, og må som andre små 

kommuner ofte kanalisere all tilgjengelig kapasitet inn mot løpende driftsoppgaver. 

Invitasjonen fra Fylkesmannen vurderes å være en god mulighet for Træna til å få satt viktige 

utviklingsspørsmål på dagsorden på en annen arena, og å få enda større tyngde for sine 

synspunkter og utfordringer inn mot sentrale beslutningsmiljøer. 

 

Det er et omforent syn mellom alle de involverte partene så langt at et øykommuneprosjekt 

blant annet må ha som mål å: 

 

 utvikle nye løsninger for å sikre likeverdige tjenestetilbud i små generalistkommuner 

 utarbeide grunnlagsmateriale som kan brukes i pågående prosess med revidering av 

inntektssystemet, samt se på modeller for hvordan kommunene kan sikre de ressursene 

som trengs for å kunne tilby likeverdige tjenester  

 kartlegge nåsituasjonen i alle deler av den kommunale tjenesteproduksjonen, slik at 

alle har et omforent faktagrunnlag i det videre utviklingsarbeidet med å sikre gode 

tjenestetilbud og et levende lokaldemokrati på Værøy, Røst og Træna. Prosjektet skal 

bidra til å få en faktabasert realitetsorientering, uten å svartmale. Det er derfor helt 

vesentlig å få fram kommunenes sterke sider og mulighet til forbedringer i forbindelse 

med kartleggingsarbeidet. Det forutsettes at både beskrivelser og innspill til løsninger 

skjer i en dialog mellom kommunene og fagavdelingene hos Fylkesmannen og KS 
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 utvikle avstandsuavhengige løsninger som legger til rette for leveranser av tjenester – 

ikke bare til øykommunene, men også fra øykommunene 

 gi innspill til prosesser som har som mål å sikre en positiv samfunnsutvikling i små 

øysamfunn, slik at disse også i fremtiden kan overleve og videreutvikles som 

familiesamfunn med trygge, helhetlige tjenestetilbud 

 gi innspill til hvordan kommunene kan identifisere positive muligheter – og innspill til 

hvordan mulighetene kan virkeliggjøres og tas i praktisk bruk 

 gi innspill til hvordan kommunene Værøy, Røst og Træna også i årene framover kan 

tilfredsstille kommunelovens formål om et sterkt og representativt lokaldemokrati med 

aktiv innbyggerdeltakelse, yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for 

innbyggerne, utøve offentlig myndighet på en forsvarlig måte – og ikke minst bidra til 

at kommunene er effektive, tillitsskapende og bærekraftige 

  gi innspill til hvordan administrasjonen i disse kommunene skal ha nødvendig 

kapasitet og kompetanse til å tilfredsstille kommunelovens krav om forsvarlig 

utredning før vedtak blir gjort – et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, at 

vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold og at både det overordnede 

arbeidsgiveransvaret og det løpende personalansvaret for den enkelte blir ivaretatt  

 

Samtidig, for at prosjektet skal få den fremdriften, innholdet og forankringen som er 

nødvendig for at man skal lykkes med målene, så er det også noen forutsetninger som må 

ligge i bunn, som partene så langt også er enige om: 

 

1. Generalistkommuneprinsippet må ligge urørt. Det anbefales ikke å jobbe videre med 

en modell som forutsetter formell oppgavedifferensiering («A- og B-kommuner») 

2. Kommunestruktur/kommunesammenslåing er ikke tema for prosjektet. 

3. Tilnærmingen må ta utgangspunkt i praktiske utfordringer og praktiske løsninger sett 

fra kommunene, heller enn teoretiske, akademiske utredninger og forskning. 

4. Eierskap til prosjektet og de ulike prosessene må ligge lokalt i hver enkelt kommune. 

Det er viktig at prosjektet treffer godt i forhold til lokale behov og kan tilpasses den 

enkelte kommunes særegenheter. Træna er lik våre øynaboer på noen områder, og 

samtidig veldig forskjellig på andre.  

5. Omfang og fremdrift må samsvare med den enkelte kommunes evne til å følge opp 

arbeidet. Utredningsarbeidet bør i størst mulig grad involvere lokalt ansatte, og 

frikjøpsløsninger for en periode bør vurderes hvis det er praktisk mulig. 

6. Det må avsettes ressurser til en dedikert, felles prosessleder i perioden, i tillegg til at 

det avsettes ressurser til å styrke arbeidet i den enkelte kommune. Prosesslederen bør 

ha et overordnet ansvar for hovedprosessen, samt en oppfølgerrolle for leveranser fra 

deltakerkommunene. Alle kommunene har i møter med Fylkesmannen uttrykt ønske 

om å kjøpe prosess/prosjektlederressurs fra KS i en oppstartsfase, både med hensyn til 

nøytralitet og tidsaspekt. 

 

Til å forestå den praktiske oppfølgingen videre foreslås det at det nedsettes en styringsgruppe 

med et likt antall representanter fra alle kommunene, og at ordfører, opposisjonsleder, 

kommunedirektør/rådmann samt en tillitsvalgt representerer kommunen og gis mandat til å 

utforme en detaljert prosjektplan. En bred sammensetning vurderes som nødvendig for å sikre 

best mulig lokal forankring av prosjektet, og så vil styringsgruppa selv kunne finne egne 

arbeidsformer alt etter oppgavene. 
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Konklusjon og anbefaling 

Lykkes man med et slikt prosjekt, kan det gi store, positive ringvirkninger for mulighetene 

som Træna kommune har til å ivareta alle rollene man har overfor sine innbyggere. 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret takker ja til videre arbeid med dette. 

 

Vedlegg: 

1. Presentasjon fra Fylkesmannen – omstillingsbehovet i små og sårbare 

kommuneorganisasjoner 

2. Fellesuttalelse Værøy kommune 

 

 

Træna 13.10.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen 

rådmann        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


