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Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende grunnavtale – samarbeid om 

tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling mellom kommunene Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik (Midt-Finnmark). Grunnavtalen er en generell avtale og er ikke 

juridisk bindende med direkte konsekvenser for kommunens økonomi og ansatte. 

2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 

oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 

plankontor, økonomifunksjoner og administrative støttefunksjoner. 

3. Kommunestyret ønsker å inngå en regional utviklingsavtale om tjeneste- og 

samfunnsutvikling i Midt-Finnmark med berørte regionale og nasjonale myndigheter. 

4. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller 

felles kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 

samarbeidets videre utvikling.  

 

 

Saksutredning: 
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Grunnavtale om kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark  

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Pågående prosjekt om utvikling av et sterkere interkommunalt samarbeid i Midt-Finnmark 

ble startet opp etter initiativ fra kommunedirektørene/rådmennene i 2019. Bakgrunnen var 

felles utfordringer og betydelig faglig sårbarhet innenfor en rekke oppgaveområder som kan 

være egnet for interkommunalt samarbeid. Analyser i regi av Fylkesmannen viste at mye av 

dagens samarbeid var kortsiktig og ofte tilfeldig organisert. Det ble antatt at kommunene kan 

oppnå bedre og mer stabile tjenester ved en mer planmessig og langsiktig forpliktende 

utvikling av samarbeidet mellom faste partnere.  

 

Det pågående prosjektet har vært støttet med prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen.  

Prosjektledelsen arbeider med en ny prosjektsøknad for 2021. Fra Statsforvalteren er det 

signalisert at prosjektet i Midt-Finnmark er høyt prioritert med bakgrunn i kommunenes 

spesielle geografiske stilling og betydelige utfordringer knyttet til faglige sårbarhet og 

stabilitet. Dette er bl.a. dokumentert i statsforvalterens kommunedialog og foreliggende 

kommunebilder. 

  



Kommunedirektøren/rådmannen er kjent med at videreføring av prosjektet har høy prioritet 

også i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bl.a. med bakgrunn i særskilt omtale av 

betydningen av et forsterket kommunesamarbeid i Nordområdemeldingen og i 

Distriktsdemografiutvalget ledet av Victor Normann. Det er derfor grunn til å forvente 

muligheter for betydelig økonomisk og faglig støtte fra regionale og nasjonale myndigheter, 

forutsatt at kommunene forplikter seg til et langsiktig samarbeid.  

 

 

 

 

Vurdering: 

I foreliggende grunnavtale konkretiseres felles mål og felles prinsipper for utvikling av et 

sterkere samarbeid om tjenester og samfunnsutvikling mellom de fire kommunene. 

Grunnavtalen skisserer også klare forventninger til regionale og sentrale myndigheter om 

tilgang til virkemidler, herunder at kommunene ønsker å inngå en regional utviklingsavtale 

om tjeneste- og samfunnsutvikling i Midt-Finnmark. 

 

Grunnavtalen har form av en generell avtale og har ikke direkte konsekvenser for 

kommunenes økonomi eller ansatte.  

 

Prosjektledelsen arbeider for tiden med konkretisering av samarbeid innenfor IKT, barnevern, 

plankontor og økonomifunksjoner som lønn og regnskap samt andre administrative 

støttefunksjoner. Konkretisering av samarbeidet innen plankontor og barnevern starter opp nå 

i første halvdel av 2021. Porsanger kommune tar et særskilt ansvar for plankontor og Lebesby 

kommune har tilsvarende ansvar innen barnevern. Tilsvarende håper vi å komme i gang med 

konkretisering av samarbeidet innenfor IKT nå i første halvår av 2021. 

  

Det vil bli utarbeidet egne saksframlegg inkl. detaljerte tjenesteavtaler for de nevnte 

tjenesteområdene aktuelle nye samarbeidsområder i løpet av 2021. Spørsmål om 

organisasjonsform og nærmere juridisk regulering av samarbeidet, inkl.  budsjett og 

kostnadsnøkler vil bli nærmere vurdert i de konkrete tjenesteavtalene.  

 

Når det gjelder organiseringen av det videre samarbeid, er det lagt opp til videreføring av en 

politisk styringsgruppe med deltakelse fra ordførerne. Kommunedirektørene mener det i en 

normalsituasjon uten korona ville vært naturlig å samle formannskapene og evt. 

kommunestyrene for å sikre en bredere politisk forankring av samarbeidet. 

Kommunedirektørene anbefaler at politisk styringsgruppe vurderer muligheter for en samling 

av formannskapene eller kommunestyrene i løpet av 1.halvår 2021. Det kan være aktuelt i lys 

av prosjektplan for 2021 og den videre dialog om ekstern støtte inkl. mulig 

stillingsfortsterkning og evt. pilotstatus for samarbeidet.  

 

Det legges til grunn at foreliggende grunnavtale trer i kraft så snart kommunestyrene har 

behandlet saken.  

 

Kommunedirektørene/rådmennene har vanskelig for å se at det finnes andre og bedre 

alternativer til et forsterket kommunesamarbeid for å løse et stadig mer krevende 

kommuneoppdrag. Mer samarbeid er en nødvendig forutsetning for stabile og effektive lokale 

tjenester med god rettssikkerhet og attraktive fagmiljøer for de ansatte.  
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