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Nesseby kommune mener at Borge utvalgets innstilling ikke må iverksettes.
Nesseby kommune benytter ca. 70% av sine samlede ressurser til produksjon av lovpålagte
velferdstjenester. Vi har små enheter og derfor store enhetskostnader pr. individ. Nesseby
kommune har gjennom de siste årene fått stadige reduksjoner i økonomiske rammer fra staten.
Dette har dessverre medført reduksjon i tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Borge
utvalgets forslag vil føre til en rasering av kommunens tjenestetilbud. Innen de fleste sektorer
vil det bli umulig å yte tjenestetilbud innen lovpålagte rammer.
En liten kommune i utkanten har en helt sentral rolle og ansvar for samfunnsutvikling og
næringsutvikling. Denne oppgaven er en utfordring å håndtere innenfor de nåværende
økonomiske rammer. Borge utvalgets forslag vil umuliggjøre en offensiv satsing på utvikling
av kommunen.
Det nåværende inntektssystemet ivaretar ikke det særskilte ansvar for å utvikle samisk språk og
kultur. Nesseby kommune har større utgifter til slike formål, enn det som dekkes gjennom
inntektssystemet. Nesseby kommune mener derfor at det må innføres et eget samisk kriterium i
inntektssystemet, slik at kostnader forbundet med å forvalte samisk språk og samisk kultur blir
kompensert fullt ut.
De største omfordelingseffektene som ligger i forslagene er omfordeling fra Nord til Sør, og fra
småkommunene til de middels store kommunene. Nesseby kommune har forståelse for at det er
behov for styrking av kommuneøkonomien i den nevnte kommunegruppen, men vi finner det
ikke riktig at omfordelingen skal skje på bekostning av små kommuner i Nord-Norge. Vi sliter
med utfordringer som fraflyting, forgubbing, nedbygging av offentlige arbeidsplasser, dårlig
klima, stort kommuneareal, spredt bosetning og dårlig utbygde private tjenestetilbud. Samtidig
har kommunen store uutnyttede resurser som kan skape vekst, gitt at kommunen gis ressurser
til å satse på næringsutvikling.
Det er en fornuftig strategi å satse på de ressursrike Nordområdene. Hvis en slik satsing skal
være mulig er det helt nødvendig å sikre bosetningen i disse områdene. Borge utvalgets
utredning er ikke i samsvar med en slik strategi.
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Vi mener derimot at den påbegynte helt nødvendige styrking av kommuneøkonomien må
videreføres, slik at bedre tjenestetilbud, næringsutvikling og samfunnsutvikling muliggjøres.
Det må til tross for styrking av kommuneøkonomien fortsatt settes fokus på effektivisering,
omstilling og modernisering av kommunal sektor.

Med hilsen
Ann Jorid Henriksen
ordfører
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