
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 14.03.2018 
Tidspunkt: 08:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/18 Nordreisa formannskap 14.03.2018 

 

Regionreformen - desentraliserte oppgaver til de nye regionene 

Henvisning: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2ac32be8629541259acade7d15d9451e/regionreform--
-rapport-fra-ekspertutvalget.pdf 
 
 

Vedlegg 
1 Regionreformen - referat workshop 9 mars 2018 

 

Rådmannens innstilling 
Regionreformen er svært viktig og vil innvirke på fylker og kommuner, samfunns- og 
næringsliv når den trer i kraft i 2020.  
 
Formannskapet vedtar med bakgrunn i dette, oppstart av forarbeid for å se på muligheter, 
handlingsrom og hvordan vi i Nordreisa kan samhandle med fylkeskommunen for å løse 
oppgavene.  
 
Det utarbeides en søknad til Troms fylkeskommune basert på innspill som kom fram under 
workshop 9.mars 2018. 
 
Kostnad dekkes av disposisjonsfondet.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Regionreformen er svært viktig og vil innvirke på fylker og kommuner, samfunns- og 
næringsliv. Framover må vi i Nordreisa og Nord-Troms se på muligheter, hvordan vi i Nordreisa 
kan samhandle med fylkeskommunen for å løse nye samfunnsoppgaver.  
 
Nordreisa kommunestyret har i møte 8. februar sak 9/18 enstemmig vedtatt følgende uttalelse: 
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Nordreisa har status som regionsenter i Nord-Troms med en rekke tjenester innenfor 
spesialisthelsetjenester og videregående utdanning, eid av Troms fylkeskommune og UNN HF. I 
tillegg er flere interkommunale samarbeidsordninger mellom kommunene i Nord-Troms 
lokalisert til Nordreisa. Lensmannsdistriktet har også sitt hovedkontor i Nordreisa, og andre 
statlige funksjoner som for eksempel nasjonalparksenteret er lokalisert hit. 
Fagmiljøet som er lokalisert til Halti med næringshagen, nasjonalparksenteret, 
kvenkultursenteret, Nord-Troms studiesenter og andre private bedrifter med høy fagkompetanse 
er en drivkraft i utviklingen i hele regionen. 
Rekrutteringen av fagfolk med høy kompetanse til de ulike funksjonene og tjenestene er god. 
Dette er en naturlig utvikling fordi Nordreisa ligger sentralt geografisk og har gode 
kommunikasjoner til kommunene internt i regionen. I tillegg er Nordreisa et 
samferdselsknutepunkt for forbindelser ut av regionen med flyforbindelser til Tromsø og deler 
av Finnmark flere ganger i døgnet. Det satses for tiden store ressurser på utbygging og 
oppgradering av E6 både sørover og nordover i Nord-Troms. 
Ved sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark er det naturlig at Nordreisa opprettholder 
sin status som et regionalt senter i for de samme kommunene med samme type tjenester som en 
har i dag. I tillegg er det naturlig at det etter regionreformen lokaliseres nye oppgaver til 
Nordreisa bla som en følge av overføringen oppgaver fra Staten til de nye fylkene. Nordreisa er 
sentralt plassert i det nye fylket og vil kunne levere tjenester med høy kvalitet. Nye oppgaver kan 
være innenfor naturforvaltning, kultur, næring, samferdsel og vei, landbruk, reiseliv osv. 
Nordreisa kommunestyre krever derfor at det i arbeidet med organiseringen av det nye fylket 
etter regionreformen opprettes tett dialog mellom fylkesrådet i Troms, fellesnemda som skal 
etableres og Nordreisa kommune. 
 
I samme møte, sak 10/18 vedtok kommunestyret følgende:  
Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til å samle relevante fagmiljø i Nordreisa og 
Formannskapet for å etablere en felles prosess for oppfølging av regionreformen, og 
desentraliseringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 
 
Det ble derfor arrangert et møte med relevante fagmiljø og formannskapet fredag 9 mars. Møtet 
ble organisert som et arbeidsmøte for å få inn gode innspill til hvilke oppgaver formannskapet 
kan gå videre jfr oppgavemeldingen. Det kom frem 4 innspill fra møtet (vedlagt møtereferat 
med innspill).  
 

Vurdering 
Regionreformen er svært viktig og vil innvirke på fylker og kommuner, samfunns- og 
næringsliv. Det er derfor viktig at Nordreisa kommune som regionsenter samhandler og 
posisjonerer seg i forhold til reformen og at regionsentret blir tilgodesett med nye arbeidsplasser 
jfr oppgavemeldingen. Rådmann anbefaler jfr arbeidsmøtet 9. mars, om å opprette forprosjekt 
for saken. Kostnad anbefales dekket av disposisjonsfondet.  
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommune

Mulighetsrom i regionreformen
REFERAT FRA WORKSHOP fredag 9. mars 2018

REGIONREFORMEN - ANGÅR DEN OSS OG HVILKE MULIGHETER LIGGER I DENNE?

Nordreisa ligger midt i den nye regionen, det skal merkes. 
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Regionreformen er svært viktig og vil innvirke på fylker og kommuner, samfunns- og næringsliv. 
Framover må vi i Nordreisa og Nord-Troms se på muligheter, hvordan vi i Nordreisa kan samhandle 
med fylkeskommunen for å løse nye samfunnsoppgaver.  

Nordreisa kommunestyret har i møte bedt ordfører i Nordreisa kommune om sitat: å ta initiativ til å 
samle relevante fagmiljø i Nordreisa og Formannskapet for å etablere en felles prosess for oppfølging 
av regionreformen, og desentraliseringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.  

Program 
12.00  Innledning om oppgavemeldingen ved ordfører Øyvind Evanger 
12.30  Arbeid i plenum og grupper, organiseres av Halti Næringshage ved Trude Indrebø. 

Mulighetsrommet og prioriterte områder for Nordreisa og Nord-Troms er i fokus 
- Hvilke fag- og virksomhetsområder kan og bør vi jobbe for å få til vår kommune/region? 
- Hva skal til for å posisjonere seg? 
- Hvordan realisere potensialet: ansvar, roller, framdrift 

14.30 Oppsummering og prioritering 
15.00 Avslutning 
 
Deltakere 

Deltakere fredag 9.mars: Møte om regionreformen  
Navn Funksjon Virksomhet 
Aina Karoline Hagen Sektorleder Distriktsmedisinsk senter 
Berit Fjellberg Daglig leder Nord-Troms Regionråd 
Berit Olsen Assisterende rektor Nord-Troms videregående skole 
Christin Andersen Service- og personalsjef Nordreisa kommune 
Dag Funderud Sektorleder Nordreisa kommune 
Hermod Bakken Nestleder Ungdomsrådet 
Hilde Nyvoll Driftsutvalget Nordreisa kommune 
Inger Birkelund Daglig leder ihana! 
John Karlsen Fylkestingspolitiker Troms fylke 
Martin Årnes Repr i Formannskapet Ungdomsrådet 
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Odd Rudberg Daglig leder Halti nasjonalparksenter AS 
Olaug Bergset Varaordfører Nordreisa kommune 
Pål Schreiner Mathiesen Seksjonsleder UNN 
Rune Benonisen Verneområdeforvalter Fylkesmannen 
Sigleif Pedersen Formannskapet Nordreisa kommune 
Terje Olsen Formannskapet Nordreisa kommune 
Trude Indrebø Prosjektleder Halti næringshage 
Øyvind Evanger Ordfører Nordreisa kommune 
Pål Vegard Eriksen Daglig leder Halti Kvenkultursenter 
Siv Elin Hansen Formannskapet Nordreisa kommune 
Roy-Hugo Johansen NAVleder Nordreisa  
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1. Innledning v/ordfører Øyvind Evanger 

Ekspertutvalgets tilnærming 

Stortingets forutsetninger for regionreformen har vært utgangspunktet  

Regionene skal fylle rollen som «samfunnsutvikler»  

Gi retning til samfunnsutviklingen  

Mobilisere ulike aktører og ressurser  

Samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk  

Fylkesmannens oppgaver og ansvar skal avgrenses til tilsyn, kontroll og beredskap  

Anmodningsvedtak om oppgaver som kan overføres (eksempelvis sams veiadministrasjon, IMDi og Innovasjon 
Norge)  

I tillegg har utvalget hatt som forutsetning at fylkeskommunene skal få overført oppgaver som ligger nært 
eksisterende oppgave 

 

Utvalgets forslag innebærer:  

Fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante tilskudds- og prosjektmidler innenfor de 
oppgaveområdene som foreslås overført. Samlet overføres ca 24 mrd. kroner fra staten til fylkeskommunene. 
Herav overføres ca 8,5 mrd. til drift av institusjoner som foreslås overført i sin helhet til fylkeskommunene.  

Nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. 

Bufetat nedlegges, men Bufdir opprettholdes 

Flere av oppgavene til departementer og direktorater reduseres vesentlig 

 

Næring, kompetanse og integrering 

Oppgaver og ansvar som overføres regionene: 

 Offentlige midler som i dag går til virkemiddelapparatet, kanaliseres via fylkeskommunene  
 Minst halvparten av midlene til Innovasjon Norge. Fylkeskommunenes eierandel i IN økes til mellom 

50 og 66 prosent.  
 Halvparten av midlene til næringsrettet forskning som i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene 

forvaltes etter modell av Regionale forskingsfond.  
 Oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva overføres fylkeskommunene  
 Regionalt bygdeutviklingsprogram, inkl. midler til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-

midlene) overføres til fylkeskommunene  
 Ansvar og oppgaver i Distriktssenteret overføres fylkeskommunen 

I tillegg overføres:  

 Deler av Nordområdesatsingen som omfatter fylkeskommunene i Nord-Norge  
 Oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til Kompetanse Norge og 

NAV.  
 Tilskudd til voksenopplæring og livslang læring fra Kompetanse Norge. Nasjonale oppgaver i 

Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet.  
 Tilskudd til etablerersentre, trainee-ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, Jobbsjansen, 

m.m. som ligger i IMDi.  
 Statlige spesialpedagogiske tjenester (Statped) 
 Ansvar for å legge til rette for, og finansiere opplærings- og utdanningstiltak som ikke er dekket over 

ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler, eller over fylkeskommunenes budsjetter til 
videregående opplæring og fagskoler. 

Klima, miljø og naturressurser 
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Oppgaver og ansvar som foreslås overført regionene:  

 Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 
forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage:  

 Artsforvaltning  
 Verneområdeforvaltning  
 Friluftsliv  
 Klima/klimatilpasning  
 Relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet (tilskudd til ulike klimatiltak) 
 Veiledningsansvar overfor kommunene med hensyn til motorferdsel i utmark foreslås overført til 

fylkeskommunen 

Samferdsel 

 Oppgaver og ansvar som foreslås overført regionene:  
 Kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis Østfold/Akershus/ Buskerud, 

Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo 
 Statens vegvesens fagadministrasjon for fylkesveiene (utredning pågår) 
 Offentlig innkjøp av regionale flyruter (FOT-ruter) 
 Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd (NKOM) 

Kultur og kulturminnevern 

Oppgaver og ansvar som foreslås overført regionene:  

 Samtlige institusjoner med regionalt nedslagsfelt innenfor musikk, scenekunst og opera som i dag ligger 
til Kulturdepartementet. 

 Prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter som i 
dag ligger til Norsk Kulturråd. 

 Flertallet av muséene 
 Forvaltning av spillemidler til kultur og idrett 
 Førstelinjeoppgavene på kulturminnefeltet overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. 

Helse og levekår 

Oppgaver og ansvar som foreslås overført regionene:  

 Folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av oppgaver knyttet til tilsyn. 
 Tilskuddsordninger med relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til 

Helsedirektoratet og fylkesmannen. 
 Barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, samt familievernet, som alle ligger i Bufetat. 
 Statpeds PP-oppgaver overføres fra Udir til fylkeskommunene 

Regional planlegging 

 Tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i plan- og 
bygningsloven 

 Fylkesmannen skal innta en tilsynsrolle mht etaters faktiske deltakelse i planprosesser 
 Fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av samfunnsmål for alle større statlige 

investeringsprosjekter 
 Regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en langt større bredde 

av temaer enn hvordan det brukes i dag 

Nordområdepolitikken 

 Halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som involverer nordnorske aktører, 
overføres fra Utenriksdepartementet til fylkeskommunene i Nord-Norge.  

 Fylkeskommunene i Nord Norge får ansvar for å delta og forberede møter i Arktisk Råd 
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2. Hvor er vi gode og hvor ligger våre forutsetninger? 

Mulighetsrom fra Nord-Troms Regionråd:  

 Kvensk språk og kultur 
 Naturforvaltning, verneområder 
 Ungdomsarbeid, lokalt og regionalt 
 Grensetjeneste på nordkalotten 

Innspill på mulighetsrom fra administrativ ledelse:   

 Kompetanse (Nord-Troms Studiesenter) 
 Samferdsel (SVV fagadministrasjon, avdelingskontor) 
 Naturforvaltning (Haltimiljøet, vannområdekoordinator) 
 Kulturminnevern (NT museum?) 
 Statped (DMS) 
 Barnevernsinstitusjon? (Bufetat, BUP) 

 

3. Gruppe- og plenumsarbeid 

Gruppearbeidet tas videre til formannskapet. Det innkalles til et ekstramøte for å behandle saken.  

Mulighetsrommet og prioriterte områder for Nordreisa og Nord-Troms er i fokus:  
 

- Hvilke fag- og virksomhetsområder kan og bør vi jobbe for å få til vår kommune/region? 
- Hva skal til for å posisjonere seg? Strategisk arbeid, samarbeide med hvem 
- Hvordan realisere potensialet: ansvar, roller, framdrift 

 
Gruppene diskuterer, noterer og gjør prioritert rekkefølge på hvilke tiltak de synes er viktigst. Vær konkret! 

 
 

Innspill fra grønn gruppe 

Rune Benonisen, Odd Rudberg, John Karlsen, Siv-Elin Hansen, Dag Funderud, Hermod Bakken: 

Innovasjonssenter NORD   -Innovasjonssenter for hele fylket/regionen:  

Innovasjon, nyskaping, regional forskning, SIVA oppgaver, Innovasjon Norge node 

Campus Nord, studier, kurs, kvalifisering, forkningsnode, språk, kultur 

Arbeid videre: 
- Lage et forprosjekt, ta det videre 
- Politisk jobbing må struktureres 
- Utbyggere, klarer en å få til privat offentlig løsning for innovasjonssenteret 

 
 

Innspill fra Gul gruppe 

Terje Olsen, Pål S Mathisen, Olaug Bergset, Christin Andersen, Aina Hagen: 

Fagområder fra oppgavemeldingen: 

- Verneområdeforvaltning. Bygge ut allrede etablerte arbeidsplasser i Haltimiljøet. 
Landsbystatus, nasjonalparkkommune.  

- Naturforvaltning (kompetanse på verneområder, vilt, vann, truede arter, klimatiltak, 
motorferdsel). Allerede stilling som regional vannforvalter (FK stilling) i Nordreisa. Stor 
kompetanse på motorferdsel, kompetanse på vill laks, og klimatiltak.  
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- Statped/PPT. Veiledning og støtte for alle kommunene i ny region. Har kompetanse og 
erfaring. Statped hadde tidligere tjenester fra Sonjatun helsesenter. Samisk 
logopedkompetanse.  

- Folkehelsearbeid. Veiledning, folkehelseplan til alle kommunene i regionen. 
Tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet til kommunene i regionen.  

- Distriktssentret. 24 (26) stillinger totalt i Norge. En stilling legges til Haltimiljøet. Veiledning 
på bolig og bomiljø, inkludering, medvirkning, omdømme, omstilling, regionalt samarbeid og 
utvikling, samfunnsplanlegging, stedsutvikling og tilflytting. Samarbeid med lokale og 
regionale aktører fra Nordreisa jfr oppgaver for ny region.  

- Kvenkultur og språk. Flerkulturell kompetanse. 3 stammers møte. Forvaltning.  
- Samferdsel, plankontor for fylkesveger på Storslett.  

Hva skal til for å posisjonere seg? 

- Samarbeid i Nord-Troms. Regionsenter i Nord-Troms må ta posisjon.  
- Melde oss på de arena som er nødvendig for å gjøre oss kjent: fylkesrådet, fylkestinget, 

regionrådet, kommunal departementet, de ulike partiene.  

Hvordan realisere: 

- Det må settes ned et arbeidsutvalg av Nordreisa formannskap som skal jobbe videre med 
saken.  

 

Innspill fra Rød gruppe 

Øyvind Evanger, Roy-Hugo Johansen, Marius Johansen, Berit Fjellberg, Berit Olsen:   

Oppgavemeldinga: Hvilke fagområder? Haltimiljøet, Nasjonalpark, Kvenkultur, Studiesenter 

Være riksmeglingsmann og fasilitator for den nye regionen. 
God på avstandsknusing, tilrettelegging. 
 
Campus Nord-Troms - Halti 

- Idrettskompetanse (grunnkurs idrett) 
- Fiskerihøgskolen (deler) 
- Blå fag 
- Innovasjon og entreprenørskap 
- Kvensk og samisk 
- Ungdomsarbeid 
- Reiseliv 
- Nord-Troms studiesenter 
- Forskningsnoden, kobling mot forskning 

 
Hva skal til for å posisjonere seg? 

- God på presentasjoner. 
- Allianser, mediestrategi 
- Jobber videre med strategi. NTSS 
- Godkjennes ved UIT og TFK, nasjonalt nivå. 

Hvordan realisere: 

- Alle må snakke oss frem, også nabokommunene. 
- Vi må bli en region med en kamp. 
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- Felles representantskapsmøte i NTRR 
- Må være et av Troms FK sitt innspill i høring. 

 

Innspill fra Orange gruppe 

Inger Birkelund, Pål Vegard Eriksen, Hilde Nyvoll, Martin Årnes, Sigleif Pedersen: 

Kvensk politisk rådgivende organ. Språkoppgaver, minioritet, kultur 

Campus Nord-Troms: Kvensk kompetanse/utdanning Språk/Kultur 
- Lærerutdanning kvensk 
- Videreutdanning kvensk  
- Kvensk språkstudier 
- Kvensk kultur- og litteraturstudier  

Organisere/drifte kvensk nasjonalteater 
 
Ny institusjon, drifte institusjonen denne:   

- Forvalte prosjektstøtte/tilskudd festivaler, teater, musikk (Kulturrådet)  
- Forvaltning kvenske kulturminner (Riksantikvaren) 
- Utvikling av kvenske læremidler / DKS (Direktoratet, fylkesmennene)  
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VEDLEGG 

 

Inviterte:  

- Anne-Marie Gaino, rådmann Nordreisa kommune 
- Christin Andersen, service- og personalsjef, Nordreisa kommune 
- Kirsti Løvli, sektorleder helse- og omsorg, Nordreisa kommune 
- Dag Funderud, sektorleder drift- og utvikling, Nordreisa kommune 
- Bernt Sandtrøen, sektorleder oppvekst, Nordreisa kommune 
- Aina Hagen, leder Nord-Troms Distriktsmedisinsk senter 
- Øyvind Evanger, ordfører Nordreisa kommune 
- Olaug Bergset, varaordfører Nordreisa kommune 
- Sigleif Pedersen, medlem formannskapet Nordreisa kommune 
- Siv Elin Hansen medlem formannskapet Nordreisa kommune 
- Terje Olsen medlem formannskapet Nordreisa kommune 
- Tor-Arne Isaksen medlem formannskapet Nordreisa kommune 
- Anne Kristin Korsfur, medlem formannskapet Nordreisa kommune 
- Mattis Nyheim (gruppeleder MDG) Nordreisa kommune 
- Hilde Nyvoll, Driftsutvalget Nordreisa kommune 
- Ungdomsrådet, 2 representanter Nordreisa kommune 
- Sigrund Hestdal, fylkestingspolitiker Troms fylke 
- John Karlsen, fylkestingspolitiker, Troms fylke 
- Senter for psykisk helse  
- UNN 
- Magne Nicolaisen, spesialisthelsetjenesten UNN 
- Kåre Rasmussen, regionsjef Statskog SF 
- Pål Vegard Eriksen, daglig leder Halti kvenkultursenter IKS 
- Hege Olaussen, banksjef Sparebanken Nord-Norge 
- Berit Fjellberg, daglig leder Nord-Troms Regionråd DA 
- Roy Hugo Johansen, leder NAV Nordreisa 
- Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter 
- Berit Olsen, ass. Rektor Nord-Troms videregående skole 
- Nina Einevoll, daglig leder Nord-Troms museum AS 
- Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark 
- Odd Rudberg, daglig leder Halti nasjonalparksenter AS 
- Marius Johansen, daglig leder Halti næringshage AS 
- Inger Birkelund, daglig leder ihana! As 
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