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Hei. 
 
Alta kommune har behandlet saken i Formannskapsmøte 9. mai, og protokoll ikke utferdiget før i 
dag. 
 
Vedlagt følger protokoll fra møtet. 
 
Ber om at dette registreres som Alta Kommunes høringssvar, da nettsiden ikke var tilgjengelig for 
opplasting og med påfølgende helligdag rett etter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Med vennlig hilsen 

Oddvar Kristian Konst 
Kommunalleder  
 
Alta kommune, Avdeling for Samfunnsutvikling 

 

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta 
Besøksadresse Alta rådhus, Sandfallveien 1 

 Telefon  +47 78 45  51 32 
 Mobil: +47 48 10 15 62 
 E-post: oddkon@alta.kommune.no 

 Hjemmeside: www.alta.kommune.no 

mailto:oddkon@alta.kommune.no
https://www.alta.kommune.no/
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Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt 
Arkiv: 030 &23 
Arkivsak: 17/2889-7 
Tittel: SP - HØRING - EKSPERTUTVALGETS RAPPORT - OVERFØRING AV 

OPPGAVER FRA STATLIG TIL REGIONALT NIVÅ  
 
 

Formannskapets behandling: 
Behandling: 

Følgende forslag fremmet: 

Omforent tilleggsforslag: 

Settes inn som nest siste punkt  

- Alta ønsker å bidra positivt til utviklingen av den nye regionen og er beredt til både å definere 

og ta ansvar for nye oppgaver som skal tillegges regionalt nivå. 

- Formannskapet viser til ekspertutvalgets retningslinjer for fordeling av oppgaver mellom 
forvaltningsnivå å forventer at følgende følges opp:  

1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som 
nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning. 

 
2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en 

oppgave, skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere 
utgiftene til oppgaveløsningen. 

 
3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til 

folkevalgte organer. 
 
4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store 

kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan. 
 

5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør 
være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et 
nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning. 

 

Innstillingen med tillegg vedtatt enstemmig. 

 

Formannskapets vedtak: 
 
Alta kommune er generelt positiv til Ekspertutvalgets rapport «Regionreformen – 
«desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen». 
 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455315 

9506 ALTA ALTA Telefaks: 78455011 

Alta kommune har følgende innspill; 

 Et helt sentralt suksesskriterium i reformarbeidet er at oppgaveroverføringen 
realiseres. Alta kommune har derfor forventning om at ekspertutvalgets rapport 
følges opp i praktisk politikk. 

 Overføring, må suppleres med oppbygging. Flere byer/kommuner har opparbeidet en 
betydelig kompetanse som kan videreutvikles gjennom tilførsel av nye oppgaver. 
Dette vil kunne gi vekstimpulser til større deler av regionen. 

 Alle oppgaver som tilføres de nye regionene må være fullfinansiert. 

 Alta ønsker å bidra positivt til utviklingen av den nye regionen og er beredt til både å 
definere og ta ansvar for nye oppgaver som skal tillegges regionalt nivå. 
 

Formannskapet viser til ekspertutvalgets retningslinjer for fordeling av oppgaver mellom 
forvaltningsnivå å forventer at følgende følges opp:  

 
1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som 

nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning. 
 
2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave, 

skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til 
oppgaveløsningen. 

 
3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folkevalgte 

organer. 
 
4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store 

kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan. 
 
5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør 

være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et 
nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning. 

 
 
Alta kommune ber om at Kommunal og moderniseringsdepartementet tar Alta kommunes 
innspill med i det videre arbeidet med regionreformen. 
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