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UTTALELSE OM REGIONREFORMEN

Sør-Troms regionråd viser til ekspertutvalgets rapport av 1. februar 2018
som foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Oppgavene
utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar, og
omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur,
folkehelse, samferdsel, klima og miljø.

Sør-Troms regionråd støtter det overordnede målet om å redusere byråkrati og effektivisere
offentlig forvaltning, herunder prinsippet om overføring av oppgaver fra stat til regionalt nivå,
forutsatt at nødvendige økonomiske midler følger med. Ovennevnte bør også omfatte alle
forvaltningsmessige oppgaver som i dag er tillagt Fylkesmannen.

Regionrådet støtter synet på at de tre store politikkfeltene der fylkeskommunene bør ha
oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk er innen:

arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

Regionrådet vil påpeke at det blir viktig å unngå at de nye regionene overtar statlig byråkrati,
noe som må bety at måten som fremtidige oppgaver skal løses på ikke må overføres flatt fra
stat til region. Like viktig som å vurdere hvilke oppgaver som skal løses, er å vurdere hvilke
oppgaver som ikke skal løses eller løses på en annen og mer effektiv måte.

Avslutningsvis vil regionrådet legge som en klar forutsetning at en vesentlig del av oppgavene
som foreslås overført til regionen lokaliseres utenfor regionhovedstaden. Et sterkt omland til
regionhovedstaden er en fordel for alle.

Med hilsen

Helene Berg Nilsen Sturla Bangstad
Leder Daglig leder
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Kopi til:
Midt-Troms regionråd
Ibestad kommune 9450 HAMNVI

Tjeldsund kommune
Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskj

er
Kvæfjord kommune Bygdevegen 26 9475 Borkene

Salangen kommune 9350 SJØVEG
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Ofoten regionråd
Vesterålen regionråd
Lofotrådet
Lavangen kommune
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