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GENERELL DEL 

Bakgrunn 
I de siste årene har offentlige sektor vært gjennom en konstant omorganisering.  Mange offentlige 

organisasjoner er i endring.  Oppgaver fordeles og overføres mellom både gamle og nye 

organisasjoner.  Digitalisering gjør at enkelte oppgaver forsvinner eller blir sentralisert.  På grunn av 

at kommuner har fått tilført stadig flere oppgaver og at spesielt kanskje mindre kommuner har 

problemer med å levere disse tjenestene ble kommunereformen igangsatt.  Sammenslåing av 

kommuner vil innvirke på en rekke andre organisasjoner slik som fylkene og statlige virksomheter.  

Samarbeid mellom kommuner må gjennomgås på nytt da kommunene blir større og kan løse flere 

oppgaver selv.  Regionrådene er en av de interkommunale områdene som må gjennomgås og som 

krever endringer.  Regionreformen (fylkene) vil også endre størrelsen på fylkene og endre 

maktforholdene internt og eksternt. 

Generelt: hva er regioner? 
Regioner kan være forvaltningsobjekter og mellomnivåer mellom det nasjonale og det lokale.  I 

enkelte føderale stater er de autonome subjekter, løsrevet fra det konstitusjonelle nivået.  Det 

eksisterer handlekraftige og sterke økonomiske næringsregioner, gjerne rundt bykjerner, i en 

nedenfra og opp prosess.  I kjølvannet av EUs indre marked og frie krefter har det og vokst fram 

europeiske vekstregioner, definert som euroregioner.  Å definere termen region er derfor ikke 

ukomplisert.  Begrepet er bredt, sammensatt og anvendes ulikt i ulike sammenhenger og tidsepoker. 

Det omfatter regionale inndelinger på ulike nivå; globale, multinasjonale, nasjonale og 

tverrnasjonale.  Startpunkt, betingelser og egenskaper for regioner er sjelden like.  I en mer romslig 

definisjon av begrepet betyr regionalisering å dele eller inndele i regionale rom. 

Funksjonelle regioner 
En sentral teoretisk nøkkeldistinksjon når regioner defineres er avgrensing, grenser som kan være 

fysiske eller funksjonelle.  Fysisk i meningen territoriell, funksjonell i meningen avgrensing ved hjelp 

av samspill og interaksjon mellom ulike aktører, uavhengig av territorielle og politiske grenser. Det 

kan enten være nettverk eller formålstjenlige interaksjoner innen et bestemt samfunns- eller 

saksområde.  Handlinger opparbeider en gjensidig avhengighet i forhold til hverandre og er 

incitamenter til videre samhandling.  Gjensidig avhengighet, eller interdependens betegner en 

situasjon der en aktørs evne til å gjennomføre sine målsettinger er avhengig av andre aktørers 

beslutninger og valg.  I en slik situasjon er aktørene både følsomme og sårbare for andre aktørers 

innspill.  En region er funksjonell når mindre enheter supplerer hverandre og resultatet er en 

funksjonell enhet (NORUT rapport nr. 7 /2012).  Næringsregioner holdes sammen av slike 

nettverksliknende sammenhopninger av aktiviteter som akkumulerer økonomiske verdier.  Det 

tiltrekker andre aktører og konsekvensen er en selvforsterkende prosess.  Vekst og utvikling knyttes 

på denne måten til effektivitet, økonomisk kapasitet og konkurranse.  Drivkreftene er fundamentert 

på økonomiske prinsipper og kan kobles til regionens forutsetninger; geografi, politiske strukturer og 

økonomisk fundament.   Drivkreftene må betraktes i sammenheng med næringsaktørers muligheter 

for markedsinngang og samhandlingsutsikter med andre aktører i det regionale rommet.  Sammen 

skaper det en kumulativ effekt.  
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Politiske og administrative regioner  
Klassiske regionaliseringsteorier har tradisjonelt vært forbundet med kontroll av og tilgang til et 

territorielt avgrenset område, avgrensede områder som gjerne følges opp av politisk rammeverk og 

administrative arrangement- et nivå som i enhetsstater er underordnet og avhengig av det 

nasjonalstatlige nivået.  Slike politiske og administrative regioner fungerer gjerne uavhengig av et 

integrert næringsliv.  Statlige intervensjoner og overføringspolitikk har vært de grunnleggende 

føringene.  Etablering og eksistens har hatt et forvaltningsorientert utgangspunkt mer enn det å være 

enheter for verdiskapning.  Slike løsninger er gjerne ikke designet for å respondere effektivt på krav 

om næringsøkonomisk vekst og utvikling. 

Regional dynamikk  
I det postmoderne samfunn er regioner ikke lenger statiske.  De har i noen tilfeller intensjoner om 

større næringsøkonomisk spillerom, andre igjen ønsker mer politisk makt og selvstyre.  I begge 

tilfeller dreier det seg om endret substans og innhold.  Den europeiske integrasjonsprosessen og en 

generell ny-liberalistisk økonomisk dreining har ført til at tradisjonelle politiske modeller ser etter 

alternative løsninger for å håndtere komplekse næringsøkonomiske strukturer.  Til tross for at hver 

region er unik kan det se ut som at et mønster er gjennomgående.  Handel, vekst og utvikling er ikke 

lenger bare en nasjonal utfordring, men i tillegg et regionalt og tverrnasjonalt fenomen.  Det krever 

supplerende løsninger som er koordinerte, besluttsomme og effektive. 

Regional utviklingsteori 
Den vanlige måten å forklare regional økonomisk utvikling er en teori som bygger på en komparativ 

synsvinkel på regionale konkurransefordeler. Det er en tendens at foretak velger lokalisering ut fra 

kostnadskriterier og standardiserte rutiner, og ikke bare på grunnlag av politiske strukturers evne for 

tilrettelegging.   

Det er en oppfatning om at globaliseringen har redusert lokaliseringsforholdenes betydning.  Det er 

neppe hele sannheten, men det er liten tvil om at et ideologisk skifte og ny-liberale 

rammebetingelser har påvirket balanseforholdet mellom politiske strukturers intervensjoner og 

markedskrefter.  

Fortsatt spiller lokaliseringskriterier inn når forretningsaktører skal velge det best egnete stedet for 

sine aktiviteter, det være seg produksjonsforhold eller generelle betingelser som kan tenkes å 

påvirke vekst og utvikling.  

Funksjonalitet for å skape tiltrekningskraft 
En økonomisk funksjonell region er holdt sammen av strukturer.  Funksjonalitet knyttes til to forhold 

i omgivelsene; geografi og økonomi.  Lokaliseringsfaktorer som er i samspill med hverandre forventes 

å påvirke næringsetablering.  Dette er forhold som ligger utenfor det enkelte foretaks kontroll, og 

ofte utenfor et markedsøkonomisk system som innvirker på lokalisering.  Funksjonaliteten i regionen 

har betydning for at aktører skal kunne forholde seg til hverandre med en viss grad av smidighet.  

Funksjonalitet i regioner krever flyt og sirkulasjon av aktiviteter som til syvende og sist skal 

akkumulere verdier og danne grunnlaget for vekst og utvikling.  En slik forståelse av regioner 

omfatter både generelle samfunnsforhold og mer spesifikke forhold knyttet til interaksjon og 

samhandling mellom næringsaktører innen regionen.  Dette utelukker ikke at også generelle 

samfunnsforhold i kombinasjon med markedssystemets egne krefter influerer på funksjonaliteten i 

en region.  Skal man få til nyetableringer må regionen fungere godt på flere nivåer, ikke bare på det 

politiske. 
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Regionreformen Nordland – Troms – Finnmark - Nye oppgaver 
 

Oppgaveendring som følge av regionreform, stat, fylke, kommune  

Ved Stortingets behandling av Meld.St.22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og 

oppgaver ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle levere forslag til ytterligere nye oppgaver til 

regionene innen 1. februar 2018. 

Fra mandatet: 

Forslaget om nye oppgaver skal: 

- Styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle 
- Gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester 
- Vurdere oppgaver som i dag ligger til staten 
- Legge generalistkommuneprinsippet til grunn  

Ekspertutvalget leverte 1. februar 2018 

Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet 

som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.  Generalistkommuneprinsippet 

ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt 

selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål. 

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater.  Oppgavene 

utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette 

omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, 

folkehelse, samferdsel, klima og miljø. 

Næring, kompetanse og integrering 

Utvalget har satt som bakgrunn at nasjonal velstand og velferd bygger på regionenes evne til å 

utvikle særlige fortrinn innenfor rammen av en globalisert økonomi. De vil knytte næringspolitikken 

tettere til forsknings-, kompetanse- og innovasjonspolitikken og regionalisere så mye av 

politikkutformingen som mulig for å nå nasjonale verdiskapingsmål:  

- Fylkeskommunal eierandel i Innovasjon Norge styrkes 
- Mer desentralisert forvaltning av forskningsmidler 
- Ansvar og oppgaver i Distriktssenteret overføres fylkeskommunen   
- Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket overføres fylkeskommunen 
- 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 
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Klima, miljø og naturressurser 
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) 
 

Samferdsel 

- Kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis 
Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo 

- Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd 
 

Kultur og kulturminnevern 

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 

 
Helse og levekår 

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 
 

Regional planlegging 

Forpliktelsen til deltakelse i og oppfølging av regionale planprosesser må styrkes 

Regionale planer må i større grad ligge i grunnlaget for beslutninger i staten 

Konsekvenser 

Utvalgets forslag medfører 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. 
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SPESIELL DEL 
Organisering  
De fleste av landets 52 fungerende regionråd er organisert etter §27 i kommuneloven. Flere 

av rådene er en direkte videreføring av tidligere formelle eller uformelle samarbeidsorganer 

mellom kommunene. Den klart viktigste begrunnelsen for opprettelsen av rådene er å stå 

sterkere utad som region. Videre begrunnes rådene særlig ut fra ønsket om å få til mer 

interkommunalt sakssamarbeid og mer forpliktende samarbeid. Ordførerne spiller en sentral 

rolle i alle regionrådssamarbeidene. I 38 % av regionene sitter de alene i det som må 

betraktes som det operative regionorganet. Rådmennene er medlemmer i 29 % og 

opposisjonen er representert i 43 %. Med noen få unntak har kommunene lik representasjon 

i rådene uavhengig av innbyggertall. 73 % av rådene har fast administrasjon, i 23 % går 

administrasjonen på rundgang mellom kommunen i årssykluser, mens i 4 % av rådene 

sirkulerer administrasjonen fra møte til møte. Rådet med flest ansatte har 18-20 årsverk, 

mens mange råd bare disponerer administrative ressurser tilsvarende brøkdeler av et 

årsverk. Halvparten av rådene med fast ansatte har selv arbeidsgiveransvaret for disse. Ca. 

halvparten av rådene disponerer beskjedne økonomiske midler, mens noen få har en årlig 

omsetning på opp mot 10 mill. kr. Utgiftene fordeles etter antall innbyggere, etter antall 

kommuner, etter nettobudsjett eller etter en kombinasjon av disse modellene (Sanda, K G 

2000). 

En region to byer - hvorfor samarbeide i et større regionråd 
Sør-Troms og Ofoten benevnes heretter som «storregionen». Regionbygging har vært brukt for å gi 

befolkningen en merverdi i at ressurser blir bedre utnyttet slik at alle deltagende aktører får en 

merverdi.  Merverdien oppstår ved at grensene bygges ned, man øker tilliten over tid og skaper en 

felles identitet, man hjelper hverandre med å løse felles problemer, man deler informasjon og 

utvikler ideer og ressurser i fellesskap.  Strategisk utvikler man målsetninger og jobber i fellesskap for 

å realisere disse. 

Endring av kommunestrukturen  
I Ofoten har 4 av 5 kommuner igangsatt arbeid med kommunesammenslåing. Ballangen, Tysfjord 

Nord og Narvik slår seg sammen til nye Narvik.  Tjeldsund og Skånland slår seg sammen til nye 

Tjeldsund. Nye Tjeldsund blir en del av et nytt Troms/Finnmark.  I Sør-Troms er det bare Skånland 

som blir berørt av kommunereformen.  For Ofotens del blir regionrådets medlemmer redusert fra 5 

til 2. Derfor er det naturlig å se på nye samarbeidsrelasjoner.   

 

Samferdsel/infrastruktur 

Nye samferdselsutbygginger har også innvirkning i form av reduserte reisetider i begge regioner 

(Norut rapport nr 5/2015, pkt. 4.6).  Her kan Hålogalandsbrua med planlagt ny vei mellom Øyjord og 

Bjerkvik, Harstadpakken og ny E10 Snubba – Gullesfjordbotn (Hålogalandsveien) nevnes spesielt.  Når 

disse utbyggingene er ferdige vil man få en annen bo- og markedsregion. 

Demografi Ofoten 
Ofoten har i dag en befolkning på ca. 26 000.  Utviklingen i de seneste år har vært svakt positivt 

regionen sett under ett.  Utviklingen kan sies å ha stabilisert seg, siden det verken går mye opp eller 

mye ned.  Hvis man ser på befolkningens aldersstruktur, finner man at gjennomsnittsalderen øker.  

Vår region er allerede er på vei inn i «eldrebølgen».  Fødselsratene er et noe under 2.0 pr kvinne, 
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(1.71) slik som ellers i Norge, slik at en del av erstatningen av befolkningen og all vekst i befolkningen 

kan tilskrives innvandring. De lave fødselsratene kan også avspeiles i fremtidige forventede elevkull i 

skolene.  Tallene viser at elevkullene vil bli mindre i fremtiden.  Dette henger sammen med at den 

delen av befolkningen i reproduserende alder er mindre i Ofoten enn landet for øvrig.  Det er grunn 

til å legge merke til at både i kommunene i vår region og Nord-Norge utgjør en stadig mindre andel 

av befolkningen i Norge som helhet.  I dag er vi i Nord Norge under 10% for første gang på flere 

hundre år.  Dette gjør at man får mindre politisk representasjon i Stortinget over tid.  

Nordlandsbenken ble redusert med ett mandat ved siste stortingsvalg.   

Det er bare byene Bodø og Tromsø som har klart over tid å opprettholde en befolkningsvekst 

samtidig som de fleste kommunene i Nord-Norge har gått tilbake i folketall.  En voksende befolkning 

er et sentralt argument i det offentlige ordskiftet, som det viktigste premiss for vekst.  Dette er til en 

stor grad riktig.  Flere innbyggere etterspør flere varer og tjenester, såfremt de har midler til å kjøpe.  

Slik at en voksende befolkning må alltid være fulgt opp av en voksende økonomi.  Tendensen i 

næringslivet i dag, tilsier at hver enkelt arbeidstaker stadig produserer for større verdier, dvs. at 

produksjonen øker, mens antall arbeidstakere går ned.  Derfor er tanken om at man må ha voksende 

folketall for å få til økonomisk vekst noe unyansert. Fortsatt automatisering og robotisering vil 

forsterke dette ytterligere. Aldersstrukturen i befolkningen betyr også mye for hva som etterspørres, 

enten det er bleier eller gåstoler.  En større andel av yngre betyr oftest større forbruk og 

etterspørsel.  Japan har klart å opprettholde vekst i BNP per capita selv om befolkningen blir eldre og 

befolkningen skrumper.  Det finnes også eksempler på stater som har fordoblet sin befolkning og 

samtidig har stagnert økonomisk.   

Demografi Sør-Troms 
STRR; 37887 innbyggere (unntatt Tjeldsund kommune på 1252 innbyggere; befolkningsvekst -7,4%) 

Befolkningsvekst pr. 2017: 

Harstad: 4,5%, Kvæfjord: -2,0%, Skånland: 5,7%, Ibestad: -11,4%, Gratangen: -8,6%, Lavangen: 6,4%, 

Salangen: -0,5% 

Hvis vi antar at andelen eldre i regionen stort sett følger landsgjennomsnittet vil andelen over 70 år 

vil være ca. 1/5. En kommune på 1000 innbyggere vil da ha ca. 200 personer over 70 år i 20140 

(1000:5). 

Troms fylkeskommunes blikk på kommunene i Troms- demografisk og økonomisk utvikling fra 2013; 

«i 2028, vil dette forholdstallet være redusert til 3,1 for Troms og 2,6 for Troms u/Tromsø. På 

landsbasis vil det bli en nedgang til 3,5. Dette viser at eldrebølgen er en nasjonal utfordring, men 

ettersom det relativt sett er færre yrkesaktive per pensjonist i Troms u/Tromsø i dag enn for landet, er 

det mye som tyder på at eldrebølgen kan få større konsekvenser i Troms enn for landet som helhet». 

SSBs befolkningsframskriving 2040 (hovedalternativet) 

Nåsituasjon 2040 

Harstad 24695 (2013 tall) 27500 

Kvæfjord 3029 3200 

Skånland 3041 3200 

Ibestad 1403  1100 

Gratangen 1137 1000 

Lavangen 1051  1100 

Salangen 2230   2200 

Samlet 39300, dvs. en økning på 1413 personer 
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Befolkning i Ofoten og Sør-Troms samlet ( pr. 01.01.2018) 

Kommuner Personer 

1805 Narvik 18 638 

1850 Tysfjord 1 953 

1852 Tjeldsund 1 259 

1853 Evenes 1 387 

1854 Ballangen 2 522 

1903 Harstad 24 820 

1911 Kvæfjord 2 928 

1913 Skånland 2 994 

1917 Ibestad 1 380 

1919 Gratangen 1 117 

1920 Lavangen 1 061 

1923 Salangen 2 226 

Total 62 285 
Til sammenligning har Tromsø 74 000 innbyggere og Bodø 51 000 innbyggere. 

Utfordringer og muligheter ift. 2 fylker  
Troms og Finnmark blir en region fra 2020.  I dag har disse to fylkene henholdsvis 6 og 5 

stortingsrepresentanter.  Nordland har 9 representanter.  Totalt har Nord-Norge 20 mandater av 

totalt 169 mandater på Stortinget, eller i underkant av 12 %.  12 % representasjon gir Nord-Norge en 

«overrepresentasjon» i forhold til folketallet.  I dag bor det 480 000 i de tre nordligste fylkene.  Skulle 

Nord-Norge vært representert som gjennomsnittet av resten av landet måtte vi ha en befolkning på 

636 000.  Riktignok er det sjeldent at det kommer opp saker der alle stemmer ut fra et «Nord-

Norgeperspektiv». Det grunn til å tro at storregionen Ofoten og Sør-Troms vil ha større 

påvirkningsmuligheter i forhold til stortingsrepresentantene enn om regionene skulle operere hver 

for seg. 

Ofoten og Sør-Troms vil bli liggende i «utkanten» i hver sin region fra 2020.  Kanskje spesielt for Sør-

Troms vil utkantfølelsen bli påtagelig da den nye regionen blir like stor som Tsjekkia eller mer enn 

dobbelt så stor som Belgia.  Fra Harstad til Kirkenes blir det lengere enn fra Hamburg til Milano.  Vi 

vet fra tidligere erfaringer at de to største byene i Nord-Norge ofte er i stand til å tiltrekke seg store 

offentlige investeringer.  Det være seg bygging av ny flyplass i Bodø, som strengt tatt er byutvikling 

betalt av staten, eller eksempelvis lokalisering av Framsenteret til Tromsø.  Tiltrekningskraften på 

offentlige arbeidsplasser er et resultat av påvirkning innen etablerte nettverk og politisk arbeid.   De 

store byene har også hatt en sentraliseringseffekt i Nord-Norge der oppgaver også har blitt flyttet til 

Bodø eller Tromsø fra mindre byer i Nord-Norge, både offentlige og privateide virksomheter.  De to 

store byene har gode nettverk for å påvirke beslutninger i departementer og statlige foretak.  De to 

byene er også de to eneste som har en klar befolkningsvekst i Nord-Norge.  Det er derfor grunn til å 

frykte at både Ofoten og Sør-Troms vil kunne bli marginalisert. 

Rent politisk er partiene organisert etter fylkene noe som gjør at saker som angår hele storregionen 

også til en viss grad blir marginalisert innad i partiene.  Ikke alle partier har sine egne Nord-Norge 

organisasjoner der saker kan ses i større sammenheng.  Agenda og definisjonsmakten blir også i noen 

grad påvirket av den politiske organiseringen.  Således kan et nytt regionråd som går på tvers av 

grensen vil kunne endre vektingen av saker innad i partiene og forhåpentligvis sette regionale saker 

oftere på agendaen, også ved at politikere får en møteplass som er grenseoverskridende.  
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Fylkene vil bli betydelig styrket hvis ekspertutvalgets anbefalinger blir iverksatt.  Spesielt innen 

regional utvikling vil det bli en styrking av de nye regionene.  Dette betyr at man i større grad enn 

tidligere er muligheter til å kryssfinansiere regionale utviklings- og innovasjonsprosjekter fra begge 

fylker. 

 

Bo- og arbeidsmarkedsregion  
Det vil kanskje være å ta hardt i å påstå at storregionen er et felles arbeidsmarked for de som 

dagpendler.  Noe pendling foregår, eksempelvis jobber det 86 personer i Narvik som har bosted i 

Harstad kommune.  Samlet for Ofoten er det 153 arbeidstagere fra Harstad som innpendler til disse 5 

kommunene.  Gratangen innpendler til Narvik med 51 arbeidstakere, dvs. over regionsgrensen.  

Videre kan man si at det til en viss grad kan oppfattes som en bo- og arbeidsmarkedsregion ut fra 

pendling.  Oppbyggingen på Evenes flyplass vil bety mye for å anse storregionen som et marked.  Hvis 

man hadde hatt gode data på salg av tjenester fra mindre firma, kan man anta at storregionen 

oppfører seg mer som et felles marked.  Da tenker jeg på eksempelvis levering av rør, elektriske, 

verksted, veterinær, tanntjenester, transport og anleggstjenester etc.  De to regionene utgjør alene 

for små markeder til å opprettholde alle tjenester internt, og firmaer må derfor ut av regionen for å 

finne nok arbeid. 

Eksisterende funksjonelle samarbeid i storregionen 
Det eksisterer allerede et utstrakt funksjonelt samarbeid mellom Ofoten og Troms/Sør-Troms. Her 

kan blant annet nevnes: UiT, Flyplass (næringsutvikling), UNN- samme helseforetak, Forsvaret, 

samferdsel (E10-E6, Jernbane- Flyplass, reiseliv, felles historie (krigshistorie, vikinghistorien), 

kultursamarbeid – kultur i Troms, Musikk i Nordland.  Pkt 4.6. 

Utfordringer og muligheter som følge av at et nytt råd vil bestå av 2 byer  
Hvis man skal bygge en storregion vil det viktigste spørsmålet bli synergi.  Synergi kan beskrives kort 

som: 1+1=3.  Hvis man oppnår god synergi mellom aktører vil de sammen kunne oppnå mer enn de 

enkeltvis ville kunne gjøre alene.  Godt samarbeid gir økt verdi for enkeltaktørers investering i tid og 

ressurser for å oppnå målsetninger.  Vi kan med sikkerhet si at STRR og OR er komplementære 

regioner, dvs. at de utfyller hverandre innen næringsliv, kulturelle tilbud, boforhold og til en viss grad 

naturforhold. 

Privat sektor i de to byene, slik som private firma, og halvoffentlige organisasjoner innen 

undervisning og utdanning, salg av konsulenttjenester vil spille en vital rolle for å utvikle en felles 

region.  Noen ganger vil de dra i motsatt retning hvis de har egne interesser som de setter over 

regionens interesser.  Egen bunnlinje i regnskapene vil alltid prioriteres.  Allikevel vil disse aktørene 

være essensiell for videre felles utvikling. 

Man kan si at samfunnsutvikling krever innsats fra et svært komplekst system bestående av 

offentlige og private aktører.  Noen styrt politisk, mens andre blir styrt fra styrerommene av private 

interesser.  Spørsmålet om «coherence», konsistens eller sammenhengskraft, i komplekse systemer 

er en viktig målsetning for å lykkes med å sveise sammen to regioner. Sammenhengskraften oppstår i 

enten et hegemonisk pålagt samarbeid (slik som Forsvaret) eller som tillit mellom likeverdige 

enkeltaktører (slik som et idrettslag).  Alle aktører vil jobbe mot en felles målsetning hvis 

sammenhengskraften er god.  Dette krever at saker og utspill korresponderer og er harmoniske.  Tillit 

må opparbeides over tid, slik at samarbeid kan ikke forventes å være uproblematiske eller fritatt fra 

beslutninger tatt ut fra egeninteresser.  Et nytt regionråd vil i begynnelsen måtte jobbe mye med tillit 

og sammenhengskraft for å lykkes. 
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Felles ressurskartlegging. 
Storregionen burde gjøre en felles ressurskartlegging på hvilke institusjonelle og organisatoriske 

ressurser som de til sammen besitter.  Organisasjoner og institusjoner i begge de gamle regionene 

må knyttes nærmere sammen og således jobbe bedre sammen i nytt fellesskap. 

Kontroversielle saker – «showstoppers» 
I politiske organer med mange aktører er det ikke uvanlig at en eller flere vil stille seg imot et flertall.  

Noen ganger kan også forsamlingen bli splittet i midten.  Regionrådene i Norge har basert seg på 

konsensus selv om man praktiserer vanlige avstemninger med simpelt flertall.  Ofte har det fungert 

slik at vedtak har blitt tilpasset for å få med flest mulig av medlemmene, eller at sakene har blitt 

forkastet ved mangel på konsensus. 

Det kan bli en svakhet hvis man ikke evner å få til vedtak i et regionråd som støttes av de fleste av 

medlemmene.  Derfor bør det åpnes for en annen praksis om nødvendig, der man er villig til å gå ut 

med vedtak selv om ikke alle aktørene stiller seg bak.  Man bør også «sentralisere» et arbeidsutvalg 

hvor alle ikke er med i arbeidsutvalget, men heller et utvalg av ordførere med kapasitet og interesse 

for arbeidet. 

Partipolitikk i større nasjonale saker som vedrører regionen vil naturligvis innvirke på evnen til 

konsensus lokalt.  Det kan godt være at enkelte partier vil gå «imot» sin egen region grunnet politiske 

meninger som kommer fra partiene sentralt.  Dette vil man ikke kunne styre uansett størrelse på 

regionrådene.  

Mulige «showstoppers» 

 
Militære utbygging på Evenes  

– partipolitiske og geografiske argumentasjon fører til manglende oppslutning rundt utbyggingen.   

Uroen rundt utbyggingen medfører splittelse mellom partier og kommuner.  Høyt konfliktnivå 

innvirker på andre saker på en slik måte at man ikke kan oppnå konsensus i disse sakene heller. 

Lufthavnstruktur i nord 

-potensielt manglende koordinering og konsensus fra begge regioner medfører at man ikke står 

samlet politisk, om at Evenes er et svært godt alternativ som storflyplass for LoVe. Veiutbygginger 

som gjør korter ned kjøretiden til Evenes vil bedre Evenes som alternativ ytterligere.  Taperne blir 

således alle, siden rutetilbudet vil bli mindre, ved ett økt antall flyplasser.  Reiselivet kan også på sikt 

bli påvirket negativt. 

Hålogalandsveien 

Hålogalandsveien kommer, men hvor stor utbyggingen blir er noe usikkert, grunnet økte kostnader.  

Fortsatt politisk press er nødvendig for å realisere planene.  Kryssing av Tjeldsundet kan være 

kontroversielt.  Grunnet kjøretid vil det for Lofoten og Vesterålen være viktig at veien blir kortest 

mulig, spesielt hvis det ikke blir bygget en storflyplass i LoVe.  For all fisketransport innvirker 

kjøreavstand på kostnad og kvalitet på produktene. 

Nord-Norge banen - Ofotbanen 

Nordlandsbanen har igjen kommet opp etter en tornerosesøvn siden begynnelsen av 1990 tallet.  

Sterke miljøer i Nord- Norge jobber for å realisere denne.  Satsningen har allerede medført en del 
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debatt som viser at meningene er delte om jernbaneutbygging.  Fokuset på Nord-Norge banen vil ta 

vekk fokus fra Ofotbanen som trenger oppgraderinger og dobbeltspor. 

UNN og sykehusene i byene 

At begge byer har et sykehus innen samme helseforetak kan oppfattes som en konkurransesituasjon.  

Det er også en svakhet at de to sykehusene ligger så «nært» hverandre.  Dette kan medføre at 

enkelte behandlingstilbud blir overført til det ene sykehuset midlertidig eller permanent.  Spesielt 

med forbedret samferdsel kan dette bli et utfall.  Med en forverret økonomisk eller 

kompetansemessig situasjon for Norge, kan ett av dem bli nedlagt.   

UiT 

Begge byene har hver sin avdeling innen UiT.  Videre utvikling av disse avdelingen kan medføre 

splittelse grunnet konkurranse mellom byene.   

E6 

Prioriteringer mellom E10 og E6 kan skape regionale spenninger. 

Oljeutvinning i Nord 

Partipolitikk kan medføre redusert eller stopp i utbygging nord for 62 breddegrad, noe som vil 

medføre redusert aktivitet og/eller tapte muligheter, spesielt i Harstad. 

Konklusjon 
STRR og OR blir liggende i periferien av hver sin region.  Derfor er det viktig at vi finner en 

organisering som kan være en motvekt imot sentrum, og som samtidig gjør det mulig å utvikle våre 

egne ressurser til vår egen fordel.  

Nye oppgaver til fylkene, forutsatt at dette går gjennom i Stortinget, vil bety en klar styrking av fylket.  

Dette betyr at regionene vil måtte forholde seg til beslutninger foretatt på fylkesnivå i større grad 

enn tidligere.  Innvirkning på fylkene vil bety mer for regional utvikling og kultur.  Ved en ny 

storregion vil man ha inngripen i begge av de nye fylkene.  Nytt regionråd vil også ha tilgang til alle 

stortingsrepresentantene fra Nord-Norge. 

Faren for ytterligere marginalisering som følge av regionreformen er absolutt til stede. En 

sammenslåing av STRR og OR vil kunne legge betydelig press på beslutninger og motvirke 

marginaliseringen. 

Hvordan man organiserer nytt regionråd vil bety mye for hvilken merverdi eller synergi man kan ta ut 

av samarbeidet.  Sammenslåing av sekretariater vil betyr en stordriftsfordel og en mer sammensatt 

kompetanse.  Det vil også gi tilgang til nettverk og organisasjoner i begge de tidligere regionene som 

vil kunne være vitalt i å utvikle regionen videre. 

Det ligger et lokalt konfliktpotensial i flere av storsamfunnets mulige investeringer i begge regioner 

hvis man ikke klarer å skape god kultur for samarbeid. 
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