
14.05.19

•



Kommunereformen i Ofoten og Sør-Troms

• 01.01.2020:

• Narvik+Ballangen+Tysfjord/2

= Nye Narvik kommune

• Tysfjord/2 + Hamarøy
= Nye Hamarøy kommune

• Tjeldsund+Skånland

= Nye Tjeldsund i Troms

• Evenes alene

Ofoten regionråd



Flere enn Bodø og litt færre enn Tromsø

✓ Ofoten og Sør-Troms: 62.203  (25.736 + 36.467)

✓ Tromsø kommune: 75.967
✓ Bodø kommune: 51.681

Folketall pr. 2. kvartal 2018 (Kilde: SSB)
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Illustrasjon: 
Transportutvikling AS, 
2018
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Folketall pr. 2. kvartal 2018, regionråd i Nordland og Troms
Ofoten regionråd



Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet

Felles vedtak 10. mai 2019:

• Enstemmig vedtak: 
«Sør-Troms og Ofoten regionråd vedtar foreslåtte samarbeidsavtale 
for Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet, 
under forutsetning av at dette blir vedtatt av kommunestyrene i 
medlemskommunene.»



Åtte kommuner:

• Kvæfjord
• Harstad
• Ibestad
• Nye Tjeldsund = Tjeldsund-Skånland
• Gratangen
• Lavangen
• Nye Narvik = Narvik-Ballangen-Tysfjord nord
• Evenes

• Salangen går mot Midt-Troms

Ofoten regionråd



Hva ønsker vi å oppnå?

➢Større og sterkere nordnorsk utviklingsmotor
➢Vekst og utvikling

➢Fremme regionens mange fortrinn

➢Tydelig samfunnsutviklerrolle gjennom:  
➢Økt politisk gjennomslagskraft

➢Nord-Norgebenken

➢2 fylkeskommuner

➢2 fylkesmennsembeter

«Åtte kommuner sammen gir en kraftigere stemme»

Ofoten regionråd



Landets mest spennende region

Foto: Tone A. Karlsen, HT

• «Kommunedoktor» Geir Vinsand
har kartlagt alle landets 
regionråd. Han erklærer 
Hålogalandsrådet, som nå tar 
form, for det aller mest 
interessante.

• Nettavisen HT 10. mai 2019

Ofoten regionråd



Organisering

Eksempler på saksområder:
❑ Utdanning og kompetanse
❑ Helse
❑ Næring
❑ Forsvar
❑ Samferdsel og infrastruktur
❑ Innovasjon og entreprenørskap
❑ Ungdom

Hålogalandsrådet/

representantskap

Ordførere

AU

Leder

Nestleder

Saksområde A

Ordfører 1

Saksområde B

Ordfører 2

Saksområde C

Ordfører 3

Saksområde D

Ordfører 4

Saksområde E

Ordfører 5

Saksområde F

Ordfører 6

Saksområde G

Ordfører 7

Organisering:
❑ Rådet/representantskapet: Ordførere

❑ Arbeidsutvalg (AU): Leder og nestleder i rådet

❑ En opposisjonspolitiker fra hver 
medlemskommune 
med møte- og talerett

❑ Rådmenn fra hver medlemskommune 
med møte- og talerett 

❑ Daglig leder med møte- og talerett 

❑ 1-2 rådgivereHålogalandsting hvert andre år

Utvikles som del av felles 
næringsplan

Ofoten regionråd



Rollen som samfunnsutvikler

Være pådriver og  
kontaktpunkt for  
utviklingen av  
regionen.

Gi tilskudd til  
grundere/idretts-
lag/annet for å  
stimulere utvikling

Drive aktivt  
utviklingsarbeid  
innenfor  
samfunns- og  
næringspolitikk

Avgi  
høringsuttalelser  
som berører  
næringsutvikling i  
regionen

Bidra til å utvikle  
regionen som  
aktivt turistformål

Ofoten regionråd
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Samarbeid om næringsutvikling mellom kommuner

✓Økt verdiskaping og styrket næringsutvikling krever koordinert politikk og 
virkemidler på regionalt nivå.

✓Funksjonelle regioner er ofte best egnet; fylkeskommunene er for store og 
kommunene for små for oppgaven.

✓Det forutsetter at kommunene tar ledelses- og samstyringsansvaret i BA-
regionene mellom offentlige (kommuner, fylkeskommuner, IN, SIVA, NFR) og 
private aktører.
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Forhold som fremmer samarbeid mellom kommuner:

➢Regional samhørighet/ integrasjon
➢by-omland, bo- og arbeidsmarked, tradisjoner for samarbeid/gode 

erfaringer

➢Kommunene oppfatter seg/hverandre som «likestilte»
➢«Hver én stemme, uavhengig av størrelse»

➢Felles forståelse av samarbeidets mål og nytte
➢«Positiv-sum-spill» (mer enn «nullsum-spill»)

➢Aktiv deltakelse fra andre enn kommunale aktører i regionen
➢Kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, andre virkemiddelaktører

➢Koplinger også ut av regionen

➢Regionalt lederskap med god forankring og oppslutning fra 
alle kommunene
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Forhold som hemmer samarbeid mellom kommuner:

➢Svak regional samhørighet/integrasjon
➢ Ingen bo- arbeidsmarkedsregion, tradisjoner for samarbeid, store geografiske 

avstander.

➢Skjeve maktforhold og ujevn tilgang på 
utviklingsressurser og prioriteringer blant kommunene.

➢Mangelfull interesse, deltakelse og drahjelp fra andre enn 
kommunale aktører.
➢ Kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, virkemiddelaktører ellers.

➢Kommunene har sagt «ja» til for mange samarbeid etc. til 
tross for manglende kapasitet.

Ofoten regionråd



Demokratisk kontroll

✓Kommuner skal være transparente. 

✓Beslutninger i lukkede miljøer og lukkede rom kan 
skape mye motstand imot utvikling av både nærings-
og samfunnsutvikling. 

✓Derfor viktig at det offentlige viser eiermakten ved å 
styre sine selskaper slik at de blir transparente. 

Ofoten regionråd



Skillelinjer, oppsummering og definisjoner.

➢Kommuner er for små til å alene kunne ivareta nærings-
og samfunnsutvikling på en optimal måte. 

➢Begrepene samfunnsutvikling og næringsutvikling flyter 
litt over i hverandre. 

➢Samfunnsutvikling er politisk styrt av det offentlige, men 
utvikling av næring er i hovedsak styrt av det private.

➢Utvikling av næring og samfunn skjer best innen 
funksjonelle regioner der politikk og tiltak er koordinert 
innad i regionen.  
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❑Virkemiddelbruken må skreddersys til regionen ut fra 
politisk prioriteringer.

❑Mye av fylkeskommunal og statlig virkemiddelbruk 
retter seg imot regionene.  Derfor må man organisere 
seg godt regionalt. 

❑Det er viktig å beholde demokratisk kontroll med 
både nærings- og samfunnsutviklingen, grunnet den 
store effekt dette har på enkeltindividet.

Skillelinjer, oppsummering og definisjoner, forts.

Ofoten regionråd



Ofoten regionråd


