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Overføring av oppgaver til fylkeskommunen og muligheter i Lofoten
I møte med fylkesrådet i Nordland 8.11.18 tok Lofotrådet opp regionreformen og overføring av
statlige oppgaver til fylkeskommunene. Nye oppgaver og overføring av funksjoner fra statlig til
regionalt nivå, innebærer muligheter for etablering av flere kompetansearbeidsplasser også ute i
regionene i Nordland.
I vårt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport om desentralisering av oppgaver fra staten til
fylkeskommunene (2018) peker Lofotrådet på følgende:
«Vi forutsetter også at noen oppgaver som foreslås overført til fylkeskommunen lokaliseres utenfor
Tromsø og Bodø. Både der det finnes aktuelle kompetansemiljø i dag – og der den enkelte region
mener å se muligheter for å styrke lokalsamfunn med etablering av offentlige
arbeidsplasser. Nasjonalt er det et fordelt snitt på ca 11,4% statlige arbeidsplasser i
kommunene/regionene. Eksempelvis har Bodø kommune ca 22% statlige arbeidsplasser, mens
Lofoten som region har ca 5,5%. statlige arbeidsplasser. Regionreformen gir derfor gode
muligheter og grunnlag for bedre utjamning, når statlige arbeidsplasser skal flyttes ut.»
Stortinget behandlet og vedtok i januar i år Meld.St 6 (2018-2019) som presenterer nye oppgaver
til regionene.
Lofotrådet ber fylkesrådet være seg bevisst sitt ansvar og se muligheter for at arbeidsplasser og
miljøer kan lokaliseres i Lofoten. Vi ønsker spesielt å peke på det sterke kompetansemiljøet som
allerede finnes rundt forvaltning og utvikling av havner og farleder.
Lofoten er avhengig av en infrastruktur innenfor havner. Disse er premissleverandør for å skape
økt verdiskapning, og gi økt mulighet til helårsarbeidsplasser. Lofotrådet ser det som en av de
viktigste oppgavene når nå oppgaver blir flyttet fra stat til fylkeskommunen, at fokuset på
fiskerihavner står høyt. Lofotrådet mener derfor Nordland fylkeskommune må bruke det
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mulighetsrommet som nå ligger for å kunne utvikle fiskerihavnene i Nordland til å kunne møte
fremtiden.
Lofotrådet ser fram til videre konstruktiv og snarlig dialog med fylkesrådet, når Nordland
fylkeskommune sin organisasjon nå skal rigges for nye oppgaver.
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