
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 14.03.2018 
Tidspunkt: 08:30-10:10 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger Leder AP 
Olaug Bergset Nestleder SP 
Sigleif Pedersen Medlem AP 
Terje Olsen Medlem H 
Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 
Martin Årnes Medlem UNG 

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Siv Elin Hansen Medlem SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Kirstin Korsfur Medlem Frp 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen kunne møte Anne Kirstin Korsfur Frp 
   

 
Merknader 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne-Marie Gaino Rådmann 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Øyvind Evanger  Olaug Bergset 
Ordfører  
 
______________________  _______________________ 
Anne-Marie Gaino              Sigleif Pedersen 
Utvalgssekretær  
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PS 10/18 Regionreformen - desentraliserte oppgaver til de nye regionene 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.03.2018  

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende felles forslag: 
Innovasjonssenter Nord 
Nordreisa kommune vil videreutvikle vår rolle som regionsenter. Ut fra dette ønsker vi å bygge 
opp Innovasjonssenter Nord tilknyttet fagmiljøet på Halti. Innovasjonssenter Nord skal 
inneholde campus Nord-Troms, nye fylkeskommunale oppgaver som følge av 
oppgavemeldingen og kvensk nasjonalt teater. 
 
Campus Nord-Troms skal bestå av Nord-Troms Studiesenter med flere nye studietilbud, 
forskningsnode og regionale forskningsfondoppgaver. 
 
Innovasjonssenter Nord vil spesielt kunne være vertskap for følgende oppgaver for det nye 
fylket: 

 forvalte kvensk språk, kultur og virkemiddelordninger 
 distriktssenteroppgaver i det nye fylket 
 Siva oppgaver 
 Plan og forvaltningsoppgaver for fylkeskommunale veger 
 Innovasjon Norge node 
 Miljø- og naturforvaltningsoppgaver 
 Folkehelseoppgaver 
 Statped og familievernoppgaver fra Bufetat. 

Kostnader til arbeidet dekkes av disposisjonsfond. 
 
Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. Det bes om et møte med fylkesrådet snarest. 
 
Nordreisa formannskap ber om at utredningen ferdigstilles innen 11.april. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Innovasjonssenter Nord 
Nordreisa kommune vil videreutvikle vår rolle som regionsenter. Ut fra dette ønsker vi å bygge 
opp Innovasjonssenter Nord tilknyttet fagmiljøet på Halti. Innovasjonssenter Nord skal 
inneholde campus Nord-Troms, nye fylkeskommunale oppgaver som følge av 
oppgavemeldingen og kvensk nasjonalt teater. 
 
Campus Nord-Troms skal bestå av Nord-Troms Studiesenter med flere nye studietilbud, 
forskningsnode og regionale forskningsfondoppgaver. 
 



Innovasjonssenter Nord vil spesielt kunne være vertskap for følgende oppgaver for det nye 
fylket: 

 forvalte kvensk språk, kultur og virkemiddelordninger 
 distriktssenteroppgaver i det nye fylket 
 Siva oppgaver 
 Plan og forvaltningsoppgaver for fylkeskommunale veger 
 Innovasjon Norge node 
 Miljø- og naturforvaltningsoppgaver 
 Folkehelseoppgaver 
 Statped og familievernoppgaver fra Bufetat. 

Kostnader til arbeidet dekkes av disposisjonsfond. 
 
Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. Det bes om et møte med fylkesrådet snarest. 
 
Nordreisa formannskap ber om at utredningen ferdigstilles innen 11.april. 


