Innkalling og dagsorden til
KS Felles fylkesmøte for Nordland, Troms og Finnmark 2018.
Bodø 18. og 19. april på Radisson Blu hotel.
Velkommen til Felles fylkesmøte 2018. Fylkesmøtene i KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark
samarbeider om en felles lokal- og regionalpolitisk møteplass. Møtet holdes for sjuende år på rad og
veksler mellom Bodø, Tromsø og Alta. 160 valgte delegater fra alle nordnorske kommuner og
fylkeskommuner innkalles. I tillegg inviteres andre aktuelle deltakere, deriblant de nordnorske
stortingsrepresentantene.
Møtet tar utgangspunkt i tre viktige kommunale og fylkeskommunale ansvarsområder; samfunnsutvikling,
velferd og demokrati. De tre områdene gis hvert år ett hovedtema.
Årets møte ser bl.a. nærmere på hva som kreves for å få på plass en framtidsrettet nærings- og
sjømatpolitikk. Utfordringer i helse- og omsorgstjenesten er også et sentralt tema. Nord-Norge –
framtidens men også de mange paradoksenes landsdel er et annet. I tillegg belyses fylkeskommunes
framtidige rolle sett i lys av Ekspertutvalgets forslag. Sentrale samfunnsaktører fra politikk, akademia og
næringsliv innleder til debatt. Møtets uttalelser og vedtak gir retning for fylkesstyrenes arbeid.
Vi ønsker delegater, innledere og inviterte gjester vel møtt til spennende dager i Bodø.
Mars 2018

Kristina Hansen

Marianne Bremnes

Bård Anders Langø

fylkesstyreleder KS Finnmark

fylkesstyreleder KS Troms

fylkesstyreleder KS Nordland

«Fylkesstyrene har ambisjoner om at Felles fylkesmøte i KS Finnmark, KS Troms og KS
Nordland skal være en viktig toppolitisk møteplass for Nord-Norge, og en attraktiv arena for
bidragsytere innenfor akademia, næringsliv og andre samfunnsbyggere i nord.»
(Fylkesstyrene KS Nord-Norge)
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Dagsorden
Onsdag 18. april
Kl. 10.00

Registering

Kl. 11.00

Kulturinnslag
Åpning
Bård Anders Langø, ordfører i Alstadhaug og leder av fylkesstyret KS Nordland
Velkommen til Bodø
Ida Pinnerød, ordfører i Bodø

Kl.11.30–12.30 Lunsj

Åpningsforedrag
Kl. 12.30

Perspektiver for bærekraftig utvikling i nord
Jan-Gunnar Winther, fagdirektør Polarinstituttet i Tromsø

Kl. 13.00

Utfordringsbilder og retninger for kommunesektoren de nærmeste årene
KS

Kl. 13.30

Konstituering
Bård Anders Langø, leder KS Nordland leder møtet inntil møteledelse er valgt
Valg av møteledelse
Valg av sekretær
Valg av redaksjonskomite
Fylkesstyrene har foreslått to personer fra hvert fylke som medlemmer av
redaksjonskomiteen. Komiteen konstituerer seg selv
Valg av protokollunderskrivere
Faglig program
Behandling av Årsmelding 2017.

Kl.13.50-16.30

Håpet i havet; En framtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk

Mulighetene innen fiskeri og havbruk er store. Regjeringen ønsker å få mer vekst og styrke denne
fremtidsnæringen. Hvordan kan for eksempel oppdrettsnæringen takle en situasjon der stort
utviklingspotensial trues av konfliktfylte relasjoner til andre næringer og av utfordringer knyttet til bl.a.
transport, arealer, og forurensing? Hva skal til for å gi fiskeri- og havbruksnæringen stabile rammevilkår
som forener målet om vekst og effektivitet med målene om å opprettholde og styrke bosettingen langs
kysten.
Kl. 13.50

Hva med fremtidens «reguleringer», trenger vi mer eller mindre?
Lisbeth Berg-Hansen, tidligere fiskeriminister

Kl. 14.20

Hvordan kan verdien på norsk sjømat øke og er markedet i stand til å ta i mot en
betydelig produksjonsøkning. Hvilke utfordringer vil en møte på veien?
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Paul Aanstad, sjømatanalytiker, Norges Sjømatråd
Kl. 14.40

Havbruk - ringvirkninger og forvaltning
Roy Robertsen, seniorforsker, Nofima

Kl. 15.00

Pause

Kl. 15.20

Fiskeriressurser for de få – eller for de mange?
Nils Torsvik, redaktør Fiskeribladet

Kl. 15.50

Panel og plenumsdebatt
Paneldebatten 20. min. Deltakere er innlederne. Paneldebatten ledes av Kjell Erik
Saure, fagsjef kommunikasjon KS.
Plenumsdebatten 20. min ledes av dirigentene.

Kl. 16.30-17.30

Nord-Norge – paradoksenes og mulighetenes landsdel?

Stadig flere – også aktører i sør – hevder nå at fremtiden ligger i nord. Men samtidig framstår Nord-Norge
nå, et par tiår inn i det nye tusenåret, som paradoksenes landsdel. Et paradoks er at vi på den ene side
har det beste arbeidsmarkedet noensinne, med høy sysselsettingsvekst og mangel på arbeidskraft, mens
vi på den annen side sliter med fraflytting og befolkningsnedgang i store deler av landsdelen. Den gamle
sterke sammenhengen mellom tilgang på arbeidsplasser og bosetting- og befolkningsutvikling blir stadig
svakere. Vi setter skarpt fokus på disse paradoksene og mulighetene som nå preger landsdelen.

Kl. 16.30

Innledning
Kjell Arne Røvik, professor, UiT Norges arktiske universitet
Samtale mellom tre av våre stortingsrepresentanter fra nord, ledes av Kjell Arne Røvik

Kl. 17.30

Møteslutt

Kl. 19.30

Aperitiff & kultur på Radisson Blu hotell

Kl. 20.00

Festmiddag
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Torsdag 19. april
Kl. 08.45

God morgen

Kl. 09.00-11.00

Eldrebølgen – nå er den her! Utfordringer for nordnorske kommuner

For å sikre helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester må det være god samhandling
mellom kommunale og statlige tjenester. Fastlegene må bli en naturlig del av kommunenes helsetjeneste

Kl. 09.00

Hvordan kan vi arbeide smartere for å få til helhetlige, koordinerte og trygge helseog omsorgstjenester?

Kl. 09.30

Gode pasientforløp i alderdommen
Anders Grimsmo. Professor, NTNU

Kl. 10.00

Hva skal til for å sikre en bærekraftig fastlege- og legevaktordning i kommunene i
nord?
Fylkeslegen i Nordland

Kl. 10.30

Lokalsykenes rolle i pasientforløpstjenesten?
Lars Vorland, adm. dir. Helse Nord

Kl. 11.00

Pause med utsjekk

Kl.11.30–12.45 Oversett,

dødsdømt, men viktig: Om fylkeskommunens tilbakekomst

Nye oppgaver til fylkeskommunene
Ekspertutvalget som har utredet nye oppgaver til fylkeskommunene foreslår oppgaveoverføring fra stat til
fylkeskommunene som vil gjøre seks statlige direktorater overflødige. Utvalget foreslår også å styrke
regional plan som styringsverktøy.

Kl. 11.30

Hva vil ekspertutvalgets forslag om å legge nye oppgaver fra stat til
fylkeskommune bety for våre fylkeskommuner i nord?
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland 10 min
Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder Troms, 10 min
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører Finnmark, 10 min

Kl. 12.00

Panel og plenumsdebatt
Innlederne deltar i paneldebatten (20). Paneldebatten ledes av Kjell Erik Saure, fagsjef
kommunikasjon KS
Plenumsdebatten handler om temaene som behandles på dag to og
redaksjonskomiteens forslag til uttalelser. Plenumsdebatten ledes av dirigentene.

Kl. 12.40

Bodø som europeisk kulturhovedstad 2024
Arne Vinje, kultursjef, Bodø kommune

Kl. 13.00

Avslutning og lunsj

-

forbehold om endringer i programmet -
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