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Vår visjon 

Kunnskap, klokskap og rettssikkerhet 

Fylkesmannens myndighets- og ansvarsområder: 
 

• Iverksetter av nasjonal politikk i fylket  

• Samordningsmyndighet 

• Rettssikkerhetsmyndighet  

• Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og 
forslag 

 
 
Foto: Monica Hertwig 



 

 

«Av alle ressurser dette landet har, 
er menneskene den største 
rikdommen. Spesielt er barna og 
ungdommene våre dyrebare.» 

Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, 

Det kongelige hoff 

Kongens nyttårstale  











Fjellskredscenario   

Årlig fjellskredmøte på Lyngseidet  

for berørte kommuner og 
mottakskommuner 

 

Foto: Kristine Østvold, 
Fylkesmannen i Troms 
 





Pasientens helsevesen  
Ny omdreining på samhandlingsreformen:  
  
• Bedre samhandling innad i kommunene, mellom 

lege, pleie og omsorgstjenesten 
• Bedre samhandling innad i sykehusene, mellom 

ulike avdelinger og funksjoner 
• Bedre samhandling mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten 
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• Stor folkelig engasjement  

• Alle kommunene med på 
dugnad  

• Aksjonsuker i mai 

• Konkurranse og premier 

 

Sammen kan vi gjøre Troms til 
«Norgesmester»  

Vi må holde kysten og 
matfatet rent  

Foto: Fylkesmannen i Troms 



Landbruk 
Forventninger til kommunene i 2018 

• Jordvern og oppfølging av driveplikten basert på  
oppdaterte gårdskart og Landbruksregister 

• Kommuneplaner med landbruk som en del av  
kommunens næringsgrunnlag og –utvikling  

• Inn på tunet med tjenester på områdene  
barn, helse, eldre og flyktninger 

 



Nytt embete fra 2019 
milepæler og nøkkeltall  

 

• 1.mars Organisasjonskart på plass  

• Apr. Nye avdelingsdirektører  

• Okt.  Innplassering øvrige ansatte    

 

 1.januar 2019: Embetet etableres 

 

 

• 2019-2020: 43  39 kommuner  

• 23 % av landets areal 

• 2,5 % av landets befolkning  

• 260 ansatte  

 

 



Facebook 
FylkesmannenTroms 

Twitter 
FylkesMTroms fmtr.no 

1 

Akuttberedskap i barnevernet innen 1.1.2019  

2 

Gode planverktøy viktig for lokaldemokratiet 

3 

Pasientens helsevesen - bedre samspill innad og 

mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  

4 

Dugnad for å hindre plastsøppel i havet   

5 

Samfunnssikkerhet må få høy prioritet   

6 

Samarbeid om Totalforsvaret 

 

Husk 


	Fylkesmannens�januartale
	������Vår visjon�Kunnskap, klokskap og rettssikkerhet
	Kongens nyttårstale 
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Fjellskredscenario  
	Lysbildenummer 12
	Pasientens helsevesen 
	Vi må holde kysten og matfatet rent 
	Landbruk�Forventninger til kommunene i 2018
	Nytt embete fra 2019�milepæler og nøkkeltall 
	Lysbildenummer 17

