
 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@halti.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 02-2016 

STED: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord 

TIDSPUNKT: 29. mars 2016 kl 1000 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Knut Jentoft, Storfjord  

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Svein O. Leiros, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Rådmenn: 

 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Anne-Marie Gaino, Nordreisa  

Frank Pedersen, Kvænangen  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Leif Lintho, Lyngen 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Trond-Roger Larsen, Storfjord  

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til sakslisten:  

Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendte saksliste:  

 Sak 25/16 Godkjenning av referat fra møte 26.01.16 (bestemt på januarmøte 

at dette skal være fast sak på regionrådsmøte) 

Program: 

Kl 1000 Behandling av saker på sakslista 

Kl 1130 Lunsj med gjester 

Kl 1215 TEMA HELSE - UNN ved samhandlingsenheten (Magne Nicolaisen), 

helse- og omsorgsledere og NTSS inviteres til møtet 

1215 Helseløftet (Kompetanseløft Nord-Troms) - presentasjoner 

1300 Evaluering samhandlingsavtaler ved UNN 

   Samhandlingsbarometeret 

   Aktuelle saker fra OSO 

mailto:regionrad@halti.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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Kl 1530 TEMA POLITIREFORMEN - Politimester Ole Sæverud, lensmann Arnold 

Nilsen, prosjektleder Hugo Henstein og lokal politileder møter 

 Presentasjon av prosess for gjennomføring av reformen  

 Samarbeid med kommunene 

 

 

 

REFERATSAKER: 

Fra Nord-Troms Regionråd: «høringsuttalelse nytt inntektssystem for kommunene» 

 

Vedtak: referatsaken tas til orientering. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 15/16  Overordnet styrings- og strategidokument 2016-2019   

Saksdokumenter:  

 Statusgjennomgang Nord-Troms Strategier pr 01.09.15 

 Oversikt nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms   

 Årsrapport Nord-Troms Regionråd 2014 

 Særutskrift sak 01/16 og 02/16 

 Forslag til overordnet styrings- og strategidokument 2016-2019 

(vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

På møte i regionrådet 26. januar i år ble strategi- og handlingsplan for Nord-Troms 

Regionråd 2016-2019 diskutert. Det ble gitt innspill til innhold i planen i møtet. Det 

var også forslag om å lage et mer overordnet styringsdokument, en mer oversiktlig 

og kortere variant enn tidligere «Nord-Troms Strategier».  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«Arbeidsutvalget får i oppdrag å utarbeide forslag til strategi- og handlingsplan for NTRR med 

bakgrunn i innspill gitt i dagens møte. Forslag skal være behandles på neste møte i regionrådet i 

mars.» 

 

Vurdering: 

Arbeidsutvalget (AU) har tatt utgangspunkt i eksisterende visjon for regionrådet og 

utarbeidet et forslag til overordnet styrings- og strategidokument for 2016-2019 på 

4 sider. Dokumentet er bygd opp med beskrivelse av organisering, visjon og mål, 
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fokusområder, stedskvaliteter og satsingsområder for perioden. Videre er hvert 

satsingsområde presentert med utvalgte strategier. Til slutt har AU valgt foreslå 

arbeidsformer og styring for å nå målsettingene. 

 

Dokumentet bør behandles på rådsforsamlingen i april for å involvere og forankre 

satsingene hos representantskapet. Videre foreslår AU at styringsdokumentet 

oversendes kommunestyrene i eierkommunene for behandling.  

 

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd vedtar det framlagte forslaget til overordnet 

styrings- og strategidokument 2016-2019.  

2. Styringsdokumentet behandles i rådsforsamling 26. april 2016.  

3. Dokumentet sendes også til kommunestyrene i eierkommunene til 

behandling. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fra arbeidsutvalget ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 16/16 Regnskap 2015 

Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2015 (vedlagt) 

 Delregnskaper 2015 (vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger:  

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap (drift inkl 

ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter, Kompetanseløft Nord-Troms og 

Omdømmeprosjektet).  

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp 

med et overskudd på kr 123.065,- for 2015. Overskuddet skyldes i hovedsak at 

følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2015 (dette er aktiviteter som er utsatt og 

vil bli gjennomført i 2016): 

 Kr 50.000 til data- og arkivsystem  

 Kr 40.000 til mastergradsstipend  

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 

enkelte kommunene. 
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Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et stort overskudd på kr 322.969 

for 2015. Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2015. Overskuddet skyldes 

store prosjektinntekter og lavere driftskostnader. Prosjektinntektene stammer fra 

prosjekter som i hovedsak ble avsluttet i 2015. I tillegg er personalkostnader noe 

lavere enn budsjettert, da ny leder først startet i jobb 1. desember. Eierkommunene 

har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms fylkeskommune 

har bevilget. 

 

Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2015. 

Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 

 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 

 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 

fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). 

 

Delregnskap 3 Omdømmeprosjektet: 

Omdømmeprosjektet var et 3-årig prosjekt som ble avsluttet 31.12.14. Etterarbeid 

med rapportering og regnskapsavslutning ble gjort i 2015. 

 

Prosjektet ble finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og 

eierkommunene var del-finansiører.  

 

Det ble klart tidlig i 2015 at vi ikke klarte å sluttføre rapportering innenfor de 

økonomiske rammene til prosjektet. Styret i regionrådet gjorde derfor vedtak om å 

dekke merkostnader over driftsbudsjettet på kr 58.111,-. Prosjektregnskapet er 

gjort opp i balanse. 

 

Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de fire omtalte delregnskapene, og er selskapets  

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for 

regnskapsåret 2015 på kr 446.034,-. 
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Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2015, 

med et overskudd på kr 446.034,-. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet i sin helhet 

overføres til ”frie fond”. 

3. Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 17/16   Styrets årsberetning 2015 

Saksdokumenter:   

 forslag til styrets årsberetning for 2015 (vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 

Brønnøysund. 

 

Forslag til vedtak: 

Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2015. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 18/16   Årsrapport 2015 

Saksdokumenter:   

 forslag til Årsrapport for 2015 (vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  

 

Årsrapporten for 2015 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift og 

satsingene Nord-Troms Studiesenter og utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i 

Nord-Troms», Nord-Troms ungdomsråd/RUST og Omdømmeprosjektet. Oversikt 
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over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av 

regionrådssamarbeidet i løpet av 2015 er også tatt med i årsrapporten.  

 

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 

 

Forslag til vedtak: 

Den fremlagte rapporten godkjennes som styrets årsrapport for 2015, og legges 

frem for representantskapet. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 19/16  Oppnevning av styringsgruppe HoppIDÈ – delprosjekt A grunnskole 

Saksdokumenter:  

 Særutskrift fra sak 49/14 «Plan for entreprenørskapssatsing i Nord-

Troms»  

 Oversikt satsinger Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 

 Prosjektplan - Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 2015-2017 

 Plan delprosjekt A (vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og satsinger i for 

«Entreprenørskapssatsing Nord-Troms 2015-2017» i møte 21. oktober 2014. Del 1 

i planen er felles for alle delprosjektene (A, B og C) der formålet er en helhetlig, 

samordnet og målrettet satsing på entreprenørskap fra og med grunnskolen og 

fram til unge gründere (inntil 35 år) i Nord-Troms regionen. 

 

Gjennom å legge opp til en struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, 

gjennom videregående skole til voksen alder, skal vi skape gründerkultur hvor det 

er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner som skaper nytt 

næringsliv og lokalt engasjement. 

 

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:  

A: 6-16 år (Grunnskole) 

B: 16-19 år (Videregående opplæring) 

C: 19-35 år (Unge gründere) 
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Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i 

delprosjekt A og C, og Halti Næringshage ha eierskap i delprosjekt B.  

 

 A: SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS  

Det er et godt etablert pedagogisk samarbeid gjennom Regionkontoret. 

Regionkontoret er et samarbeid mellom de samme 6 kommunene som eier 

regionrådet. Siden regionrådet er en egen juridisk enhet er det naturlig at eierskapet 

ligger hos regionrådet med Regionkontoret som prosjektansvarlig. Det er engasjert 

prosjektleder i 50 % stilling; Tonny Mathiassen med kontorsted Kvænangen rådhus. 

Det er også inngått samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap for gjennomføring 

av deres programmer i grunnskolen. 

 

Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-

Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som 

vedtas av alle kommuner.   

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på 

regionens stedskvaliter som fortrinn i framtidig utvikling og 

entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  

og implementeres i grunnskolene i regionen 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og 

gjennom satsing på entreprenørskap,  gi barn og ungdom 

kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms 

 

Vurdering: 

Prosjektplanen er vedtatt i regionrådet og her framgår det følgende sammensetning 

av styringsgruppa: 

Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer, nærings- og arbeidsliv. 

 

I8. januar 2016 gjennomførte vi felles prosjektledermøte for alle delprosjektene. 

Koordinatorrollen mellom prosjektene ivaretas av daglig leder i regionrådet. I tillegg 

til planlegging av felles kickoff 8. mars diskuterte prosjektlederne sammensetningen 

av styringsgrupper i de ulike prosjektene. Det er et ønske å sette sammen 

styringsgrupper ut fra kompetanse, representasjon fra alle deler av regionen og 

representasjon av begge kjønn. 

 

De foreslåtte representantene er alle forespurt og har sagt ja til å delta i 

styringsgruppen, men unntak av representant fra nærings-/arbeidsliv (gjerne en 

mann fra Storfjord eller Kåfjord). 
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Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til styringsgruppe 

HoppIDÈ delprosjekt A: 

 Cissel Samuelsen, Skjervøy, representerer rådmannsutvalget, leder av 

styringsgruppen 

 Anne Berit Bæhr, Kvænangen, representerer Nord-Troms Næringsutvalg 

(NUNT) 

 Anette Holst, Lyngen, representerer skolesjefene 

 Representant fra nærings- og arbeidsliv (bør være en mann – Storfjord 

forespurt om innspill til kandidat. Arbeidsutvalg følger opp.) 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 20/16  Oppnevning av styringsgruppe HoppIDÈ – delprosjekt C unge gründere 

Saksdokumenter:  

 Særutskrift fra sak 49/14 «Plan for entreprenørskapssatsing i Nord-

Troms»  

 Oversikt satsinger Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 

 Prosjektplan - Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 2015-2017 

 Plan delprosjekt C (vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

   

Saksopplysninger:  

Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og satsinger i for 

«Entreprenørskapssatsing Nord-Troms 2015-2017» i møte 21. oktober 2014. Del 1 

i planen er felles for alle delprosjektene (A, B og C) der formålet er en helhetlig, 

samordnet og målrettet satsing på entreprenørskap fra og med grunnskolen og 

fram til unge gründere (inntil 35 år) i Nord-Troms regionen. 

 

Gjennom å legge opp til en struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, 

gjennom videregående skole til voksen alder, skal vi skape gründerkultur hvor det 

er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner som skaper nytt 

næringsliv og lokalt engasjement. 

 

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:  

A: 6-16 år (Grunnskole) 

B: 16-19 år (Videregående opplæring) 

C: 19-35 år (Unge gründere) 
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Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i 

delprosjekt A og C, og Halti Næringshage ha eierskap i delprosjekt B.  

 

C: SATSING MOT UNGE GRÜNDERE  

Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt dette som ett av sine satsingsområder, 

i tillegg er dette et av hovedomådene som Halti Næringshage arbeider med. 

Prosjekteier vil være Nord-Troms Regionråd. Halti Næringshage er engasjert til å 

ivarta prosjektledelsen. 

 

Delmål 1:  Etablereropplæring:  

Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny 

teknologi og kompetanseheving for etablerere 

Delmål 2:  Etablereroppfølging: 

Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av 

gründere over tid og skape en gründerkultur 

Delmål 3:  Tilrettelegging: 

Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal 

samhandling om utvikling av «gründerkultur» og 

investeringsvilje. 

 

Vurdering: 

Prosjektplanen er vedtatt i regionrådet og her framgår det følgende sammensetning 

av styringsgruppa: 

Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage, repr for næringsliv, Intek Lyngen og 

Innovasjon Norge.  

 

I8. januar 2016 gjennomførte vi felles prosjektledermøte for alle delprosjektene. 

Koordinatorrollen mellom prosjektene ivaretas av daglig leder i regionrådet. I tillegg 

til planlegging av felles kickoff 8. mars diskuterte prosjektlederne sammensetningen 

av styringsgrupper i de ulike prosjektene. Det er et ønske å sette sammen 

styringsgrupper ut fra kompetanse, representasjon fra alle deler av regionen og 

representasjon av begge kjønn. 

 

Når det gjelder de sammensetningen av styringsgruppen som beskrevet i 

prosjektplanen har vi pr dags dato følgende status: 

 Representant fra NUNT; Jens Kristian Nilsen, Kåfjord, er forespurt om å delta i 

prosjekt C eller B (avklares før regionrådsmøte). (Skjervøy, Nordreisa og 

Storfjord har for tiden ikke næringsarbeider tilsatt.)  
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 Representant fra Halti Næringshage; ikke aktuelt da de innehar 

prosjektledelsen 

 Representant fra Intek Lyngen; Kurt-Harry Johnsen, Lyngen, er forespurt og 

har sagt ja 

 Representant fra Innovasjon Norge; IN (ved avdelingsleder Randi 

Abrahamsen) har i møte 3. februar sagt ja til å delta som observatør i 

styringsgruppen, med møte- og talerett (ikke stemmerett). Hvem som deltar 

avgjøres av IN. 

 

Siden Halti Næringhage har prosjektledelsen bør prosjekteier lede styringsgruppen. 

Nord-Troms Regionråd bør derfor oppnevne leder av styringsgruppen fra 

regionrådet. I tillegg bør regionrådet vurdere å ha en representant fra målgruppen 

«unge gründere» i styringsgruppen. Tidligere erfaring fra ulike prosjekter har vist at 

det er hensiktsmessig og nyttig å ha med representanter fra kompetanse-

/forskningsmiljø i styringsgruppa. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til styringsgruppe 

HoppIDÈ delprosjekt C: 

 Representant fra NUNT; Jens Kristian Nilsen, Kåfjord (ble forespurt i møte og 

har sagt ja).  

 Representant fra Intek Lyngen; Kurt-Harry Johnsen, Lyngen, er forespurt og 

har sagt ja. 

 Representant fra målgruppa unge gründere; arbeidsgruppa følger opp. 

 Representant fra kompetansemiljø; arbeidsgruppa følger opp. 

 Leder av styringsgruppa; prosjekteier. Forslag fremmet i møte: Eirik 

Losnegaard Mevik. 

 Representant fra Innovasjon Norge; deltar som observatør i styringsgruppen, 

med møte- og talerett (ikke stemmerett).  

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 21/16  Oppnevning av representanter regionutvalg Statskog 

Saksdokumenter:  

 Særutskrift sak 17/12 Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog 

(vedlagt) 

 Fra Statskog: Invitasjon til oppnevning av medlemmer til regionutvalg 

(mottatt 02.02.16), vedtekter for regionutvalg (se vedlegg) 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Saksopplysninger: 

Statskog inviterte i 2012 til, og etablerte, Statskogs regionutvalg Troms som ei 

forsøksordning. En evaluering av ordningen har vist så positive konklusjoner at 

Statskog har besluttet å gjøre ordningen permanent.  

 

Statskog har i dag samarbeidsavtaler med rettighetshavere og brukere av statens 

grunn i Nordland og Troms. Utover samarbeidsavtalene så hadde Statskog behov for 

en felles, mer formell samarbeidsarena. Derfor etablerte man regionutvalg i Troms 

og Nordland.  

 

Intensjonen med regionutvalgene er at de skal sikre regional medvirkning i 

Statskogs forvaltning av grunn og ressurser, og bidra til bedre beslutninger innenfor 

de rammer som gjelder for Statskog.  

 

Følgende interesser/kompetanse kan være representert i regionutvalgene: 

 reindriftsnæringen 

 jakt- og fiskeinteresser 

 lokaldemokratiet (folkevalgte) 

 landbruk/annen utmarksbasert næring 

 allment friluftsliv 

 andre berørte interesser 

 

Oppnevning av medlemmer til utvalget foregår slik:  

 Jakt og fiske:  NJFF fylkeslag oppnevner en representant 

 Reindrift:  NRL oppnevner en representant 

 Ofoten regionråd oppnevner to representanter 

 Midt-Troms regionråd oppnevner to representanter 

 Nord-Troms regionråd oppnevner to representanter 

 

Det er fire års funksjonstid for alle representanter, og valgene følger valgperiodene. 

Det velges ikke vararepresentanter. Regionutvalget velger selv sin leder. 

Fordelingen mellom regionrådene er foreslått etter en samlet vurdering der 

statskogareal, folketall og aktivitet på arealene har vært en del av 

vurderingsgrunnlaget.  
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Statskog ber om at det ved oppnevning av medlemmer legges vekt på en rimelig 

geografisk fordeling, allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring, og en 

god balanse mellom kjønnene. 

 

Vurdering: 

Nord-Troms Regionråd valgte i 2012 å gjøre følgende vedtak (samme sak): 

«Nord-Troms Regionråd DA ønsker ikke å oppnevne representanter til regionutvalg i 

Statskog før ”Samerettsutvalget II” sin innstilling er behandlet i Stortinget. Nord-Troms Regionråd  

sendte i november 2008 en enstemmig uttalelse til høringen av NOU 2007:13 den nye sameretten. 

Etableringen av regionutvalg i Statskog står i sammenheng med samerettsutvalget II.  

Samerettsutvalgets innstilling er pr dato ikke behandlet i Stortinget.»  

 

I arbeidet med uttalelse til Samerettsutvalget II valgte Nord-Troms Regionråd å 

slutte seg til flertallets forslag om å opprette et selvstendig rettssubjekt, og til 

uttrykket Hålogalandsallmenningen som betegnelse på dette eierorganet i sin 

uttalelse. Videre sa regionrådet i sin uttalelse:  

”Vi mener i all hovedsak at opprettelsen av Hålogalandsallmenningen slik flertallet i Samerettsutvalget 

foreslår, er fornuftig. Et eget rettssubjekt som ikke er under statlig instruksjon, vil lettere kunne utøve 

grunneierettighetene i samsvar med det som er angitt som formålet med loven. Vi tror at demokratisk 

deltagelse og lokal bestemmelsesrett vil gi en bedre utnyttelse, enn det som til nå har vært tilfelle med 

statsgrunn, og Statskog som grunneier.” 

 

Regionrådet mente videre at kommunal oppnevningsrett til utmarksstyrene var en 

forutsetning for å nå målet om lokal forvaltning, og nevnte at for eksempel 

kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen burde få oppnevne en 

representant hver til et regionalt utmarksstyre, i tillegg til representanter for 

reindrift og jordbruk. 

 

Slik situasjonen er pr i dag er fremdeles Samerettsutvalget II ikke behandlet i 

Stortinget. Siden det har vært lite framdrift i saken siden høringen i 2008, bør det 

gjøres en ny vurdering vedrørende deltakelse i Statskogs regionutvalg Troms. 

 

I tillegg har vi fått 6 nye ordførere i regionen, som bør få anledning til å behandle 

saken.  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd ønsker å delta i Statskogs regionutvalg Troms, og 

oppnevner følgende representanter for valgperioden 2015-2019: 

 Ordfører Knut Jentoft, Storfjord 

 Ordfører Øyvind Evanger, Nordreisa 
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Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 22/16  Samferdselsutredning Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

 Tidligere høringsuttalelse fra regionrådet 24.04.12 til Nasjonal transportplan 

2014-2023  

 Presentasjon fra Statens vegvesen 30.04.13 – «Veipakke Nord-Troms» 

 Sak 04/16 Helhetlig strekningsstrategi Nord-Troms 

 Forslag – prosjektskisse strategisk utredning datert 18.02.16 (vedlagt) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Saksopplysninger: 

De siste årene har det vært avholdt flere møter i regi av Nord-Troms Regionråd hvor 

helhetlige samferdselsløsninger for Nord-Troms har vært tema. I en helhetlig 

strekningsstrategi er tanken å se hele transportnettet i sammenheng, og få fram 

dokumentasjon for å ta gode beslutninger om løsninger og vegvalg. Dette omfatter 

også å se bruk av ulike virkemidler i en sammenheng for eksempel; investerings-, 

vedlikeholds-, rassikring- og trafikksikkerhetsmidler.  

 

I regionrådsmøte 26. januar 2016 ble det gjort følgende vedtak: 

«Nord-Troms Regionråd DA ved rådsordfører og saksordførere kontakter Troms  

fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få til en utredning som skal gi  

kunnskap om transportbehov og framtidige løsninger for transportsystemet i Nord- 

Troms.  

Presisering i møte: 

 Rådsordfører har fulgt opp saken og det er avtalt møte med fylkesråd hvor tema er på 

dagsorden 03.02.16. 

 Saksordførere får i oppdrag å kontakte regionvegsjef Torbjørn Naimak 

 

Det ble avholdt møte med samferdselsråd Prestbakmo i Olderdalen 3. februar. Det 

var enighet i møte om å følge opp saken videre (ref epost fra ordfører på Skjervøy); 

«Etter møte i regionrådet tirsdag 3. februar ble vi enig om å starte arbeidet med å få utarbeidet 

grunnlagsrapport for Nord-Troms. Denne rapporten skal beskrive næringsaktivitet i Nord-Troms 

kommunene(spesielt den trafikkrelaterte). Rapporten skal være et verktøy som regionrådet kan bruke 

for bedre å kunne dokumentere våre samferdselsbehov. Denne type rapport er utarbeidet i andre 

regioner i Troms.  

Det var enighet om at vi søker RUP midler som i lag med kommunale egenandeler skal finansiere 

rapporten. 

Regionrådet er enig om at det skal utarbeides en konkret faglig vurdering av sentrale 

samferdselsrelaterte forhold i Nord-Troms. 
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Dokumentasjonen skal utformes på en slik måte at den gir et godt grunnlag for utviklingen av en 

strategi for videre arbeid med samferdselsutfordringer i regionen. 

Lokale forhold konkretiseres og beskrives. Det være seg transportinfrastruktur som veier, kaier og 

flyplass, samt transportløsninger, farleder og sentrale transportbrukere. Sjømatnæringen og industri 

må være sentral.  

Berit (Fjellberg) og Stig (Kjærvik) bes hjelpe til med å utarbeide en prosjektbeskrivelse.» 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i overnevnte møte mellom ordførere og fylkesråd for samferdsel, 

utarbeidet saksbehandler forslag til prosjektskisse «strategisk utredning Nord-

Troms». Denne ble sendt ordførere til høring 18. februar (se vedlegg). 

 

Sentrale samarbeidspartnere i en slik utreding er samferdselsetaten i Troms 

fylkeskommune og Statens vegvesen (SVV). For å komme videre i saken har 

rådsordfører avholdt møte med samferdselssjef Bjørn Kavli 2. mars i Tromsø. 

Rådsordfører har også hatt kontakt med vegsjef Torbjørn Naimak i saken. 

 

Rådsordfører gir positive tilbakemeldinger etter møtet med Bjørn Kavli. 

Samferdselsetaten i fylkeskommunen vil gi tilbakemelding på forslaget til prosjektskisse 

av 18.02.16. Kavli vil også kontakte SVV ved vegsjef Torbjørn Naimak. Naimak har også 

gitt tilbakemelding om at han vil kontakte samferdselssjefen i fylkeskommunen i saken. 

Samferdselsetaten hadde en hektisk tid før påske, men har lovt skriftlig tilbakemelding 

innen 15.april 2016 på hva og hvordan de så dette gjennomført. 

 

I prosjektskissen er begrunnelsen for en slik utredning å få dokumentert 

næringstransporter i regionen. Vi har en raskt voksende sjømatnæring, en etablert 

industri og en reiselivsbransje som er i en positiv utvikling. Vi har behov for å se 

transportnettet i regionen i en sammenheng. 

 

En utredning som beskriver og synliggjør behov og utfordringer for infrastrukturen i 

regionen vil være et godt grunnlag for videre arbeid. En slik utredning bør favne 

flere områder, og både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og 

trafikkmønster.  

 

Innstilling til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd organiserer «Strategisk utredning Nord-Troms» som 

et prosjekt med egen styringsgruppe. Prosjekteier er Nord-Troms Regionråd. 

Styringsgruppen bør være sammensatt av representanter fra Statens 

vegvesen, Troms fylkeskommune, næringsliv i Nord-Troms og prosjekteier. 
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2. Nord-Troms Regionråd søker om RUP-midler (50 %) fra Troms 

fylkeskommune. Kommunene bidrar med egenfinansiering tilsvarende 50 % 

av prosjektkostnadene. 

3. Saksordfører Dan-Håvard Johnsen og rådsordfører Øyvind Evanger følger opp 

saken. 

 

Vedtak:  innstillingen ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 23/16  Regional høring Nasjonal transportplan 2018-2029 

Saksdokumenter:  

 Tidligere høringsuttalelse fra regionrådet 24.04.12 til Nasjonal transportplan 

2014-2023 

 Særutskrift sak 03/16 Nasjonal transportplan 2018-2029 (vedlagt) 

 Fra Troms fylkeskommune: forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 

regional høring 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Saksopplysninger: 

Saken er diskutert på regionrådsmøte 1. september og 3. november 2015. Den ble 

også behandlet på januarmøte i år. 

 

Transportetatene og Avinor leverte sine forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 

2018-2029 1. mars 2016. 

 

Troms fylkeskommune har sendt ut transportetatenes og Avinors forslag til Nasjonal 

Transportplan 2018- 2029 på regional høring. De har særskilt bedt om innspill fra 

kommuner, regionråd og partene i arbeidslivet.  

 

Planforslaget finnes på følgende web-adresse: 

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag 

 

Høringsfrist er satt til senest 3.mai år, slik at disse kan hensyntas til Fylkestingets 

behandling av NTP-forslaget i juni.  

 

Selv om frie initiativ er tillatt overfor departementene, vil Fylkestingets vedtak 

utgjøre regionens formelle høringsuttalelse. Uttalelsen fra fylkeskommunen vil 

oversendes Samferdselsdepartementet innen den nasjonale fristen 1.juli 2016.   

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag
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Departementet vil deretter utarbeide en Stortingsmelding som skal legges fram for 

Stortingets behandling våren 2017. 

 

 

Vurdering: 

Nord-Troms Regionråd avga ikke innspill til transportetatenes utarbeidelse av 

forslaget til NTP 2018-2029. Man vurderte det slik at det var liten hensikt å komme 

med innspill i sluttfasen av transportetatenes arbeid. 

 

Nå er imidlertid forslaget ute på politisk høring, og det vil være viktig å komme med 

innspill fra Nord-Troms til Troms fylkesting, slik at dette blir tatt med i uttalelsen 

fra Troms til departementet. 

 

Siden det tidligere er gjort vedtak om høringsuttalelse forslås det å opprettholde 

tidligere vedtak, med noen mindre korrigeringer: 

 

Enstemmig vedtak 03.11.15: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å 

utarbeide et forslag til uttalelse som innspill til Nasjonal Transportplan 2018-

2029.  

2. Forslaget til uttalelse sendes styret i regionrådet til godkjenning. 

3. Uttalelsen sendes Troms fylkesting, Tromsbenken og transportetatene.  

4. Arbeidsgruppen består av følgende representanter: Eirik L. Mevik, Dan-

Håvard Johnsen og Stig Kjærvik 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å 

utarbeide et forslag til uttalelse til Nasjonal Transportplan 2018-2029 – 

regional høring i Troms.  

2. Forslaget til uttalelse sendes styret i regionrådet til godkjenning. 

3. Uttalelsen sendes Troms fylkesting og Tromsbenken innen høringsfrist 3. mai 

2016.  

4. Arbeidsgruppen består av følgende representanter: Eirik L. Mevik, Dan-

Håvard Johnsen og Stig Kjærvik 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 24/16  Høring – planprogram for regional bibliotekplan 2016-2027 

Saksdokumenter:  
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 Fra Troms fylkeskommune: planprogram for regional bibliotekplan2016-

2027 

Saksbehandlere: bibliotekene i Nord-Troms ved biblioteksjefene 

 

Saksopplysninger: 

Kulturetaten i Troms fylkeskommune har sendt planprogram for regional 

bibliotekplan 2016-2027 til høring, med frist 31. mars 2016. Nord-Troms 

bibliotekene ønsker å sende en felles høringsuttalelse og har bedt om at regionrådet 

behandler uttalelsen før den oversendes fylkeskommunen. 

 

Forslag til høringsuttalelse fra biblioteksjefkollegiet: 

Kommunene i Nord-Troms er glad for at Fylkesrådet har vedtatt å utarbeide 

regional bibliotekplan for Troms (2016-2027) og at man som en del av 

planprosessen har sendt ut planprogram på høring. 

 

I Nord-Troms har man hatt et godt etablert biblioteksamarbeid siden 2004, 

organisert og formalisert med forankring i Nord-Troms Regionråd siden 2008. 

Biblioteksamarbeidet har gjennomført flere større samarbeids-/utviklingsprosjekt – 

bl.a. utvikling av studiebibliotek og satsing på samarbeid mellom skole/barnehage 

og bibliotek. Nord-Troms Bibliotekene kan vise til flere gode resultater av sine 

bevisste satsinger. F.eks. er utlånet av bøker til barn i regionen betydelig høyere enn 

landsgjennomsnittet. 

 

Planprogrammet er et godt gjennomarbeidet dokument. Vi ønsker likevel å komme 

med noen kommentarer og tilbakemeldinger: 

 

 Kommunene i Nord-Troms ønsker å utarbeide egen lokal handlingsplan for 

biblioteksamarbeidet i Nord-Troms som er knyttet opp mot regional 

bibliotekplan for Troms og handlingsplanen i dette dokumentet. Nord-Troms 

utarbeidet egen plan for biblioteksamarbeidet i perioden 2008-2011, men har 

etter dette verken hatt kapasitet eller ressurser til å rullere planen.  

Egen lokal handlingsplan vil inneholde tiltak Nord-Troms Bibliotekene allerede 

samarbeider om i dag, samt knytte seg opp mot nye tiltak som planlegges i 

planperioden for bibliotekplan for Troms. 

 

 Bibliotekene i Nord-Troms har jobbet med flere tiltak under plantema «Kunnskap 

& læring». Vi vil spesielt trekke fram studiebibliotekene i Nord-Troms som sikrer 

studenter utenfor hovedcampus muligheten til å gjennomføre desentraliserte 
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studier. Studiebibliotekene inngår i studiesentermodellen til Nord-Troms 

studiesenter som møteplass, studiested og læringsarena i kommunen hvor 

studentene er bosatt. Sammen med NTSS er studiebibliotekene i dialog UiT 

Norges arktiske universitet om å skrive samarbeidsavtale. For kommunene i 

Nord-Troms blir satsingen på studiebibliotekene en viktig del av den lokale 

handlingsplanen, og vi ønsker derfor at dette også blir et viktig punkt i 

bibliotekplan/handlingsplan for Troms. 

 

 Møteplassfunksjonen i lokalsamfunnene er viktig, plantema nr 3 «Møteplass & 

debattarena». Foruten å være kunnskapsarena og drive med litteratur-

/kulturformidling skal norske folkebibliotek være en uavhengig møteplass og 

arena for offentlig samtale og debatt. Troms fylkesbibliotek har gjennom 

prosjektet «Litteraturhus i Troms» utviklet folkebibliotekene i Troms som 

litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek.  Bibliotekene i 

Troms har fått økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. 

Fylkesbiblioteket organiserer ulike turneer med forfattere, foredragsholdere og 

debatter. Nord-Troms Bibliotekene har hatt stor glede av prosjektet, både i form 

av kompetanseheving ulike arrangement som har vært avviklet på bibliotekene i 

Nord-Troms. Kommunene i Nord-Troms håper at bibliotekplanen og 

handlingsplanen vil inneholde satsing på slike tiltak/fellestjenester. For små 

bibliotek/enheter er det stor gevinst at fylkesbiblioteket legger til rette og gjør 

det mulig for oss å være aktive møteplasser i våre lokalsamfunn. 

 

 I Nord-Troms er vi opptatt av det overordnede perspektivet om samisk og 

kvensk språk og kultur (s.5 i planprogrammet). På dette området gjør Nord-

Troms Bibliotekene allerede mye i dag. Man arrangerer bl.a. to årlige 

bokbussturneer i samarbeid med Samisk språksenter og Halti kvenkultursenter. 

Videre har man et tett samarbeid med Storfjord språksenter, Samisk 

bibliotektjeneste ved Senter for nordlige folk i Manndalen og Nordreisa bibliotek 

har vært med i forprosjekt om etablering av Nasjonal kvensk bibliotektjeneste. Vi 

mener det er viktig at de overordnede perspektivene presenteres først i planen, 

ikke til slutt slik det er gjort i planprogrammet. 

 

 Det er viktig at regional bibliotekplan for Troms også omhandler bibliotekenes 

plass og betydning i små lokalsamfunn. Hvordan sikre gode bibliotektjenester, 

robuste og kompetente bibliotek i alle kommuner. Viktigheten av nærhet til 

tjenestene, dvs. bibliotek der folk bor. Nord-Troms er en region med store 
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avstander. Litteraturforsyning kan ivaretas med bokbusstjenester, f.eks. til skoler 

og barnehager. Mens det er vanskeligere å ivareta møteplass og debattarenaen i 

en bokbuss. I Nord-Troms har man et velfungerende biblioteksamarbeid som 

ivaretar mange funksjoner, som felles tiltak, kompetanseheving og 

erfaringsutveksling. Biblioteksamarbeidet sitter på mye kompetanse og erfaring 

som det er viktig å ta med seg videre i framtidig arbeid med utvikling av 

bibliotektjenester og de framtidige kommunestrukturene. 

 

Kommunene i Nord-Troms vil til slutt tilføye at vi setter stor pris på arbeidet Troms 

fylkesbibliotek gjør i dag. For bibliotekene i fylket, Nord-Troms inkludert, er 

fylkesbiblioteket en viktig utviklingsaktør som spiller på lag med alle bibliotek i 

fylket. 

 

I planprosessen setter vi også pris på at man har nedsatt en arbeidsgruppe med 

deltakere fra alle regioner. For Nord-Troms Bibliotekene er biblioteksjefen i 

Nordreisa representanten i arbeidsgruppa. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd vedtar forslag til høringsuttalelse fra bibliotekene i 

Nord-Troms og oversender høringsinnspill til Troms fylkeskommune. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 25/16  Godkjenning av referat fra møte 26.01.16  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Styret i Nord-Troms Regionråd godkjenner referatet fra møte 26.01.16. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 

 

*********************************************************************************** 

 

TEMA HELSE 

Under dette tema møtte helse- og omsorgsledere fra kommunene,  

prosjektarbeidere og leder i Nord-Troms Studiesenter, prosjektledelsen  

vekslingsmodellen Nord-Troms videregående skole og Magne Nicolaisen fra UNN 
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Helseløftet (Kompetanseløft Nord-Troms) 

 Presentasjon av status, utfordringer og tiltak ved prosjektleder Lisbeth Holm 

(presentasjon vedlagt) 

 Helsefagarbeiderløftet ved prosjektleder Gabriella Ottesen (presentasjon 

vedlagt) 

 Om samarbeidet interkommunalt innen helsesektoren ved Magnhild 

Grønnvoll, Lyngen, representant fra arbeidsgruppa. Ønsker et mer strukturert 

samarbeid innen helsesektoren, ala samarbeidet innen skolesektoren. Hvorfor 

samarbeide? Fordeler? Ulemper? Dagens internasjonale/globale utfordringer 

påvirker også oss, blant annet flyktningestrømmer og nye sykdommer. Andre 

utviklingstrender med livsstilssykdommer, nye helselover – 

samhandlingsreformen er også oppgaver som skal løses. 

Kompetanseutfordringen på flere felt. Samarbeid er viktig; blitt mer 

slagkraftig, fått rådmenn med, studiesenteret og UiT har vært sentrale – blitt 

bedre kjent, utveksler råd og tips, nettverksbygging som kan brukes på andre 

felt (ulike tiltak). Styrke at alle k-styrer gjorde samme vedtak for videre 

satsing. Felles opplæringsplan, innvandreropplæring, spisskompetanse kan 

lånes ut til naboen osv. Kan bruke digitale møteverktøy som supplement i 

samarbeidet.  

 Satsingsområder – kompetanseløftet ved Anne-Marie Gaino, saksrådmann 

(presentasjon vedlagt) 

 Diskusjon;  

o vedrørende planlagt prosjekt velferdsteknologi - hvordan handtere 

elever fra Lyngen og Storfjord? Mulig å få til flere klasser innen 

helsefagarbeider også på Nordkjosbotn vgs?  

o Tall fra Nord-Troms vgs – stor søking til 

helsefagarbeider/vekslingsmodellen, både VG1 og VG2.  

o Fokus i forhold til pårørende er også viktig i et velferdsteknologi-

perspektiv. 

 

Samhandlingsreformen  

Innledning ved avdelingsleder av samhandlingsenheten Magne Nicolaisen, UNN  

(presentasjon vedlagt) 

 Evaluering samhandlingsavtaler ved UNN  

 Samhandlingsbarometeret 
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 Aktuelle saker fra OSO (overordnet samarbeidsorgan) 

 Diskusjon; 

o Interessant å ta en diskusjon rundt «2 graders målet (klima)» i et 

helseperspektiv 

o Hva kan vi forvente/kreve av folk i forhold til å ta vare på egen helse – 

slik at man unngår livsstilsykdommer? 

o Mye interessant i riksrevisjonens rapport. Hovedfunn; 

 lite kunnskap om kvalitet i tjenestene (spesielt på 

kommunenivå). Tiltak: kommunalt pasientregister 

 kommunalt ø-hjelptilbud brukes for lite. Tiltak: «følge med»  

 for dårlig kommunikasjon mellom sykehus og kommuner. 

Tiltak: bedre samarbeidet (elektronisk meldingsutveksling) 

 rus- og psykisk helse er ikke styrket. Tiltak: styrke kommunens 

arbeid med pasienter under psykisk helsevern eller rusomsorg 

(betalingsplikt vil bli innført fra 01.01.17) 

 for lite kapasitet og kompetanse i kommunene. Tiltak: styrke 

kompetansen i kommunehelsetjenesten 

o Forventingsgapet øker 

o OSO-møte neste uke: revidering av samhandlingsavtalene. Etter 

behandling i OSO sendes avtalene til behandling i kommunene, ønsker 

blant annet tilbakemelding på hvordan avtalene kan gjøres kjent 

o Utfordring løftet i diskusjonen; ambulansetjenesten – beredskap, 

rutiner rundt utskriving/hjemsending av pasienter 

Rådmenn, helse- og omsorgsledere, Nord-Troms Studiesenter og gjester 

fratrådte møtet. 

 

Orienteringssaker fra arbeidsutvalget: 

Opprettelse av pris – «årets nordtromsing» 

Fra møtet: arbeidsutvalget foreslår overfor styret i regionrådet at saken tas opp på 

fellestur med ungdom og ordførere høsten 2016. Styret i regionrådet ønsker å 

utfordre ungdommen til å foreslå nytt navn/spenstig navn på prisen. Dette må 

gjøres i forkant av møtet med RUST og ordførere. 

 

Regnskapsfører 2016 – utlysning av oppdrag høsten 2016 

Fra møtet: AU er enige om at oppdraget lyses ut høsten 2016, med virkning fra 
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01.01.17 for å unngå ekstra kostnader. Det inngås avtale om regnskapsføring for 

2016 med Kaj Båtnes. Styret ga sin tilslutning til arbeidsutvalgets forslag til løsning. 

 

Politisk forankring av entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ 

Fra møtet: AU mener satsingen bør forankres politisk i kommunene, gjerne i 

næringsutvalg/formannskap. Styret i regionrådet ønsker at satsingen blir 

presentert/forankret politiske i kommunene. Det bør også inviteres til «handling» 

fra kommunene – hva er det kommunene skal gjøre/bidra med? Det bør settes av 

30. min til saken. Daglig leder følger opp saken. 

 

Stedsutviklingsseminar i regi av Forskningsnoden – samarbeid med 

Boligutviklingsprosjektet, 7. april i Olderdalen 

Fra møtet: daglig leder orienterte om forskningsnoden og programmet for 

seminaret. Flere arrangement foregår samme dag, som medfører møtekollisjoner for 

flere av ordførerne. 

 

Invitasjon til deltakelse arena Troms – regionale prosjekt/satsinger 

(byutviklingsprogrammet) 

Fra møtet: daglig leder orienterte om vedtak fra Troms fylkesråd om å invitere 

Nord-Troms Regionråd til deltakelse i Arena Troms. Styret er enige om å takke ja til 

invitasjonen. 

 

Orientering fra fellesmøte regionråd og fylkesrådsleder Troms – ulike ungdoms-

tema 

Fra møtet: rådsordfører orienterte fra møtet i Tromsø 2. mars 2016. 

 

Tur ungdom og ordførere – kombineres med november-møte i regionrådet  

Fra møtet: Nord-Troms ungdomsråd RUST foreslår å arrangere fellestur mandag 7. 

november i tilknytning til regionrådsmøte tirsdag 8.11.16. Ordfører i Lyngen bidrar 

gjerne i planlegging av arrangement i samarbeid med ungdommene. 
 

 

 

 

Diskusjonssaker: 

Program for rådsforsamlingen 26. april 

Fra møtet: styrings- og strategidokument settes på dagsorden. Innspill; viktige 

saker fra styret i regionrådet: samferdsel og kompetanse. Sette fokus på sjark-

flåten? RUST? Ordførerne kommer med innspill til tema. 
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Fylkesråd for samferdsel har invitert til: Samferdselsforum 19. og 20. april i Tromsø 

– hvem deltar? Felles innspill fra Nord-Troms? (ref sak 23/16) 

Fra møtet: de fleste ordførere møter. Ikke aktuelt med felles innspill fra Nord-Troms 

til dette møtet. 

 

Tidspunkt møte med rektoratet ved UiT – forslag 7. september 2016 i Tromsø – 

aktuelle tema? (skredsenter Kåfjord? oppfølging samarbeidsavtalen?) 

Fra møtet: i tillegg er det aktuelt med fokus på «blå kompetanse» – hvordan kan UiT 

være mer tilstede i regionen? Hvordan kan vi koble oss på «det grønne skifte»? 

Følgeforskning helseløft/kompetanseløft? 

 

Arbeidslivsdagen 8. september UiT – rekrutteringsarena – hvordan bruke denne? 

Ordførerrollen? 

Fra møtet: det er viktig at ordførere er til stede. Det bør inviteres til pizzakveld 

dagen i forveien. Viktig arena å være synlig. 

 

Behov for å flytte regionrådsmøte 6. september – kolliderer med Sjømatseminar 

Skjervøy (henvendelse fra Ørjan Albrigtsen) – ny dato for regionrådsmøte i 

september? 

Fra møtet: styret ønsker at møte avholdes mandag 5. september 2016 (litt ut på 

dagen). Styret ønsker å delta på Sjømatseminaret dagen etterpå. 

 

Skal regionrådet gi innspill til regional plan for reindrift – frist 15.04.16? 

Fra møtet:  

 Dette er viktig for kommunene i Nord-Troms. 

 Det er ønskelig med forutsigbarhet i arealplansammenheng 

 Øyvind Evanger og Eirik L. Mevik lager et forslag til uttalelse som sendes 

styret til godkjenning før den oversendes fylkeskommunen innen 

høringsfristen 

 

 

Rådmannsutvalget tiltrådte møtet. 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

 

TEMA POLITIREFORMEN 

Politimester Ole Sæverud, lensmann Arnold Nilsen, prosjektleder Hugo Henstein og 

lokal politileder + en representant fra politiet møtte 

 Presentasjon av prosess for gjennomføring av reformen (vedlagt) 

 Samarbeid med kommunene 

Fra møtet:  

 Kommunene skal være representert i styringsgruppen 

 Alle kommunene vil ha uttalelsesrett i prosessen  

 Er det mulig at regionrådene kan oppnevne representanter på vegne av 

kommunene?   

 45. min responstid skal være retningsgivende 

 Må starte med å diskutere hvilke oppgaver som skal løses 

 Hva skal «grunnpakken» være? De geografiske driftsenhetene må levere 3 

skift. Må være så mange at man ivaretar fleksibilitet (anslår ca 30 stillinger pr 

enhet) 

 Akuttberedskap er ikke bunnet til geografiske enheter 

 Viktig med fokus på tjenester og forebygging. Politiråd viktig i denne 

sammenhengen 

 

 

 

Møtet hevet kl 1650 

Rett protokollutskrift bevitnes 

29. mars 2016 

Berit Fjellberg 

Referent 


