
 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 1-2018 

STED: Hurtigruta Harstad-Svolvær t/r 

TIDSPUNKT: 4. januar 2018 kl 1700 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Svein O. Leiros, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Ingen merknad til innkalling og saksliste. 

 

REFERATSAKER: 

Fra Tromsøområdets regionråd: «Uttalelse: eventuell opprettelse av egen PCI-

enhet ved Nordlandssykehuset Bodø» 

 

Vedtak: referatsaken ble tatt til orientering. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 01/18  Godkjenning av protokoll møte 28.11.17  

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.17 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 

november 2017. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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Sak 02/18  Søknad fra Nord-Troms videregående skole – støtte til arrangement: 

kunnskapskonkurransen The World Scolars Cup 2018 

 

Saksopplysninger: 

Nord-Troms Regionråd har mottatt søknad om støtte til å avholde en regional runde 

i den internasjonale kunnskapskonkurransen The World Scholar’s Cup 

(www.scholarscup.org).  

 

Denne runden skal avholdes 7-8 Mars i 2018 ved Nord Troms Videregående Skole. 

Arrangøren ønsker å samle elever fra vår arktiske region til en feiring av kunnskap 

og utveksling, og for å knytte vennskapsbånd over landegrenser. WSC er et program 

for alle elever mellom 11 og 19 år. Flere ungdomsskoler og videregående skoler fra 

Troms og Finnmark er allerede interesserte, i tillegg har vi en skole fra Finland som 

også er svært begeistret. Arrangøren arbeider for å rekruttere enda flere skoler fra 

Finland, samt også fra Russland og Sverige for å gjøre dette til et skikkelig arktisk 

og regionalt arrangement. 

 

Generelt om World Scholar’s Cup: 

WSC er en internasjonal kunnskapskonkurranse som omfatter mer enn 30 000 

elever på verdensbasis hvert år. Elevene konkurrerer i lag på 3 stykker, og disse 

møtes for å konkurrere i regionale runder om å få en videre kvalifisering til en 

Global Round. Her er det fra 1500 til 3600 elever som konkurrerer mot 

hverandre. De globale rundene er ofte fordelt på 3 forskjellige kontinenter en 

kan velge mellom. F.eks. i 2017 foregikk de globale rundene i Hanoi, Athen og 

Cape Town.  

 

Temaet for konkurransen 2018 er An Entangled World / En sammenkoblet 

verden.  Dette temaet skal diskuteres i lys av 7 forskjellige fagområder: Kunst, 

litteratur, musikk, historie, vitenskap, samfunnsfag, og et spesialemne (Special 

Area).  

Elevene konkurrerer i 4 forskjellige disipliner: collaborative writing (samskriving), 

multiple choice test, team debate, og Scholar’s Bowl (quizpreget gameshow). 

 

WORLD SCHOLAR’S CUP PROSJEKTETS VISJON:  

Et framtidsrettet program for læring i en globalisert verden som motiverer elever til 

å oppdage sine styrker og praktisere nye evner 

 

Hvorfor holder vi på med dette i Nord-Troms? 

http://www.scholarscup.org/
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MÅL: 

 Å markedsføre Nord-Troms VGS og regionen som et sted med muligheter 

 Utvikle et samarbeid med nærmiljø og lokalt næringsliv 

 Utvikle fremtidige ledere 

 Gi en plattform for læring og utfordringer til alle typer elever 

 Jobbe tverrfaglig 

 Utvikle elevenes engelsk og gjøre de i stand til å kommunisere med 

mennesker over hele verden 

 Utvikle internasjonale kontakter 

 Gi elevene en bredere forståelse av ulike kulturer og samfunn 

 Tilegne seg nye metoder for læring 

 Å ha det morsomt! 

 Gi elevene økt motivasjon for engelskfaget utenfor skolens rammer 

For mer info: 

Sjekk ut www.scholarscup.org 

 

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

Nord-Troms Regionråd DA støtter arrangementet «The World Scholar’s Cup» ved  

Nord-Troms videregående skole i mars 2018 med inntil kr 20.000. Kostnaden  

belastes frie fond. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 03/18 Samarbeid med Vest-Finnmark Regionråd om seminaret «Utfordringer 

og muligheter i fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye 

regionene» 

Saksdokumenter:   

 Henvendelse fra Vest-Finnmark Regionråd 

 

Saksopplysninger/invitasjon fra Vest-Finnmark Regionråd: 

«Den 9. januar 2018, kl. 14.00-18.00 arrangerer Vest-Finnmark Regionråd 

seminaret "Utfordringer og muligheter i fiskerihavnene - ved en ansvarsoverføring 

til de nye regionene". 

 

Dette finner sted i Oslo, på Radisson Blu Plaza Hotel (samme sted som "Nord i Sør" 

http://www.scholarscup.org/
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finner sted den 8. januar 2018). 

 

Målet med seminaret er å avdekke utfordringer og muligheter som følge av 

ansvarsoverføringen for fiskerihavnene, og belyse disse fra en rekke ulike 

ståsteder.  

 

Svein Ludvigsen, Arne Hjeltnes, Jan Morten Hansen, Stine Akselsen, Kristina Hansen 

m.fl. har også bekreftet sin deltakelse. Vi jobber videre med å få bekreftet de ulike 

innlederne, og hittil har ingen takket nei. 

 

De som inviteres til deltakelse fra de nasjonale beslutningstakerne er følgende: 

- Politisk og administrativ ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

- Kommunal- og forvaltningskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og 

Næringskomiteen på Stortinget. 

- Finnmarks-, Troms- og Nordlandsbenken på Stortinget 

- Ekspertutvalget, Regionreformen 

 

Disse utgjør totalt ca. 80 stk. 

 

I tillegg består deltakerne hittil av innlederne, samt deltakerne fra arrangøren (de 8 

kommunene tilknyttet Vest-Finnmark Regionråd). 

 

Totalt har vi nå ca. 100 potensielle deltakere på invitasjonslisten, og maks. kapasitet 

i møtelokalet er 150 stk. 

 

I tillegg inviteres utvalgte gjester (politisk og administrativ ledelse i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet, Ekspertutvalget og innlederne, totalt 40 stk.), samt arrangør 

og samarbeidspartnerne på middag kl. 19.30 på Restaurant Vaaghals,(se 

www.vaaghals.com), med Arne Hjeltnes som toastmaster. Total kapasitet her er 90-

100 deltakere. 

 

Vi ønsker å invitere de tre fylkeskommunene, samt regionrådene langs kysten i 

Nord-Norge, med som samarbeidspartnere på finansieringssiden. De som velger å 

bli med som samarbeidspartnere vil bli prioritert som deltakere på seminaret og på 

middagen. Ved mange påmeldte deltakere vil politisk og administrativ ledelse bli 

prioritert (ordførere og rådmenn). 

 

http://www.vaaghals.com/
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Denne henvendelsen går først ut til de tre fylkeskommunene, samt Øst-Finnmark 

Regionråd og Nord-Troms Regionråd. Deretter kontaktes regionrådene som 

ordførerne som innleder er en del av. 

 

Vedlagt følger et dokument som beskriver tentativt program, budsjett og 

finansieringsplan, samt et dokument som beskriver målgruppene m/kontaktinfo. 

 

 Vi inviterer med dette Nord-Troms Regionråd med som samarbeidspartner på 

finansieringssiden på seminaret. For kr 18.500,- får regionrådet mulighet til å: 

 Delta på seminaret 

 Bli presentert av møtelederne ved oppstart av seminaret (1 foil pr. 

samarbeidspartner, felles mal) 

 Profilere seg med 1 stk Roll-up i møtelokalet 

 Anledning til å delta på middagen den 9. januar, kl. 19.30 på Restaurant 

Vaaghals. Prisen på 3-retters middag er kr 495.-, og dekkes av 

samarbeidspartnerne selv. Drikke kommer i tillegg. 

Vi ber om tilbakemelding snarest, og senest innen kl. 12.00 fredag 15. desember 

2017, på om Nord-Troms Regionråd ønsker å tre inn som samarbeidspartner.» 

 

 

Vurdering: 

Saken har vært diskutert i arbeidsutvalget og blant ordførerne. Dette er en viktig sak 

for Nord-Troms, og det er derfor viktig å prioritere deltakelse på dette seminaret. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA går inn som samarbeidspartner i seminaret og bidrar 

med kr 18.500. Kostnaden belastes frie fond. Ordfører Ørjan Albrigtsen  

representerer Nord-Troms Regionråd på seminaret. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 04/18 Uttalelse vedrørende spilleavhengighet 

 

Saksopplysninger: 

Nord-Troms ungdomsråd ble orientert om arbeid mot spillavhengighet av 

organisasjonen Spillavhengighet Norge under felles møte med regionrådet 

27.11.17.  
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Nord-Troms ungdomsråd har i etterkant drøftet problematikken i eget møte 

28.11.17, og ønsker på bakgrunn av dette å sende en uttalelse til regionrådet. 
 

 

UTTALELSE FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD (RUST):  

«SPILLAVHENGIGHET BLANT UNGE» 

 

Nord-Troms ungdomsråd synes problematikken rundt spillavhengighet er viktig og 

påpeker at det er særlig viktig å rette fokus mot ungdom og spillavhengighet. Dette 

er en forholdsvis ny problematikk og man vet ikke så mye om omfanget, men man 

anser spillavhengighet som veldig relevant i dagens digitaliserte samfunn. 

 

Nord-Troms ungdomsråd påpeker at majoriteten av ungdom ikke benytter seg av 

tradisjonelle pengespill, men at veldig mange unge spiller dataspill. Det er 

bekymringsverdig at noen ungdommer velger å tilbringe store mengder med tid i en 

virtuell verden, og Nord-Troms ungdomsråd påpeker at det er viktig å se dette i 

sammenheng med psykisk helse. Det er også viktig å anerkjenne 

dataspillavhengighet (usunt forhold til dataspill) som et spillavhengighetsproblem, 

på lik linje med pengespillavhengighet.  

 

En annen ting som er bekymringsverdig er at mikrotransaksjoner og betting blir 

mer og mer vanlig i dataspill. Ungdom, som ikke er en pengesterk gruppe i 

samfunnet, kan fort få store problemer dersom de mister kontrollen over 

pengebruken i dataspillene. Nord-Troms ungdomsråd påpeker derfor at 

forebyggende arbeid er svært viktig. 

 

Markedsføringen av pengespill og dataspill er massiv, og det opereres blant annet 

med lokkegaver for at flere skal spille. Nord-Troms ungdomsråd støtter 

Spillavhengighet Norges arbeid med å få forbud mot betting-reklamer. 

 

 

På bakgrunn av disse innspillene ønsker Nord-Troms ungdomsråd (RUST) å 

oppfordre Nord-Troms regionråd til å sette problematikken rundt spillavhengighet 

på dagsorden. Nord-Troms ungdomsråd vil særlig fremheve at det er viktig å rette 

fokus mot unge og spillavhengighet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsen fra RUST/Nord-Troms ungdomsråd. 

Dette er et innspill som underbygger viktigheten av finansiering av organisasjonen 

«spilleavhengighet Norge» over Statsbudsjettet.  Uttalelsen oversendes 

Kulturdepartementet, Helse- og sosialdepartementet, Tromsbenken og andre 

regionråd i Troms. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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OPPFØLGINGSSAKER: 

Status prosjekt infrastruktur Nord-Troms – og veien videre 

 Selv om toppfinansiering ikke er på plass er det klart til oppstart av 

prosjektet. Ørjan innkaller til planleggingsmøte 

 Det tas kontakt med følgende for å sjekke ut med-finansiering; 

o Akva Ren/Haplast: Svein/Dan-Håvard følger opp 

o Bussring: Øyvind følger opp 

o Marine Harvest: Eirik følger opp 

 

 

ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 

Forslag til ny distriktsindeks på høring 

 frist 1. februar – skal regionrådet gi uttalelse? 

 Eirik og Berit sjekker ut/leser seg opp på saken 

Henvendelse fra Fylkesmannen i Troms – ønske om dagsmøte med regionrådet 

 Regionrådet inviterer til møte tirsdag 29. mai på Storslett 

Oppfølging plankontor – ref møte i Karasjok  

 innspill fra K-styre i Kvænangen; «Felles plankontor for Nord-Troms? Behov for 

kompetanse (bredde) – hvilke løsninger bør velges/organisering/distribuerte løsninger. 

Planprosesser er kompliserte prosesser, dette bør belyses. Møtet/regionrådet konkluderte 

med at ordførerne sjekker ut saken i egen kommune før man går videre med saken. Forslag 

om felles kurs for k-styrer i planarbeid. Kan bruke studiesenteret som verktøy for å arrangere 

kurs. Kvænangen kommunestyre tilsluttet enstemmig en protokolltilførsel med følgende 

ordlyd: «Kommunestyret ber om at kommunen deltar i det videre utredningsarbeidet med 

sikte på å gjennoppta felles plankontor i Nord-Troms.» 

 Regionrådet ber RU utarbeide felles saksfremlegg til kommunestyrene – 

intensjon/hensikten er å avklare hvilke kommuner som er interessert i felles 

utredning vedrørende plankontor Nord-Troms  

Havnesamarbeid/prosjekt – innspill fra ordfører på Skjervøy.  

 Finnes midler til å søke midler til prosjekt. Forutsetter samarbeid mellom 

flere fiskerihavner, blant annet kan man få gjennomført godstrømsanalyser.  

 Ørjan sender ut invitasjon til alle om å delta i en felles søknad. 

Sjømatseminar 2018 – orientering ved ordfører på Skjervøy.  

 Søknadsfrist til blåfondet 1. feb. skal arrangeres i september.  
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 Ønsker regionrådet å delta i arbeidsgruppe? Viktig å forankre dette i 

regionrådet. Ønsker å få innspill til konferansen. 

 Nord-Troms Studiesenter har signalisert at de gjerne kan stille opp i 

arbeidsgruppe/bistand ved gjennomføring 

Nord-Troms konferansen 2019:  

 rapport fra 2017 og plan for neste år tas opp på neste møte 

Ishavsbanen  

 Hvordan kan vi jobbe videre med denne saken? Tornedalsrådet er aktive i 

saken (blant annet Hanne Braathen og Bjørn Inge Mo) 

 Møte i Tromsø 16. januar med den finske Samferdselsministeren.  

Kulturhistorisk landskap  

 – møte 10. januar på Storslett 

 

Info fra RU;  

 Innkjøpssjef – rekrutteringsprosess – skal tilsettes i nærmeste framtid. 

Møtet hevet kl 1800 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

Referent 

 

Andre saker som kom opp i løpet av seminaret som må følges opp (utenom 

næringsplan, samarbeidsavtale); 

 Aktuelt med samarbeid vedrørende vigselsrom? (ett spesielt rom for Nord-

Troms?) 

 Heli-skiing – aktuelt med pilotprosjekt for eksempel x antall landinger på x 

antall lokasjoner i regionen – ta landingsgebyr 

 Vi må gå videre med å lage et utfordringsnotat i forbindelse med 

oppgavemeldingen (se notat fra møte med fylkesråden 4.1.18) 

 Regionrådet ønsker en oversikt over hva som brukes på kirke/meningsfeltet – 

hvem betaler hva? Rådmannsutvalget utarbeider oversikt 

 Grensetjenesten Skibotn – kun prosjektfinansiering, arbeidsmengde har tatt 

seg opp. Behov for fast og forutsigbar finansiering over Statsbudsjett – tas 

opp i neste møte 

 Gjennomgang saksordførerordning – fordeling i neste møte 


