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1. NORD-TROMS REGIONRÅD DA
1.1 Målsetting
Nord-Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med
saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
Selskapets overordnede målsetting
Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode
rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.
Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses på
et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i regionen.

1.2 Organisering
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997.
Eiere
 Kvænangen kommune
 Kåfjord kommune
 Lyngen kommune
 Nordreisa kommune
 Skjervøy kommune
 Storfjord kommune
Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.
Representantskap
18 medlemmer

Selskapets øverste organ er representantskapet,
som består av 18 medlemmer (3 kommunestyrerepresentanter fra hver eierkommune). Representantskapet ledes av Werner Kiil (Lyngen) med Jani
Albrigtsen (Kåfjord) som nestleder. Representantskapet avholder møte en gang i året, etterfulgt
av rådsforsamling (representantskap, ordførere og
rådmenn). Hovedtema for rådsforsamlingen i 2015
var Kommunereformen i et ungdomsperspektiv,
der ungdomssatsingen RUST ledet rådsforsamlingen og hadde flere innlegg.
Styret består av ordførere i regionen, med
varaordførere som vararepresentanter. Styret har
avholdt fem møter i 2015.
Styret har hatt følgende sammensetning i
januar–september 2015
 Jan Helge Jensen (Kvænangen), styreleder
 Sølvi Jensen (Lyngen), nestleder
 Sigmund Steinnes (Storfjord), styremedlem
 Torgeir Johnsen (Skjervøy), styremedlem
 Bjørn Inge Mo (Kåfjord), styremedlem
 Lidvart Jakobsen (Nordreisa), styremedlem

Styret
(ordførere)

Nord-Troms
studiesenter

Daglig leder

Rådmannsutvalget

Nord-Troms
Ungdomsråd/
RUST

Prosjekter

Gøril Severinsen, p.v.
Karl Arvid Brose, p.v.
Inger Heiskel, p.v.
Ingrid Lønhaug, p.v.
Svein O. Leiros, p.v.
Halvar Wahlgren, p.v.
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Følgende styre ble valgt på konstituerende møte 3. november 2015
 Øyvind Evanger (Nordreisa), styreleder
Olaug Bergset, p.v.
 Dan-Håvard Johansen (Lyngen), nestleder
Line van Gemert, p.v.
 Knut Jentoft (Storfjord), styremedlem
Hanne Braathen, p.v.
 Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), styremedlem
Irene Toresen, p.v.
 Svein O. Leiros (Kåfjord), styremedlem
Ludvig Rognli, p.v.
 Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), styremedlem Ronald Jenssen, p.v.
Rådmannsutvalget har vært ledet av Ellen-Beate Jensen Lundberg (til mars 2015) og Frank Pedersen
(fra mars og ut året). Rådmannsutvalget har avholdt seks møter i 2015.
Rådmannsutvalget 2015
 Anne-Marie Gaino (Nordreisa)
 Cissel Samuelsen (Skjervøy)
 Frank Pedersen (Kvænangen)
 Leif Lintho (Lyngen)
 Einar Pedersen (Kåfjord)
 Ellen-Beate Jensen Lundberg/Trond-Roger Larsen (Storfjord)
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av
rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. Det har vært fem møter i AU i 2015.

1.3 Ansatte
Sekretariatet
Daglig leder er Berit Fjellberg. I tillegg har Lisa M. Pedersen Solbakken vært ansatt som regional
ungdomskonsulent (50 % stilling) med kontorsted Kåfjord rådhus.
Nord-Troms studiesenter
Lisbeth Holm har vært leder frem til desember, da Kristin Vatnelid Johansen overtok som leder og
Lisbeth Holm gikk over til 40 % prosjektlederstilling i Kompetanseløft i Nord-Troms (60 % AFP).
Daniel Johnsen er ansatt som studieadministrator.
Prosjektstillinger
Prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms ble avsluttet ved utgangen av 2014. I 2015 sluttførte
prosjektleder Silja Karlsen rapportering og regnskap per utgangen av mars.
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Prosjektet Kompetanseløft i Nord-Troms har to prosjektlederstillinger, der Lisbeth Holm har vært
ansvarlig for strategisk kompetanseutvikling i kommunene i deltidsstilling og Jan F. Fjære har vært
ansatt som prosjektleder i full stilling for strategisk kompetanseutvikling i bedrifter.

1.4 Aktivitet i 2015






Ungdomssatsingen RUST
Nord-Troms studiesenter
Kompetanseløft i Nord-Troms
Avslutning av prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms
Forskningsdagene i Nord-Troms

Dette er alle satsinger som er forankret i regionrådets arbeidsverktøy Nord-Troms Strategier. Det er
utarbeidet egne delrapporter.

2. SEKRETARIAT – DRIFT
Hovedsaker 2015
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms har også i 2015 vært en av de store oppgavene vi har
jobbet med. Ved at regionrådet har vært i førersete på dette arbeidet, har vi fått en forsterket satsing på
Nord-Troms studiesenter og en konkret oppfølging av satsinger med bakgrunn i omdømmeprosjektet
(boligutvikling og næringsutvikling).

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms
Fylkeskommunen satser 7,5 millioner kroner på bolig- og næringsutvikling og 5 millioner på kompetanseutvikling i Nord-Troms. Satsingen er forankret i Regional planstrategi for Troms, rapport fra oppstartsseminar
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms (oktober 2013), fellesmøte politisk nivå (februar 2014) og innspillsbrev fra Nord-Troms Regionråd (mars 2014). Prosjektsatsinger er utviklet i samarbeid med ulike aktører i NordTroms og fylkeskommunen.
KOMPETANSE
- en femårig satsing gjennom
prosjektet Kompetanseløft i NordTroms i regi av Nord-Troms
studiesenter

BOLIGUTVIKLING
- en treårig satsing med Storfjord
kommune som administrativ
ansvarlig. Rådmannsutvalget er
styringsgruppe.
Prosjektet skal identifisere behov
og gjennomføre tiltak som bidrar
til å øke boligpolitisk kompetanse
og at boligbygging blir en del av
stedsutviklingen i kommunene.

Finansiering
RDA-midler (5 millioner over 5 år) og
egen inntjening

Finansiering
Prosjektmidler fra Troms fylkeskommune og Husbanken

Kommunene bidrar gjennom studiebibliotekene og i arbeidsgrupper

Kommunene bidrar med stillingsressurs

NÆRINGSUTVIKLING
To hovedsatsinger:
I) En helhetlig entreprenørskapssatsing i tre delprosjekter:
A) målgruppe grunnskole
B) målgruppe videregående
skole
C) unge gründere
II) Arenabygging i regi av NordTroms næringsutvalg (NUNT)
Finansiering
Prosjektmidler fra Troms fylkeskommune og midler fra
kommunale næringsfond
(delprosjekt C)
Kommunene bidrar med stillingsressurs og bidrag fra næringsfond

Ved utgangen av 2015 har vi følgende status i de ulike satsingene:
 Kompetanseløft i Nord-Troms finansiert og iverksatt – se mer info i eget punkt.
 Boligutvikling i Nord-Troms er finansiert og iverksatt – møter avholdt i alle kommuner. I tillegg
ble det avholdt eget seminar i desember 2015.
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Satsinger – næringsutvikling – arenabygging er utsatt grunnet kapasitetsmangel. Entreprenørskapssatsingen i tre delprosjekter er finansiert – delprosjekt B startet opp tidlig høst 2015,
delprosjekt A og C starter opp tidlig 2016 (prosjektledere rekruttert).

hoppIDÉ: Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 2016–2018
Sentrale myndigheter påpeker viktigheten av at det satses på entreprenørskap for å sikre fremtidig verdiskaping i
årene som kommer. I Nord-Troms møtes denne utfordringen med prosjektet hoppIDÉ – en samsatsing mellom
Nord-Troms-kommunene og Troms fylkeskommune med fokus på en helhetlig, samordnet og målrettet innsats på
entreprenørskap fra og med grunnskolen og frem til unge gründere (inntil 35 år). Prosjektet er organisert som tre
delprosjekter som utføres parallelt. Satsingen er forankret i Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms samt
Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen, stortingsmeldinger, Kunnskapsløftet 2006 og bolystprosjektet
Omdømmebygging i Nord-Troms (2011–2014).
Del A: 6-16 år (grunnskole)
Prosjekteier: Nord-Troms
Regionråd
Prosjektledelse: Regionkontoret for
Nord-Troms
Hovedmål
Styrke fremtidig næringsutvikling
ved å bli kjent med og se muligheter
i egen region. Tiltakene skal bidra
til kompetanseutvikling, øke bolyst
og stimulere til entreprenørskap og
gründerutvikling. Dette skal oppnås
gjennom utarbeidelse av en felles
regional plan for pedagogisk
entreprenørskap, lokale læreplaner
samt økt samarbeid med
næringslivet.
Finansiering
Troms fylkeskommune, egenandel
deltakerkommuner
Andre viktige aktører
UE, kommunene, næringsliv,
skolesjefer, NUNT, regionale
kompetanseaktører (som Intek
Lyngen, Nord-Troms studiesenter,
Senter for nordlige folk mfl.)

Del B: 16–19 år (Vg opplæring)
Prosjekteier og prosjektledelse:
Halti Næringshage AS
Hovedmål
Styrke fremtidig bedrifts- og
næringsutvikling og utvikle
entreprenørskapskultur i egen region.
Delmål
Entreprenørskap skal inn i lokale
læreplaner, og videregående skoler i
regionen skal bli kjent for satsing på
entreprenørskap.
Virkemidler
Innovasjonscamp, kvalifisering
lærere, UB på tvers av studieretning.
Fokus på helse, havbruk og reiseliv.

Finansiering
Troms fylkeskommune, eget arbeid
VGS og eget arbeid og eksterne
midler fra samarbeidsaktører.
Andre viktige aktører
VGS, NUNT, RUST , RKNT,
næringsliv, NHO, UE, Opplæringskontoret, regionale kompetanseaktører
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Del C: 19–35 år (unge gründere)
Prosjekteier: Nord-Troms
Regionråd
Prosjektledelse: Halti
Næringshage AS
Hovedmål
Økt etablering og utvikling av en
pilotmodell for distrikter med
opplæring og oppfølging som
involverer hele hjelpeapparatet.
Prosjektet har tre fokusområder.
Gjennom innsamling, utprøving og
utvikling skal det ende opp med en
kvalitetsikret standard for
etablereropplæring, etablereroppfølging og tilrettelegging av
regionens «hjelpeapparat» for
gründere.
Finansiering
Troms fylkeskommune og
kommunale næringsfond
Andre viktige aktører
TFK, kommunene, IN, NUNT,
næringsliv, UE, NAV, regionale
kompetanseaktører og finansinstitusjoner

Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) ble opprettet høsten 2014. NUNT har som målsetting å
arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå og ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i
utviklingsarbeid, og skal fremme Nord-Troms Regionråds satsinger på næringsutvikling. NUNT er et
underutvalg av regionrådet og består av en næringsmedarbeider fra hver kommune.
NUNT har vært aktive i første halvdel av 2015, blant annet ved utforming av prosjektbeskrivelser i
Nærings- og utviklingsplan. I siste halvdel av 2015 har flere av næringsarbeiderne gått over i andre
stillinger slik at stillingene har stått vakante, noe som har gått ut over aktiviteten i utvalget.
2015 var et år med mange store vegprosjekter i regionen. Dette er satsinger regionrådet har jobbet
politisk med i samarbeid med andre over år gjennom innspill og prioriteringer i Nasjonal
Transportplan (NTP). Følgende prosjekter er i gang:
 E8 Utbedring av strekningen Riksgrensen–Skibotn (del I ferdigstilt)
 E6 Sørkjosfjellet
 E6 skredsikringsprosjektet Indre Nordnes–Skardalen
 E6 Kvænangsfjellet (planarbeid startet)
Samarbeid om tjenesteproduksjon i Nord-Troms
 Rådmannsutvalget hovedansvar
 44 samarbeidsområder hvor alle kommunene deltar (ref. rapport fra 2012)
 16 områder hvor 2–5 deltar
Uttalelser fra Nord-Troms Regionråd DA
 Uttalelse – høring overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
 Uttalelse – høring ambulansetjenesten
 Uttalelse – forslag til ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet
 Høring – fylkesplanens handlingsprogram 2015–2018
 Høring – grunnlagsdokument for fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen i Troms
 Uttalelse undervisningskonsesjon
 Uttalelse i forbindelse med utbyggingstilskudd til sauebruk
 Uttalelser til Nasjonal Transportplan 2018–2029
 Høringsuttalelse vedrørende forslag om innføring av eiendomsskatt på verker og bruk
 Uttalelse til Fylkesmannen i Troms vedr. interkommunalt skadefellingslag
 Uttalelse i forbindelse med Riddu Riđđu
Vedtakssaker
Økonomi
 Regnskap 2014 og perioderegnskaper 2015
 Disponering av overskudd 2014
 Dekning av sluttarbeid Omdømmeprosjektet i Nord-Troms
 Budsjett 2016
Organisasjon
 Styrets årsberetning og rapport 2014
 Arkivløsning Nord-Troms Regionråd
 Oppbevaring av arkiv Nord-Troms Utviklingsgruppe AS
 Oppdatering av handlingsplanen Nord-Troms Strategier
 Ansettelse av leder Nord-Troms studiesenter
 Oppnevning av representant til styringsgruppa for Vekslingsmodellen ved Nord-Troms
videregående skole
 Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i styret
 Valg av representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms studiesenter
 Valg av representant til styringsgruppe Newton-rom
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 Valg av saksordførere – ulike områder
 Møteplan 2016
Andre saker
 Plan for entreprenørskapssatsing for Nord-Troms, delprosjekt A, B og C
 Sluttrapport fra Omdømmeprosjektet i Nord-Troms
 Plan for tiltak som et ledd i rekruttering og omdømmebygging 2015
 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø
 Utvikling av lokale læremidler for Nord-Troms
 Strekningsstrategi for Nord-Troms
 Status i arbeidet med kommunereformen (sak på alle møter i 2015)
 Status nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms (sak på alle møter)
 Sykestuesenger Nord-Troms, strategi for videre jobbing – finansiering etter 2015
 Møteforespørsel til helseministeren vedr. sykestuesenger Nord-Troms
 Forskningsnode Nord-Troms
 Newton-rom i Nord-Troms
 Samarbeid om legevaktsentral
 Retningslinjer og jury – språkpris for Nord-Troms (behandlet i flere møter)
 Søknad fra Nord-Troms Museum om støtte til bokutgivelse
 Prosess for videre løp Kompetanseløft i Nord-Troms, helse
 Alle skolene i Nord-Troms som miljøfyrtårn – signering av avtaler med Avfallsservice
 Iverksetting av boligutviklingsprosjektet
 Organisering av entreprenørskapssatsingen
 Henvendelse til fylkestingets gruppeledere og fylkesråden for samferdsel
Møter/orienteringer, konferanser
 Møter med representanter fra UNN vedrørende utredning av ambulanseberedskapen (27.01.15)
 Avslutningsseminar Omdømmeprosjektet i Nord-Troms (30.01.2015)
 Møte med Redningsselskapet: Hva kan gjøres for å involvere redningsskøytene sterkere i de
kommunale beredskapsplanene?
 Møte med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
 Fellesmøte med NUNT – nærings- og utviklingsplan og prosjekt: Artic development region
 Sykefraværsoppfølging – møte med Nord-Troms bedriftshelsetjeneste
 Orientering fra Nord-Troms friluftsråd
 Fylkesmannens januarmøte (Tromsø, 12.–14.01.2015)
 Administrative møter KS og regionråd Troms (Tromsø, 12.01.2015)
 Møte med UNN og Helse Nord vedr. sykestuesenger (Tromsø, 27.02.2015)
 Forskningsnode – oppstartseminar (27.03.2015)
 Jubileumsarrangement Nord-Troms videregående skole (25.08.2015)
 Reiselivskonferanse (15.10.2015)
 Innovasjonscamp, entreprenørskapssatsing delprosjekt B (22.10.2015)
 Åpning av Halti (24.10.2015)
 Seminar – evaluering tilflyttervertsordning og kommunikasjonsstrategier (26.10.2015)
 Fellesmøte regionråd Troms (Tromsø, 12.11.15)
 Innspillsmøte – Troms fylkeskommune FoUoI-strategier (Tromsø, 13.11.2015)
 Inspirasjonsdag for ledere (26.11.2015)
 RUST – Regional ungdomskonferanse Nord-Troms (30.11.2015)
Representasjon
 OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Anne-Marie Gaino (Nordreisa),
Cissel Samuelsen (Skjervøy, vara)
 Rådmannsforum Troms-KS: Ellen-Beate Jensen Lundberg (Storfjord), Leif Lintho (Lyngen,
nestleder)
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OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord)
Oppfølgingsteam unge lovbrytere: Einar Pedersen (Kåfjord)
Koordineringsgruppen for kompetanseløftet 2015 innen helse og omsorg: Cissel Samuelsen
(Skjervøy), Einar Pedersen (Kåfjord, vara)
Regionalt vannområdeutvalg Troms: Hilde Henriksen (Nordreisa). Gunn Andersen (Kåfjord, vara)
Ressursutvalg kommunereformen – oppnevnt av Fylkesmannen i Troms: Berit Fjellberg
(representant)
Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg (styremedlem)

Representanter valgt 03.11.2015
 Representant til styringsgruppa for Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående skole:
Svein O. Leiros (Kåfjord)
 Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms studiesenter: Øyvind Evanger
(Nordreisa), Svein O. Leiros (Kåfjord, vara)
 Representant til styringsgruppe Newton-rom: Knut Jentoft (Storfjord)
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3. UNGDOMSSATSINGEN RUST
Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!

3.1 Målsetting
RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal
være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.

3.2 Bemanning og organisering
Regional ungdomskonsulent Lisa M. P. Solbakken, 50 % stilling.
Saksordfører: Lidvart Jakobsen/Eirik L. Mevik (høst 2015).
Kommune

Nord-Troms ungdomsråd
Mikal Biendel (nestleder)
Benjamin Johansen
Vebjørn Karvonen (leder)
Tonje Nilsen

Fagråd
Jann-Sigurd Siversen/Anette Holst

Magnus Mathiassen
Elisa Eriksen

Gerd Steinnes Nilsen

Victoria Mathiassen
Hannah S. Larsen

Eldbjørg Ringsby

Vebjørn Fyhn
Sara-Sofie Samane

May Halonen (leder)
Pål Haugsnes

Mina Karlstrøm
Synne Jørgensen

Marit Boberg

Maria Figenschau (nestleder)

Møter
 Nord-Troms ungdomsråd har hatt fire møter og behandlet 25 saker.
 Fagrådet har hatt tre møter og behandlet 25 saker.
 Det er vært avholdt AU-møter i forbindelse med ulike tiltak.
Gjennomførte aktiviteter
 19. januar: Møte i Nord-Troms ungdomsråd og Fagråd, RUST
 9. februar: Vebjørn Karvonen og Victoria Mathiassen holdt
inspirasjonsinnlegg i Midt-Troms Regionråd i forbindelse med
etablering av regionalt ungdomsråd i Midt-Troms.
 17. februar: RUST arrangerte VIVAT-kurset Førstehjelp ved
selvmordsfare som siste del av skjønnsmidlerprosjektet Nettverk
og kompetansebygging for miljøarbeidere i fritidsklubber og
andre som jobber med ungdom. Nord-Troms studiesenter var
koordinator. Alle kommunene fikk dekket kursavgift og overnatting for tre personer, pluss åpne plasser. Kurset var fullsatt.
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23. mars: Møte i Nord-Troms ungdomsråd, RUST.



23.–24. mars: Tur ungdom og ordførere.
Storfjord var vertskommune. Vi kjørte
hundespann og hadde uteaktiviteter i
Skibotndalen, videre opplegg på LHLsenteret.
 28. april: RUST tok over rådsforsamlingen i Nord-Troms. Temaet på rådsforsamlingen var Kommunereformen i et
ungdomsperspektiv. Ungdommene var
møteledere, holdt innleggene og inviterte
politikerne til debatt.
5. mai: Møte i Nord-Troms ungdomsråd og Fagråd, RUST.
13. mai: Rusfritt Skumparty i Nordreisa. DJ, gode premier med mer. Godt oppmøte fra alle NordTroms-kommunene. Arr.: Nordreisa
ungdomsråd; medarr.: RUST.
14.–16. august: Sensommer i Storfjord.
Avlyst.
28. august: Lyden av Lyngsalpene.
Arr.: Lyngen ungdomsråd; medarr.:
RUST. Stor ungdomskonsert med
lokale ungdommer og kjente artister på
samme scene.
30. september: Møte i Nord-Troms ungdomsråd og Fagråd, RUST.
6. november: Ungdommens kapring av Halti. Ungdomskonsert i forbindelse med åpning av nye
Halti 2. Arr.: Nordreisa ungdomsråd; medarr.: RUST.
30. november: RUST-konferanse. Skoleringskonferanse for alle ungdomsrådene i Nord-Troms.
Opplæring i tale- og debatteknikk, markedsføring, hvordan man kan få gjennomslag politisk og
hva som kjennetegner et velfungerende ungdomsråd. Arr.: RUST i samarbeid med Troms
fylkeskommune.
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4. NORD-TROMS STUDIESENTER
Da Nord-Troms studiesenter fikk midler fra Troms fylkeskommune til Kompetanseløft i Nord-Troms,
kunne det fra 2015 gis mer trykk på satsingsområdene. Dette skapte en økning i aktivitetsnivået.
Studiesenteret nådde mer ut og fikk til bredere samarbeid mellom aktører i regionen.

4.1 Målsetting
Målsettingen for Nord-Troms studiesenter:
Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan
bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.

4.2 Ansatte






Lisbeth Holm, administrativ leder t.o.m. 30.11.2015
Kristin Vatnelid Johansen, administrativ leder f.o.m. 01.12.2015
Daniel Johnsen, studieadministrator
Lisbeth Holm, prosjektansvarlig for Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i kommunene
f.o.m. 01.12.2015.
Jan Fjære, prosjektansvarlig for Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i bedrifter.

4.3 Organisering
I 2014 vedtok Nord-Troms Regionråd
driftsorganisering av Nord-Troms
studiesenter som avdeling under
regionrådet. Som ledd i ny organisering av studiesenteret, ble styringsgruppa omdefinert til ressursutvalg
med eget mandat. Ressursutvalget
utgjør styringsgruppe for prosjektet
Kompetanseløft i Nord-Troms:












Gunnar Grepperud, leder/Ådne
Danielsen, begge UiT, t.o.m.
27.10.2015
Inger-Ann Hanssen, leder/Knut
Mikalsen, begge UiT, f.o.m. 28.10.2015
Jan Helge Jensen/Sølvi Jensen, representanter regionrådet/ordførere t.o.m. 03.11.2015
Øyvind Evanger/Svein Leiros, representanter regionrådet/ordførere f.o.m. 04.11.2015
Cissel Samuelsen/Einar Pedersen, representanter rådmenn
Grethe Lund/Gunn Lill Johansen, representanter studiebibliotekene
Sedolf Slettli/Håkon Figenschou, representanter Troms fylkeskommune
Einar Eriksen, representant næringslivet t.o.m. 27.10.2015
Stig Kjærvik, representant for næringslivet f.o.m. 28.10.2015
Kjetil Hallen/Leif-Peder Jørgensen, representanter næringslivet
Olaug Bergset/Tonje Holm, representanter Nord-Troms videregående skole
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4.3.1 Vedtak i Nord-Troms Regionråd angående Nord-Troms studiesenter
27. januar (sak 5/15)
Mandat for og oppnevning av ressursutvalg Nord-Troms studiesenter
I.
Mandat
Ressursutvalget for Nord-Troms studiesenter gis følgende mandat:
1. Ressursutvalget oppnevnes av Nord-Troms Regionråd.
2. Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra Universitetet i Tromsø,
næringsliv, kommuner og andre kompetanseaktører i regionen.
3. Leder i Nord-Troms studiesenter innkaller og leder ressursutvalget.
4. Ressursutvalget er rådgivende organ for leder av Nord-Troms studiesenter og har følgende
oppgaver:
a. Gi faglige innspill i løpende saker.
b. Gi råd ved utarbeidelse av strategier, handlingsplan og budsjett.
c. Fungere som styringsgruppe i prosjekter.
II.
Oppnevning av ressursutvalg
Dagens sammensetning av styringsgruppe for Nord-Troms studiesenter beholdes som
styringsgruppe for utviklingsprosjektet Kompetanseløft i Nord-Troms og oppnevnes som
ressursutvalg for Nord-Troms studiesenter.
24. mars (sak 19/15)
Prosess for videre løp Kompetanseløft i Nord-Troms – helse
Nord-Troms Regionråd slutter seg til den anbefalte progresjonen i prosjektet fremmet av
styringsgruppen:
1)
Vedlagte rapport danner grunnlag for drøfting i kommunestyrene i alle kommunene i løpet av
juni 2015. Til disse møtene stiller NTSS og RESULT opp hvis ønskelig.
2)
Før behandling i kommunestyrene gjøres det et forarbeid (perioden mars–mai) der rapporten
suppleres med saksutredning og forslag til løsninger.
3)
Nord-Troms studiesenter koordinerer arbeidet sammen med arbeidsgruppa og RESULT.
1. september (sak 29/15)
Ansettelse av leder i Nord-Troms studiesenter
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4.3.2 Styringsgruppas arbeid
Styringsgruppa har hatt to møter i løpet av året:
 13. mars på Siam Café, Olderdalen
 27. oktober på Bios, Storslett
Styringsgruppa har i 2015 hatt fokus på oppfølging av strategidokumentet Strategier 2014–2018 NordTroms studiesenter. Strategidokumentet gir føringer for Nord-Troms studiesenter sin virksomhet.
KOMPETANSELØFT I NORD-TROMS
Bygger på det som allerede er utviklet og samhandler med andre aktører
for å bidra til at regionen får tilpasset kompetanse gjennom følgende tre hovedsatsinger:

OFFENTLIG SEKTOR
STRATEGISK
KOMPETANSEUTVIKLING
I KOMMUNENE
Hensikt:
Den kompetente
kommuneorganisasjon
basert på et personale med
rett kunnskap
for å løse oppgavene









FELLESOMRÅDER
MEGLER MOTOR
MØTEPLASS

PRIVAT SEKTOR
STRATEGISK
KOMPETANSEUTVIKLING
I BEDRIFTER
Hensikt:
Tilpasset kompetanse
for bedrifter
basert på behov i
bransjenettverk og klynger

Organisering og driftsmodell for Nord-Troms studiesenter. Regionrådets vedtak ble gjennomgått.
Oppfølging av utviklingsprosjektet Kompetanseløft i Nord-Troms.
o Strategisk kompetanseutvikling i kommunene – helsesektoren valgt som første
fokusområde. Går inn i fase 3 Tiltak:
 Vedtak om deltakelse i alle kommunene i regionen.
 Arbeidet med strategisk kompetanseplan er godt i gang.
 Arbeidsgruppe for Regional kompetanseplan – helse hadde syv møter i 2015 med
engasjerte deltakere.
 Helsefagarbeiderløftet – eget prosjekt.
 Dokumentasjon helsehjelp – læringsnettverk med formål å få opp standarden på
helsehjelp til innbyggerne.
 Studie i aktiv omsorg igangsatt.
o Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter.
 Prosjektet startet i januar – reiseliv og havbruk prioriteres.
 Drøfting rundt strategier for rekruttering til internship.
 Drøfting av modeller for kompetanseutvikling.
Drøfting av studiesenterets videre utvikling: Synliggjøre Nord-Troms studiesenter lokalt, senterets
rolle i samarbeid med «nye» UiT, studiebibliotekenes plass, kompetanseinstitusjon for kommuner
og næringsliv.
Ressursgruppa oversendte anbefaling om nærmere kobling mellom Regionkontoret og
studiesenteret.
Økonomioppfølging.
Søknad Troms fylkeskommune, utviklingsmidler 2014–2018: Troms fylkeskommune bevilget i
møte 30. september fem millioner kroner over fem år til Nord-Troms studiesenter basert på
strategiplanen og søknaden om RDA-midler.
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4.4 Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i kommunene
Organisering av delpropsjektet for helse- og omsorgssektoren
 Styringsgruppe: Rådmannsutvalget
 Prosjektledelse: Nord-Troms studiesenter
 Nord-Troms studiesenter inngår kontrakt med UiT
v/RESULT på gjennomføring av kartlegging og
analysering av innkommet materiale
 Arbeidsgruppe (AG): Helse- og omsorgsledere

OFFENTLIG SEKTOR
STRATEGISK
KOMPETANSEUTVIKLING
I KOMMUNENE

Prosjektgjennomføring
 Helsedag 1
Prioritert
 Helsedag 2
helse og omsorg
 Syv møter i arbeidsgruppa
 Kartlegging, registrering
 Bearbeiding av materiale
 Bearbeiding og behandling i de fem kommunene på administrativt nivå
 Presentasjon for Nord-Troms Regionråd i 2014 og 2015
 Rapport fase 1 og 2
Behandling på politisk nivå i alle kommunene juni 2015 med tilnærmet identiske vedtak om
fortsatt deltakelse inn i fase 3 Tiltak.
Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet over i en iverksettelsesfase, fase 3. Prinsippene
om medvirkning og medinnflytelse ivaretas ved at rådmannen i dialog med HTV oppretter en
bredt sammensatt arbeidsgruppe internt i kommunen. Nærmere om sammensetning, antall mv.
overlates til rådmannen i samarbeid med partene. Kommunestyret forutsetter at arbeidet i fase 3
skjer som et interkommunalt samarbeid og at Nord-Troms studiesenter inngår i dette samarbeidet. Prosjekteier lokalt er rådmannen, interkommunalt er prosjekteier rådmannsutvalget.
 Fase 3 iverksettes med to tiltak:
1) Helsefagarbeiderløftet – søkt om midler fra Fylkesmannen i Troms og prosjektleder for
tiltaksområdet tilsatt i 50 % fra desember 2015.
2) Strategisk regional kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksdel. De seks kommunene skal
utarbeide nye kompetanseplaner og sammen utvikle en regional strategisk plan med konkrete
tiltak beskrevet i handlingsplanene. F.o.m. desember 2015 følger Lisbeth Holm opp i 40 %
stillingsressurs.
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Gjennomføringsplan for satsingsområdet helse- og omsorgssektoren:
FASE
FASE 1:
TEGNE KARTET
Kartlegge behovet – beholdningen –
utviklingsbildet

MEDAKTØRER
UiT v/RESULT bidrar i kartleggingsarbeidet, utarbeider kartleggingsverktøy

ANSVAR
Nord-Troms studiesenter/rådmenn og
arbeidsgruppe i
medvirkende kommuner

FASE 2:
ANALYSERE OG LEGGE
STRATEGIER
Hvis vi skal løse dette, må vi …

UiT v/ RESULT bidrar i analysearbeidet,
flere nivåer i kommunene må kobles inn
for å legge strategier

Nord-Troms studiesenter/rådmenn og
arbeidsgruppe i
medvirkende kommuner

Over 900 stillinger i regionen er kartlagt. Rapporten En kartlegging av kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms-kommunene foreligger og kommunene behandlet saken i K-styret våren 2015. Vedtak om å
iverksette fase 3.
FASE 3:
TILTAK
Dette må gjøres fordi (begrunnelsen) …
Kompetansetiltak iverksettes
Helsefagarbeiderløftet
STATUS FASE 3 Søkt om midler fra
Fylkesmannen i Troms
til delprosjektet HelseTiltak under
fagarbeiderløftet.
gjennomføring
Positivt tilsagn.
høsten 2015
Rekruttering av prosjektmedarbeider. Skjervøy
kommune er
vertskommune.

Kompetanseplan iverksettes av utdannings- Nord-Troms studieaktører lokalt i samarbeid med fagskoler,
senter koordinerer
høgskoler, universitetet etc. *)
arbeidet
Strategisk
kompetanseplan
for Nord-Troms
med handlingsdel
for 2015–2018
Under utforming av
AG og NTSS.
Samordning av
kommunenes
rekrutterings- og
kompetansestrategier
og plan, og hva som
kan løses regionalt.

Kursplan vinteren
2015/2016 (se mer under
hovedaktivitet 3 for
gjennomføring)
- Aktiv omsorg
- Dokumentasjon helsehjelp
- Praksisveilederopplæring
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Tiltak som er
skissert, men
ikke påbegynt
Organisering av
sektorenmed
tanke på stillingssammensetning og
morgendagens
krav.
Omdømme som
rekrutteringsfaktor.

Fagseminar/andre møter/aktiviteter
12. januar
Presentasjon av rapport Kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i NordTroms-kommunene. Møte med KS og UiT.
26. januar
Presentasjon av kompetanseløftet i rådmannsutvalget. Sammen med Gunnar
Grepperud/Ådne Danielsen (UiT).
27. januar
Informerte Nord-Troms Regionråd om kompetanseprosjekt.
19. mars
Presentasjon av rapport hos Fylkesmannen i Troms v/Lisbeth Holm.
29. april
Presentasjon av rapport Utviklingsprosjekt helse og omsorg i Kvænangen kommunestyre. Ådne Danielsen/Gunnar Grepperud (UiT) og Lisbeth Holm (NTSS).
17. juni
Presentasjon av rapport Utviklingsprosjekt helse og omsorg i Skjervøy kommunestyre.
Ådne Danielsen (UiT) og Lisbeth Holm (NTSS).
18. juni
Presentasjon av rapport Utviklingsprosjekt helse og omsorg i Lyngen kommunestyre.
Ådne Danielsen (UiT) og Lisbeth Holm (NTSS).
19. juni
Presentasjon av rapport Utviklingsprosjekt helse og omsorg i Kåfjord kommunestyre.
Ådne Danielsen/Gunnar Grepperud (UiT) og Lisbeth Holm (NTSS).
22. juni
Presentert utviklingsprogrammet for rådmannsutvalget. Lisbeth Holm og Jan F. Fjære.
25. juni
Presentasjon av rapport Utviklingsprosjekt helse og omsorg i Storfjord kommunestyre.
Ådne Danielsen (UiT) og Lisbeth Holm (NTSS).
1.–2. desember UNNs samhandlingskonferanse i Tromsø. Deltakere: Leder NTSS og helse- og
omsorgssjefer i regionen.
Oppfølging Nord-Troms Regionråd/rådmannsutvalget
26. januar
Rådmannsutvalget: Framtidas kompetansebehov – helse. Ådne Danielsen/Gunnar
Grepperud (UiT) og Lisbeth Holm (NTSS).
31. august
Rådmannsutvalget: Helsefagarbeiderløftet.
3. november Innlegg på møte i Nord-Troms Regionråd. Nord-Troms studiesenter ved leder Lisbeth
Holm/Kristin Vatnelid Johansen, studieadministrator Daniel Johnsen og prosjektmedarbeider Jan F. Fjære.
7. desember
Rådmannsutvalget: Tilsetting prosjektleder Helsefagarbeiderløftet.

4.5 Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i bedrifter
Utviklingsprogram næring har som formål å drive strategisk
kompetanseutvikling i bedrifter. Som utgangspunkt i startfasen ble to bransjer valgt som satsingsområde: reiseliv og
matproduksjon, inkl. havbruk. Senere vil utviklingsprosjektet omfatte andre aktuelle bransjer.

PRIVAT SEKTOR
STRATEGISK
KOMPETANSEUTVIKLING
I BEDRIFTER

4.5.1 Reiseliv
 Bedriftsbesøk
Gjennomført 19 bedriftsbesøk til reiselivsbedrifter
Prioritet reiseliv
(overnatting, transport, aktiviteter) i forbindelse med
Mat inkl. havbruk
etablering av internship/studentoppgaver.
 1. juni: Innlegg på reiselivsmøte i Storfjord.
 Nettverk
Det har vært arbeidet aktivt for å få enkeltaktører innenfor reiselivet til å gå sammen i praktiske
samarbeidsprosjekter med sikte på å utvikle attraktive aktiviteter og opplevelsesmuligheter. Så
langt har aktørenes mål og strategier vært for sprikende til at fellesaktiviteter har kunnet materialisere seg, men dette kan forhåpentligvis være mer langsiktige modningsprosesser som gir
konkrete resultater på noe sikt.
 Internship-ordninger er etablert med reiselivsbedrifter. Gjennom 2015 er det matchet studenter
med Lyngsfjord Adventure. Det er dessuten utlyst internship for Arctic Panorama Lodge som ikke
er besatt. Nord-Troms studiesenter har jobbet med 17 internship, og andre aktuelle internship er
også under arbeid.
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Reiselivskonferanse 15. oktober
52 deltakere + 15 elever som lærer entreprenørskap ved Nord-Troms videregående skole.
På denne konferansen ble særlig bedriftenes samarbeidsmuligheter og behov for kunnskap om
hverandres tilbud adressert, i tillegg til regionens kulturelle og naturbaserte fellesgoder.

4.5.2 Mat – havbruk
 Gjennomført bedriftsbesøk til havbruksbedrifter i forbindelse med seks internship/studentoppgaver.
 Møter med Plasi v/Leif Peder Jørgensen om pilot mot havbruksnæringen og om kunnskapspåfyll i
havbruksnæringen.
 Ressursgruppe: Ikke ønske om kompetansemessig ressursgruppe innenfor havbruksnæringen.
Antall aktører er lite, og direkte kommunikasjon skjer via internship-programmet fire av seks
bedrifter har vært involvert i.
 Internship-ordninger er etablert med bedrifter innenfor havbruk. Gjennom 2015 er det matchet
studenter med Skardalen Settefisk AS og Arnøy Laks. Primo 2016 lyses traineeship ut for Marine
Harvest.
4.5.3 Annet
 Samhandlingen med bedriftene har vært effektiv – særlig gjennom innsalg av internship, som er et
tilbud som har engasjert mange. Prosjektmedarbeider har deltatt på møter med NUNT og NUNTmedarbeiderne har vært involvert i arrangeringen av både kulturnæringsseminar og reiselivskonferanse.
 Det er etablert et godt samarbeid med SKA ved UiT.
 Kulturnæringsseminar arrangert 16. juni.
 Under arbeidslivsdagen på UiT deltok NTSS bl.a. med utlysning av internship. Det ga positiv
oppmerksomhet og godt grunnlag for dialog med interesserte studenter. Det er lagt ned mye
arbeid i å få til internship.
 Bransjenettverk er ikke etablert ennå. Det står på planen for gjennomføring i 2016.
 Kompetanseplanen er under utarbeidelse. Det er blant annet innledet samarbeid med Visit
Lyngenfjord med sikte på å arrangere et større vertskaps- og kunnskapskurs rettet mot reiseliv og
servicenæringene.
 Forberedelser til kurs om bedre bruk av sosiale medier og skriving av tekster for nett i samarbeid
med Visit Lyngenfjord og Nordnorsk Reiseliv ble igangsatt i 2015.
Fagseminar/andre møter og aktiviteter
15. januar
Presentasjon av Kompetanseløft i Nord-Troms på Skjervøy i forbindelse med
konjunkturbarometeret.
30. januar
Dialogmøte med Troms fylke om fylkesplanens handlingsprogram 2015–2018.
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24. februar
5. mars
18. mars
27. mai
26. oktober
5. november
26. november

Konferanse med Innovasjon Norge.
Deltakelse på Peter F. Hjort-seminaret på UiT. Arbeidsgruppe: Reiseliv.
Deltakelse på miniseminar Vekst og innovasjon i "industribeltet" i Troms, Intek Lyngen.
Forskningsseminar på Halti.
Seminar om kommunikasjonsstrategier i Olderdalen.
Forskningsseminar på Halti.
Deltaker og medarrangør av Inspirasjonsdag for ledere på Halti.

4.6 Fellesområder – motor – megler – møteplass
Nord-Troms studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for
de seks Nord-Troms-kommunene, og har som hovedoppgave
å produsere kompetanse lokalt. Aktivitetene baserer seg på
en del forutsetninger som må skapes for å realisere de
konkrete studiene, bl.a. samarbeidsrelasjoner, kunnskap om
lokalsamfunnet og utdanningssystemene samt finansiering.

FELLESOMRÅDER
MEGLER
MOTOR
MØTEPLASS

4.6.1 Motorrollen
Hovedområder
Nord-Troms studiesenter har en viktig rolle i utviklingen av
og aktiviteter
kompetanse i regionen. Funksjonene som motor og megler
griper inn i hverandre. Motorrollen omfatter den delen av
studiesenterets virksomhet der vi deltar på ulike arenaer for
samhandling for å fremme utdanning som tema og bidra til at kompetanse settes på dagsordenen.
Kontakt med mulige partnere for medfinansiering og utforming av søknader kommer også inn under
dette området.
Aktiviteter
4. mars

Arrangert karriereveiledningsdag ved Nord-Troms videregående skole for
avgangselever.
13. april
Vertskommune til søknad om sykepleier. Søknad til Fylkesmannen om midler til
desentralisert sykepleierutdanning.
22. april
Søknad til Fylkesmannen på prosjekt Helsefagarbeiderløftet.
27. mai
Deltakelse på dialogseminar om forskningsnode i Nord-Troms.
11. juni
Deltakelse ViN-nettverk, Tromsø.
7. august
Presentasjon av NTSS for Nordreisa Høyre.
2. september Presentasjon av NTSS for stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.
9. september Deltakelse på ViN-nettverk, Tromsø.
10. september Deltakelse på arbeidslivsdagen og sidearrangement for Helsefak.
26. november Arrangert Inspirasjonsdag for ledere.
Møter (utenom regionrådet, styringsgruppa og arbeidsgruppa)
13.–14. januar Fylkesmannens januarmøte.
15. januar
Presentert Nord-Troms studiesenter i forbindelse med Sparebank 1 Nord-Norges
konjunkturbarometer. Lisbeth Holm og Jan Fjære.
30. januar
Deltatt på avslutningsarrangement for omdømmeprosjektet.
4. mars
Presentert NTSS for Rådet for samarbeid med Universitetet og deres råd, Råd for
samarbeid med arbeidslivet.
5. mars
Deltakelse på Petter F. Hjort-seminaret ved UiT. Lisbeth Holm og Jan Fjære.
28. august
Planleggingsmøte om arbeidslivsdagen med Halti Næringshage og andre samarbeidspartnere.
3. november Konstituerende møte Lyngen – presentasjon av NTSS for ordførere.
4.6.2 Meglerrollen
I 2014 og 2015 ble det gjort en stor innsats på meglerrollen i samarbeid med Studiesenteret Finnsnes
for å få opp antall studier. Dette ga positiv effekt for studieåret 2015/2016, med tre nye profesjonsutdanninger i tillegg til de ordinære bedriftsøkonomiske studiene og emnene vi har i samarbeid med
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UiT Handelshøgskolen Alta. Profesjonsutdanningene fikk dessverre ikke nok kvalifiserte søkere.
Dette gjenspeilet seg i hele Troms og Finnmark.
Når det gjelder lærerutdanningen er det et generelt trekk at det pga. økte karakterkrav er færre som kommer
inn. Tall fra Database for statistikk om høgere utdanning viser at 24 % av søkerne til Alta kom inn.
I forkant av studieåret 2015/2016 ble det gjennomført en stor offensiv markedsføring av alle studietilbud på nettbaserte plattformer i tillegg til papirannonser osv. Dette ble gjort for å kunne kartlegge
effektiviteten av digital annonsering (mer info i egen rapport).
I 2015 har vi gjennomført 15 studier/bedriftsøkonomiske fag med totalt 72 deltakere (samme person kan
ha tatt flere studier og/eller kurs), og disse studentene har til sammen produsert 1465 studiepoeng.
Det store studietallet for kalenderåret 2015 skyldes mange studieemner med få studenter på hvert emne.
ÅR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

ANTALL STUDIER
2
7
13
18
19
9
14
9
8
15
114

STUDENTER
75
70
97
119
112
114
138
91
51
72
939**

STUDIEPOENG*
765
1 565
1 410
1 950
2 600
3 450
3 005
2 360
1 245
1 465
19 815

* Studiepoenggivende studier ** En person kan ha tatt flere studier

Både næringsliv og kommuneorganisasjoner etterspør kortere kompetanseopplegg/kurs, og vi har i
2015 gjennomført følgende 5 kurs/seminarer med totalt 247 deltakere:






Vivatkurs – førstehjelp ved selvmordsfare
Kulturnæringsseminar
Reiselivskonferansen 2015
Inspirasjonsdag for ledere
Dokumentasjon helsehjelp samling 1
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Møter
16. januar
19. januar
11. februar
23. mars
14. april
21. april
15. mai
9. juni
10. juni
29. juni

Planlegging av forkurs ingeniør med Rogaland kurs- og kompetansesenter.
Møte med ungdomsprosjektet, planlegging av samarbeid om kurs.
Møte om samarbeid campus Alta og Nord-Troms videregående skole, idrett.
Oppfølgingsmøte samarbeidsprosjekt Studiesenteret Finnsnes.
Oppfølgingsmøte Nord-Troms videregående skoler og Alta om idrett.
Evaluering praksisplassordningen med Helsefak/UiT.
Samarbeidsmøte Helsefak UiT om praksisplasser.
Planleggings- og evalueringsmøte med UiT campus Alta.
Oppfølgingsmøte om praksiskoordinatorrollen med UiT.
Planleggingsmøte med Helsefak/UiT om praksisveilederseminar.

Aktiv omsorg
10. september Møte i arbeidsgruppa for aktiv omsorg.
13. november Møte i arbeidsgruppa for aktiv omsorg.
8. desember
Oppstart nettbasert pilot aktiv omsorg.
Praksisplasser – koordinator for praksis og kompetanse
Kommunene har avtale med UiT/Helsefakultetet om praksisplasser for studenter. Nord-Troms
studiesenter har oppgaven som koordinator og er hovedkontakt mellom regionen og Helsefak ved
praksisutplassering i kommunene (både desentraliserte og fulltidsstudier).
4.6.3 Møteplass
Studiebibliotekene
Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for de som tar
utdanning. Med studiebibliotek i hver
kommune får studentene nærhet og tilgang til
godt kjente og etablerte lokaler. Her kan man
ha gruppesamlinger og har tilgang til litteratur,
internett, trådløst nettverk og lyd/bildestudio.
Bibliotekene har leseplasser og grupperom til
disposisjon, og kan benyttes både i og utenfor
ordinær åpningstid.
Revitalisering og oppgradering av studiebibliotekene ligger inne som satsingsområde i prosjektplanen.
Det er nødvendig med endringer som følge av den teknologiske utviklingen. Innenfor stadig flere fag
og emner er det mulig for studentene å ta ulike studier via nett, der de også kan delta i faglige
diskusjonsfora osv. Dette gir nye utfordringer for studiebibliotekene, som ønsker å være aktive og
viktige deltakere i prosjektet Kompetanseløft i Nord-Troms.
Rammebetingelsene for studiebibliotekene (økonomi, lokalitet, tilgjengelighet, åpningstider) er fortsatt
noe ulike i kommunene. En rapport med status for studiebibliotekene er under utarbeidelse, og vil bli
oversendt rådmannsutvalget når den foreligger.
Møter
17. mars
18. mars
12. februar
24. august
24. oktober

Møte studiebibliotekene.
Deltakelse på samling for desentraliserte sykepleierstudenter.
Kick off for studenter ved Handelshøgskolen Alta.
Oppstart høstsemesteret campus Alta.
Åpning Halti.
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4.7 Mediedekning/markedsføring
Klipp fra Framtid i Nord 15.08.2015
Gir et løft til helsefag
Helse- og omsorgssektoren i regionen står overfor
flere utfordringer innen rekruttering og kompetanse.
Nå skal det gjøres et løft.

5. mars
13. mars
Mai
15. august
8. september
28. oktober

Avisartikkel om karriereveiledningsdag ved Nord-Troms videregående skole.
Studentintervjuer for pressemelding.
Artikkel av Lisbeth Holm i Fagnytt om grepene Nord-Troms-kommunene tar i
forbindelse med utfordringer i helse- og omsorgssektoren.
Avisartikkel om Helsefagarbeiderløftet.
Avisartikkel om reiselivskonferansen.
Avisartikkel om lederskifte i NTSS og styringsgruppa for NTSS.
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5. OMDØMMEBYGGING I NORD-TROMS
Omdømmeprosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2014. I 2015 har det vært avlagt sluttrapporter og
sluttregnskap. I tillegg er følgende rapporter/materiell utarbeidet:
 Profilprogram for Nord-Troms
 Identitets- og omdømmekartlegging
 Brosjyren Der kontraster former folk
 Rapporten Vi er ikke sånn hardingfele- og hallingkastnorsk. Vi er nordtromsnorsk!
 Rapporten UEs registrerte aktiviteter i Nord-Troms
 Studentbrosjyren Attraktiv og nyskapende. Velkommen til Nord-Troms
 Rapporten Kampanjen – savner du noen?
 Rapporten Havbruksseminaret
 Travel guide Nord-Troms
 Innbyggerdialog som verktøy for omdømmebygging i kommuner
 Omdømmestrategien
Innspillsdokumenter sendt til regionrådet:
- To tiltaksplaner for rekruttering og omdømmebygging 2012 og 2015
- Boligutvikling
- Entreprenørskapssatsing
- Innspill om tre stammers møte
- Hjemmesider
- Vertskap/tilflytterverter
- Stedsutvikling/skilting
Disse innspillene er i hovedsak fulgt opp gjennom nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms (se eget
punkt). I tillegg er det avholdt eget evalueringsseminar for tilflytterverter i 2015 kombinert med
foredrag om kommunikasjonsstrategier.

6. FORSKNINGSDAGENE I NORD-TROMS
Forskningsdagene er en årlig forskningsfestival med mange ulike tema og enkeltarrangement i
regionen. Forskningsdagene er et samarbeid med Halti næringshage, som er hovedarrangør.
Forskningsdagene går av stabelen samme tid hvert år – i uke 39.
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7. REGNSKAP
Selskapets regnskapsfører er Regnskapskontoret Kaj Båtnes (Sørkjosen). Selskapets revisor er
IP Revisjon AS (Skjervøy).
Regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA 2015 er gjort opp med et årsoverskudd på kr 446 034,-.
Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Nord-Troms, 29. mars 2016

Knut Jentoft
styremedlem

Øyvind Evanger
styreleder

Svein O. Leiros
styremedlem

Ørjan Albrigtsen
styremedlem

Dan-Håvard Johansen
nestleder

Eirik L. Mevik
styremedlem
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