Nord-Troms Regionråd DA

representantskapsmøte 24.04.18

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET
TID:

24. april 2018 kl 1100

STED:

Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord

TILSTEDE:

samme deltakere som DEL1: ÅRSMØTESAKER som ble avholdt i forkant
av politisk verksted.

DEL 2:

POLITISK VERKSTED

Kl 1100

Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for
samferdsel Ivar B. Prestbakmo

Kl 1200

Lunsj

Kl 1230

Politisk verksted: «Nord-Troms der kontraster møtes» - innledning
ved Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge.
Mulighetsrommet for Nord-Troms i Oppgavemeldinga - hvordan nå
fram med politisk budskap?
Gruppearbeid – grupper inndelt på tvers av kommunegrensene

Kl 1500

Oppsummering og avrunding ved rådsordfører

DEL 2: POLITISK VERKSTED
Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for samferdsel og
miljø, og nestleder av fylkesrådet Ivar B. Prestbakmo


PP presentasjon er vedlagt

Politisk verksted: «Nord-Troms der kontraster møtes» - innledning ved Roger
Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge. Mulighetsrommet for Nord-Troms i
Oppgavemeldinga - hvordan nå fram med politisk budskap?


PP presentasjon er vedlagt
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Gruppearbeid:
Oppgave 1:
Hva vil vi at verden skal forbinde med Nord-Troms? Grupper sammensatt av
representanter fra alle kommunene tilstede. Framlegg i plenum;


Mulighetenes område, innovativ og framtidsretta, naturen, lokalhistorie –
destinasjonen Nord-Troms



Råskapen og styrken som mennesker og natur deler



Flotte folk å stole på, trestammers-møte, Lyngen, topptur, gode
tjenestetilbud, støtte opp om gründere, gode opplevelser, jakt, stillhet,
friluftsliv. Kommentarer; Gode ide med en «brent jord museum»! Har vi for
liten selvtillit? Mindreverdighetskompleks?



Må ha et navn som verden kjenner: Lyngen (Lyngsalpan? Lyngenregion?)
Naturen, opplevelser, rent, stillhet, fjell, frisk luft, trestammers-møte,
tradisjoner i området, eksotisk å bo sammen med urbefolkning (reinflytting,
Riddu Riddu) – vi lever sammen uten de store konflikter



Navn: må diskuteres! (Nord-Troms regionen ett «traurig navn») Norges råeste
reiselivsdestinasjon – fra storhav til stilleste vidde (stor spennvidde i
opplevelser), trestammers-møte (bruke begrepet vårres folk?). Vil Lyngen
dele sitt navn? Historisk omfattet Lyngen begge sider av fjorden, krav til
kvalitet (reiselivssammenheng) om man skal bruke Lyngen om Nord-Troms

Kommentar ved framlegg av gruppearbeid: Sjekke ut hvordan det jobbes med
merkevarebygging av regioner? (Danmark og Frankrike)

Oppgave 2:
Hvordan kan vi styrke vår regionale og nasjonale gjennomslagsevne? Grupper
sammensatt av representanter fra alle kommunene tilstede. Framlegg i plenum;


Løfte hverandre, snakke varmt om naboen, gjør hjemmeleksa, vær forberedt.
Planlegge fra A til Å. Jobbe regionalt og tverrpolitisk. Vi må skaffe oss sterke
alliansepartnere Alta- og Tromsø-regionen



Stå sammen og gjøre hverandre god, på tvers av kommuner og parti. Mer tro
på oss sjøl. Jobbe sammen om konkrete saker. Først ha en grunnmur som
står støtt for samarbeidet. Tro på egne ideer og på ideer blant folk



Bygge nettverk, stå sammen, strategiplan som vi holder på og våger å stå for
over tid (ikke vakler)



Bygge en felles merkevare (ulike varianter Lyngen ble foreslått), må bli mere
profesjonell/bli flinkere, vi må framstå som eksklusiv/være noe særegent
som blir etterspurt
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Kommunene må stå sammen om felles prosjekt. Når det gjelder større
arrangement – må vi snakke sammen og samhandle på tvers av kommunene
slik at vi unngår «kollisjoner»

Oppsummering og avrunding ved rådsordfører


Godt møte i dag, med gode innspill



Godt grunnlag for videre drøfting i kommunestyrene når selskapsavtale og
samarbeidsavtalen skal behandles før sommerferien



Det utarbeides et felles saksfremlegg som sendes kommunene for behandling
av avtaler vedr regionrådet

Møte hevet 1430
Berit Fjellberg
referent
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