PROTOKOLL FRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 6-2018

STED:

Skjervøy

TIDSPUNKT:

7.-8. mai 2018

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

Merknad til innkalling og saksliste:


Ingen merknad til innkalling.

I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp følgende saker:
Sak 33/18 Uttalelse vedrørende undervisningsfartøy
Sak 34/18 Uttalelse vedrørende Distrikt medisinsk senter (DMS) i Nord-Troms
Sak 35/18 Uttalelse vedrørende beredskapen i luftambulansetjenesten
Sak 36/18 Uttalelse vedrørende Nordkjosbotn videregående skole
Orienteringssaker
-

Akuttberedskap barnevern

-

Visit Lyngenfjord som bærekraftig reisemål

PROGRAM:
Mandag:
Kl 1130: Fellesmøte RUST og regionrådet, Kiilgården (egen protokoll fra RUST)
Kl 1330: Besøk på Lerøy Auroras visningssenter og Newtonrommet (RUST,
regionrådet og NUNT), Nord-Troms videregående skole
Kl 1600: Fellesmøte NUNT (næringsutviklere) og regionrådet, Kiilgården
Tirsdag:
Kl 0830: Møte regionrådet, Kiilgården
Kl 1230: Fellesmøte NUNT og regionrådet, Kiilgården
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

REFERATSAK:
Fra flere regionråd til: Kommunal- og forvaltningskomiteen vedr ny kommunelov.
Forslag om fjerning av regionråd som navn på politisk samarbeidsmodell.
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til orientering.
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 28/18

Godkjenning av referat fra møte 20.03.18 og 9.4.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 20.03.18



Protokoll fra møte 9.4.18

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollene fra møtene 20. mars og 9. april
2018.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 29/18

Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen (utsatt sak 17/18)

Saksdokumenter:


Prosjektskisse fra Birgit D. Nielsen



Særutskrift fra sak 17/18 i regionrådet

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Initiativtaker til prosjektet Birgit D. Nielsen orienterte regionrådet i møte 28.11.17
om Lyngshesten. Hovedutfordringen er å sikre hesterasen for framtiden.
Regionrådet ga positive tilbakemeldinger i møte på at dette arbeidet er viktig å sette
fokus på framover. Møtet konkluderte med at saken burde følges opp.
Birgit Nielsen utarbeidet i etterkant av møte en forprosjektskisse som ble lagt fram
til behandling på regionrådsmøte 19. februar 2018.
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Fra saksutredningen til møte 19.2.18:
«Forprosjektsøknaden:
Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke lyngshesten
praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør.
Mål:
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er etablert som
«Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere og bruk
av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.
Prosjektmål
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne vurdere om:

interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg




det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest
lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner
det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor landbruk
og helse



det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen



om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur)

Vurdering:
Forprosjektsøknaden skisserer klare mål og forventninger til resultat, gjennom en forprosjekt- og en
hovedprosjektfase. Prosjektet har en tydelig kobling til omdømmearbeidet som har vært gjennomført i
regionen, hvor tre stammers møte har vært ett element i den regionale identiteten.
Omdømmesatsingen valgte ut tre stedskvaliteter som regionrådet og kommunene skulle bygge videre
profilering rundt;

på lag med elementene – en spektakulær, rå og urørt natur

samarbeid og sameksistens – en kultur med tre stammers møte som er eksotisk og eventyrlig

gjennomføringsevne – et folk som er ekte og ujålete, med gjennomføringsevne
Det gjeldende tiltaket vil passe godt inn, og kan være med å bidra til å fremme en felles regional
identitet, samtidig som det kan bli et «produkt» som kan pakkes og selges utad i opplevelsessammenheng. Også andre bruksområder er nevnt i prosjektsøknaden som for eksempel
helse/terapiridning og til bruk i rideskoler.
Forprosjektet over ett år skal berede grunnen for ett eventuelt hovedprosjekt som kan utvides over
landegrensene på Nordkalotten/Barents-området.
Fra nasjonale myndigheter er det uttrykt ønske om å ivareta rasen, og oppfordrer til en kommunal
satsing på tilrettelegging for hest, da dette kan bidra til positive effekter. De viser også til erfaringer fra
andre land, hvor identitetsskaping med utgangspunkt i regional merkevarebygging er en suksessfaktor
for reiselivet (jfr erfaringer fra Island).
Dette forprosjektet kan forløse noen muligheter i regionen, og bidra til å trygge hesterasen.
Lyngshesten er en av tre nasjonale norske raser av gammel opprinnelse. Den første kjente utstilling
hvor lyngshest var utstilt var i 1898 på Lyngseidet i Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang organisert
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avl, primært i de nordligste fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden. Man finner historiske spor
av lyngshesten i alle kommunene i regionen.
Forprosjektets budsjett har en ramme på kr 388.550, med en finansieringsplan satt opp med ca 50 %
kommunale midler og 50 % fylkeskommunale/IN. Det er søkt om midler fra begge
regionrådene/kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området. Begge regionrådene er foreslått som
prosjekteiere, med representanter i styringsgruppen.
Forslag til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i Nord-Troms og
Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse».
2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra nærings/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet.
3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og kan ivareta rolle
som prosjekteier i forprosjektfasen.»

Regionrådet vedtok enstemmig å utsette saken, da det var behov for å få fram mer
informasjon som bakgrunn for å fatte vedtak.
Blant annet skulle det hentes inn informasjon om oppgavene til Nordnorsk
Hestesenter i Målselv. Det skulle også tas kontakt med politisk leder av Tromsøområdets regionråd.
Søknad om prosjektmidler er også sendt Tromsø-områdets regionråd. Denne
søknaden ble behandlet i møte i uke 17. Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd:

«Sak 16/18 LYNGSHESTEN I NORD-TROMS OG TROMSØREGIONEN IDENTITETSBÆRER OG BERIKELSE – FORPROSJEKTSØKNAD
Vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd er meget positiv til prosjektet «Lyngshesten i
Nord-Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse».
2. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med
midler for samfinansiering av forprosjektet.
3. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer Troms fylkeskommune/Innovasjon
Norge til å bidra med midler for finansiering av prosjektet.
4. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer Nord-Troms regionråd å om å delta i
prosjektet på lik linje med Tromsø-områdets regionråd.
5. Tromsø-områdets regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen,
som kan ivareta rollen som prosjekteier sammen med Nord-Troms regionråd,
i forprosjektfasen.
Enstemmig vedtatt»
Forslag til vedtak (likelydende som i sak 17/18):
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1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i NordTroms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse».
2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra
nærings-/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet.
3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og
kan ivareta rolle som prosjekteier i forprosjektfasen.»
Forslag til endring i punkt 2 og nytt punkt 4 i vedtaket:
Punkt 2:

siste del av setning strykes slik at punkt 2 blir som følger: Nord-Troms
Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler for
samfinansiering av forprosjektet.

Nytt punkt 4: NTRR oppnevner Øyvind Evanger som representant i styringsgruppa.
Vedtak:

Sak 30/18

forslag til vedtak med endringer fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Søknad om støtte til Word Scholar’s Cup

Saksdokumenter:


Søknad om støtte fra elever ved Nord-Troms vgs

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Nord-Troms Regionråd har mottatt søknad om støtte fra elever ved Nord-Troms
videregående skole for å delta på den internasjonale runden av konkurransen World
Scholar’s Cup.
Konkurransen World Scholar’s Cup er en akademisk konkurranse hvor lag på 3 og 3
konkurrerer innenfor fire grener som; skrivning, debattering og ulike tester.
Deltagerne blir tildelt et pensum på seks kontroversielle temaer som tar opp
aktuelle samfunnsproblemer. Årets internasjonale runde blir å være i Kuala Lumpur i
Malaysia, hvor over 5000 elever fra over 50 land i verden blir å konkurrere mot
hverandre. Konkurransen varer fra og med 18. juni til 23 juni. Mer informasjon
omgående konkurransen kan bli funnet på
hjemmesiden deres: http://www.scholarscup.org/
Nord-Troms Regionråd ga støtte på kr 20.000 til den regionale runden
av The World Scholar’s Cup, som ble avholdt 7-8 Mars 2018 ved Nord Troms
Videregående Skole.
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Vurdering:
Søknadsskriverne begrunner søknaden med at dette er en «utrolig mulighet for å

utforske og oppleve andre kulturer i verden og spre norsk kultur. Dette er
en mulighet for elever fra hele Nord-Troms ettersom vi har deltakere fra både
Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Elevene kommer til å lære om dagsaktuelle temaer,
debattere, skrive formelle essayer og kommunisere med mennesker ifra alle hjørner
av verden. En slik konkurranse er en mulighet som motiverer og inspirerer
ungdommen til å lære.»
Saksbehandler har stor forståelse for at dette er en viktig og interessant
konkurranse og delta på, og det er også flott at Nord-Troms hevder seg med flinke
elever i slike konkurranser.
Regionrådet har ikke noen budsjettpost for tildeling av midler. Støtten som ble gitt
til den regionale konkurransen i Nord-Troms ble belastet fondsmidler. Disse
midlene er i utgangspunktet satt av til egenandeler for de større regionale
satsingene politikerne i Nord-Troms ønsker å gjennomføre.
Ungdomssatsingen RUST (eid av regionrådet) har en begrenset pott som kan
omsøkes, men dette er begrenset til regionale arrangement i Nord-Troms med en
bred målgruppe (unge 13-18 år).
Innstilling til vedtak:
Nord-Troms Regionråd avslår søknaden fra elever ved Nord-Troms videregående
skole for å delta i kunnskapskonkurransen The World Scholar’s Cup. Årsaken til
avslaget begrunnes med manglende budsjettdekning.
Vedtak:

Sak 31/18

innstillingen ble enstemmig bifalt.

Næringspris RUST – fordeling av midler på tiltak

(sak behandlet i fellesmøte med RUST 7. mai)

RUST sak:

13/18 Næringsprisen

I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene
må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at
pengen fordeles på:


Prøv sjøl-fondet
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Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i
Nord-Troms med stedsutvikling og identitet som tema. Seminaret kan enten
være en del av Forskningsdagene i september eller RUST-konferansen
26.oktober.



Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra
konferanse/seminar.

Prøv sjøl-fondet

kr 100 000,-

Konferanse/seminar

kr 80 000,-

Ungdomsrådene

kr 120 000,-

Sum

kr 300 000,-

Vedtak: Forslaget vedtas. Det velges en arbeidsgruppe som jobber videre med
prosjektet sammen med Lise. Henvendelse til NUNT evt. planleggere i kommunene.
En repr. fra hver kommune:


Kåfjord: Tony



Lyngen: Erlend



Nordreisa: Ramona



Kvænangen: Adelene



Skjervøy: Vilde



Storfjord: Anja

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd støtter vedtaket fra RUST til fordeling av midler –
næringspris 2017, totalt kr 300.000.
Vedtak:

Sak 32/18

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Strategi og handlingsplan 2018-2019

Saksdokumenter:


Overordnet styrings- og strategidokument 2016-2019 (vedtatt 29.03.16)



Kommunikasjonsstrategi 2016-2019 (vedtatt 23.09.16)



Prosjekt «Regional strategi for infrastruktur»



Innspillnotat fra regionrådet til oppgavemeldingen (12.04.18)



Notat fra representantskapsmøte 24.04.18
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Utlysning av midler fra Troms fylkeskommune: strategisk rettet
kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Det overordnede styringsdokumentet for regionrådet ble vedtatt etter siste valg og
gjelder ut valgperioden 2019. Styringsdokumentet trekker opp en felles visjon:
”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!”
Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling, med ungdom og kvinner
som prioriterte målgrupper. Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og
samarbeid/nettverksbygging skal ligge til grunn for arbeidet.
Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for
utviklingsarbeidet (vår grunnmur):


På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt



Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers

møte


Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne

STRATEGIER FOR PERIODEN 2016-2019
Status pr dd er notert med blått
KOMPETANSE
Utvalgte strategier:


Utvikle og etablere utdanningstilbud på høyere nivå



Utvikle og etablere attraktive tilbud til elever i videregående skole i regionen



Utvikle blått kompetansesenter på Skjervøy



Strategisk kompetanseplanlegging basert på framtidig rekrutteringsbehov for
kommunene i Nord-Troms – gjennomføring av tiltak



Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter /bransjer basert på behov
(prioritere reiseliv og mat -herunder sjømat)



Egen strategi for FoU-satsing Nord-Troms

Status (noen stikkord):
 Kulepunkt 1: Studiesenteret: Utdanningstilbud på høyere nivå jobbes med
kontinuerlig – jenvlige møter med UiT.
 Kulepunkt 2: NT vgs: Tilbud til elever vgs – vekslingsmodellen for helsefag og
BUA utprøves parallelt med lærlingsløft i kommunene (NT4) – gode resultater
og positive tilbakemeldinger. Entreprenørskap som valgfag på

8

studiespesialisering – kobla til prosjekt HoppIdè – gode resultater, økning i
antall Ungdomsbedrifter og vunnet mange priser. Naturbruk – jobba med
rekruttering – stor økning i søker tall til skoleåret 2018/2018.
 Kulepunkt 3: Blått kompetansesenter: Lerøy Auroras Visningssenter og
Newtonrom er etablert. Jobba mye med rekruttering til blåe fag
 Kulepunkt 4: Studiesenteret: kartlegging gjennomført, felles regional
kompetanse- og rekrutteringsplan for helsesektoren med tiltaksdel vedtatt i
alle k-styrer. Gjennomført kartlegging i oppvekstsektoren – oppdateres 2018
(Kompetanseløft Nord-Troms).
 Kulepunkt 5: Studiesenteret: gjennomført kartlegging og kurs for
næringslivet. Kurskatalog klar, oppdateres fortløpende (Kompetanseløft
Nord-Troms). Gjennomført Nord-Troms konferansen høsten 2017 i
samarbeid med andre regionale aktører. Skjervøy kommune arrangerer
Sjømatkonferanse annen-hvert år.
 Kulepunkt 6: Regionrådet i samarbeid med flere regionale aktører
gjennomført prøveordning med mastergradsstipend Nord-Troms.
Forskningsdagene gjennomføres årlig i regi av Halti næringshage. Prosjekt
Forskningsnode Nord-Troms, UiT som prosjekteier med Halti næringshage
og regionrådet som samarbeidsparter – gjennomføres 2016-2018
REGIONAL UTVIKLING
Utvalgte strategier:
 Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ Nord-Troms
 Regional ungdomssatsing RUST
 Felles handlingsplan for Nord-Troms næringsgruppe (NUNT)
 Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark
Status (noen stikkord):
 Kulepunkt 1: 3 delprosjekt gjennomføres i perioden 2016-2018
(prosjekteiere regionrådet og næringshagen) – egen presentasjon fra
prosjektledere til regionrådet 8.5.18
 Kulepunkt 2: RUST – fikk næringsprisen av Troms FK 2017, stor aktivitet, ny
logo. Innført ordning med 2 møter med ordførere pr år
 Kulepunkt 3: NUNT – gjennomført felles møter. Handlingsplan pr dd ikke
vedtatt. Avklaring samhandling i møte 7.-8.5.18
 Kulepunkt 4: tiltakssonen – avgitt høring ny distriktsindeks (vinter 18) –kan
ha innvirkning på virkemidlene i neste runde
INFRASTRUKTUR
Utvalgte strategier:
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Felles prioriteringer av samferdselssatsinger i regionen – stamveg og
fylkesveg



Strategisk transportutredning Nord-Troms



Utvikling av havner og flyplass



Utvikling av fiber/bredbåndstilbud

Status (noen stikkord):
 Kulepunkt 1: avgitt felles høringsuttalelser til regional vegplan og NTP. Møter
med Tromsbenken
 Kulepunkt 2: utarbeidet prosjektplan «regional strategi for infrastruktur» inkl
kunnskapsgrunnlag – samfinansiering mellom kommunene, fylkeskommunen
og næringslivet. Konkurransegrunnlag utarbeidet – lyses ut våren 2018.
Presenteres i møte 7.-8. mai
 Kulepunkt 3: Skjervøy kommune initiert, søkt og lyst ut felles havneprosjekt
Nord-Troms våren 2018. Nordreisa kommune initiert oppnevning av eget
flyplassutvalg vinter 2018. Presenteres i møte 7.-8. mai
 Kulepunkt 4: deltatt i møter med Bredbåndfylket
TJENESTETILBUD
Utvalgte strategier:


Samarbeid for å sikre kompetanse og kvalitet

Status (noen stikkord):
 Rådmannsutvalget/administrasjon: innsamlet grunnlagsmateriale for ny
organisering av regionrådet. Gjennomgang av alle samarbeidstiltak. Iverksatt
flere prosjekter
 Alle kommuner gjort felles vedtak høst 2017 vedr ny organisering –
formannskapene skal utgjøre representantskapet i regionrådet.
Rådmannsutvalget får egen sekretær-ressurs 0,5 stilling
PROFILERING - BOLYST
Utvalgte strategier:


Felles boligutviklingsprosjekt



Felles profilering gjennom bla nordtromsportalen



Samarbeid om rekruttering – ulike arena



Samarbeid vertskap - tilflytterverter, velkomstpakker



Gjennomføre ny identitets- og omdømmekartlegging 2017

Status (noen stikkord:
 Kulepunkt 1: boligprosjektet avsluttet 1. kvartal 2018, rapportering
gjennomført til regionrådet, bidratt til bygging av leiligheter til leie i regionen
etter Hamarøymodellen

10

 Kulepunkt 2: nordtromsportalen er oppdatert i 2017. Regionrådet legger ut
dokumenter og planer på portalen
 Kulepunkt 3: felles rekruttering/stand på Arbeidslivsdagen på UiT (årlig).
Yrkes- og utdanningsmessa gjennomført feb 18 – samarbeid mellom NT 4 og
næringshagen
 Kulepunkt 4: ikke fulgt opp etter felles seminar 2015
 Kulepunkt 5: ikke fulgt opp

Vurdering – videre arbeid:
Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms:
Flere av prosjektene/tiltakene som er gjennomført så langt i planperioden inngår i
«Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms» (også omtalt som «nordtromssatsingen), som har vært initiert og finansiert i samarbeid med Troms
fylkeskommune. Denne satsingen har hatt tre hovedområder; Kompetanseløft,
boligprosjekt og entreprenørskapssatsingen HoppIdè. Dette er alle prosjekter som
utløper ved utgangen av 2018.
Når det gjelder Kompetanseløftet vil arbeidet tas videre av Nord-Troms
Studiesenter. Boligprosjektet var et løft for å sette fokus på ulike modeller og
stimulere til bygging av gjennomgangsboliger. Dette anses derfor for avsluttet.
Entreprenørskapssatsingen HoppIdè består av 3 delprosjekter. Grunnskoleprosjektet
skal søkes forlenget til våren 2019. Her er målet å integrere arbeidet i lokale
læreplaner. Videre oppfølging av prosjektet på videregående skole og prosjektet
rettet mot unge gründere er pr dd ikke avklart, og vil være gjenstand for drøfting i
felles møte mellom regionrådet og næringsutviklerne 8. mai. Når det gjelder evt
oppfølging av tiltak som ikke skal integreres i drift kan dette vurderes tatt med i en
felles strategisk plan 2018-2019.
Regionreformen og oppgavemeldinga:
Nord-Troms Regionråd har utarbeidet et notat som løfter fram oppgaver NordTroms kan løse for å bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som
samfunnsutvikler. Nord-Troms har en strategisk geografisk plassering i den nye
regionen. Dette gir også særskilt egnethet som felles møteplass og fasilitator for
administrative og politiske utvalg.
Samfunnsutvikleroppgaver som Nord-Troms kan bidra med i det nye fylket Troms
og Finnmark:


Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge)
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Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur



Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap



Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv

Notatet er presentert for politisk og administrativ ledelse i Troms fylkeskommune
16. april og for UiT 17. april 2018. Notatet vil også bli presentert på felles møte
mellom regionrådet og næringsutviklerne 8. mai, og kan inngå i grunnlaget for en
felles plan for Nord-Troms for 2018-2019.
Infrastruktur:
Som tidligere nevnt i statusgjennomgang er det iverksatt 2 prosjekter (regional
strategi og havneprosjekt) i tillegg til at det er nedsatt et eget flyplassutvalg. Disse
satsingene er naturlig å skrive inn i en felles plan.
I tillegg kan det vurderes om digital infrastruktur bør tas med som et eget punkt.
Næringssatsinger:
Satsing på sjømat og bærekraftig reiselivsutvikling er viktig for Nord-Troms
regionen og har i mange sammenhenger vært løftet fram. Disse blir også satt fokus
på i fellesmøte 8. mai.
Innspill fra representantskapet:
Til årets representantskapsmøte i regionrådet ble både gammelt og nytt
(formannskapene) representantskap invitert. I tillegg til innledninger fra fylkesråd og
daglig leder av Agenda Nord-Norge, ble det drøftet to case med fokus på
utviklingen av Nord-Troms. Stikkord – innspill fra gruppene:


Nord-Troms – Norges råeste reiselivsdestinasjon



«Brent jord museum»



Tre stammers møte



Bygge en felles merkevare (bør vi skifte navn på regionen? Flere varianter med
Lyngen ble nevnt)

Muligheter gjennom fylkeskommunens utlysning:
Næringsetaten i Troms fylkeskommune har lyst ut 5.8 mill. til satsing på strategisk
næringsrettet kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid. Satsingen skal følge
opp fylkesplanens strategi om å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng

med senterstrukturen. Satsingen skal også følge opp Kommunal og
Regionaldepartementets (KMD) Delmål 1.2 for Kapittel 550, post 64 Inkluderende og
vekstkraftige lokalsamfunn og særlig medvirke til innsatsområde 3 om styrke

12

kommunenes evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre
utviklingstiltak
Midlene retter seg mot kommuner i samarbeid og regionråd som ønsker å
videreutvikle samarbeid med basis i regionale strategiske næringsplaner og andre
regionale plattformer for samarbeid. Arbeidet vil også være en videreutvikling og
oppfølging av byregionarbeidet (ByR) og Nord-Troms satsing. Det er her gjort et
grundig forarbeid som fylkeskommunen mener er viktig å følge opp videre for å
videreutvikle vekstkraftige regioner. Troms fylkeskommune vil invitere til møte med
potensielle søkere. Søknadsfrist er 31.9.2018.

«Målsetting:
Satsingen skal videreutvikle og følge opp samarbeid i byregionene og Nord-Troms
satsing, med sikte på å utvikle varige samarbeidsmodeller for næringsutvikling.»
Oppsummering:
Under de to foregående punkt vedrørende «statusoppdatering» og «vurdering av
videre arbeid» er det listet opp ulike satsinger som er i oppstartsfasen eller som er
igangsatt men kan tas videre/gis et løft/ny retning (for eksempel å skrive inn NordTroms Studiesenter i Campus Nord-Troms).
Disse kan nedfelles i en felles strategisk plan for Nord-Troms for 2018-2019.
Troms fylkeskommune har gitt et økonomisk mulighetsrom gjennom overnevnte
utlysning for oppfølging av en plan for Nord-Troms.
Saken legges fram til drøfting for regionrådet uten innstilling. Forslag til punkt som
bør drøftes;
 Er det aktuelt å utforme en felles strategisk plan med handlingsdel for NordTroms 2018-2019?
 Hvilke elementer/satsinger skal i så fall inngå i planen?
 Hvordan skal arbeidet organiseres?
 Hvordan skal arbeidet finansieres?
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå en strategiog handlingsplan for 2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av
Troms fylkeskommune gjennom ordningen «strategisk næringsrettet
kommunesamarbeid»:
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Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge)



Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur



Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap



Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv

2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte),
bærekraftig reiseliv og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for
2018-2019
Vedtak:

Sak 33/18

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Uttalelse vedrørende undervisningsfartøy

Forslag til uttalelse:
Regionrådet fikk 07.05.18 omvisning på Nord-Troms vgs. skolested Skjervøy hvor
skolen orienterte om planer for nytt undervisningsfartøy, samt Blått
Kompetansesenter Nord sine planer for å etablere «rømningssenter» på Skjervøy.
Regionrådet mener prosjektene må ses i sammenheng og at dette er en viktig sak
for regionen, og som har stor betydning for kompetanseheving og utviklingen både
for skolen og for næringen. Regionrådet mener planene er godt forankret i
fylkeskommunens havbruksstrategi som ble vedtatt i fylkestinget 11.juni 2013
(13/160-3), hvor bla følgende tiltak er nevnt i kapitel 3.3:

Mål
Havbruksutdanning på videregående- og fagskolenivå skal ha høy faglig kvalitet og
være et attraktivt utdanningsvalg i fylket.
Strategier
- Bedre samarbeid mellom videregående skole og næringen.
- Økt fokus på rekruttering av elever til de fag som næringen har behov for.
- Satsing på visnings og undervisningskonsesjoner som verktøy for
rekruttering og faglig utvikling av videregående utdanning i fylket.
Tiltak
- Styrke fagtilbudet for akvakultur ved fylkets videregående skoler, også i
tilknytning til behovet for voksenopplæring.
- Utvikle samarbeidsmodeller mellom skole og næring som medfører økt
fagutdannelse til lakseslakteriene.
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-

-

Identifisere næringens fag- og kompetansebehov i tilknytning til fremtidig
utdanningsbehov i Troms, og møte næringens behov gjennom fleksibilitet i
opplæringen.
Søke om utvidelse av undervisningstillatelsen knyttet til Nord-Troms
videregående skole.

Regionrådet ber også fylkeskommunen fremskynde siste kulepunkt i vedtatte
havbruksstrategi om utvidelse av undervisningstillatelsen, siden dette er en viktig
inntektskilde for å realisere disse og fremtidig prosjekter både for regionen og
resten av fylket. Regionrådet har fokus på miljørettede tiltak, og er kjent med
stortingets behandling om Klimastrategi hvor det ble gjort vedtak 3.mai 2018.
Regionrådet støtter prosjektene med nytt undervisningsfartøy og etablering av
«rømningssenter». Regionrådet anmoder fylkeskommunen å igangsette prosessen
med å anskaffe et moderne opplæringsfartøy med fokus på grønn teknologi.
Vedtak: forslag til uttalelse enst. vedtatt. Uttalelsen sendes Troms fylkeskommune
ved utdanningsetaten, Troms fylkesting, Tromsbenken og media.

Sak 34/18 Uttalelse vedrørende Distrikt medisinsk senter (DMS) i Nord-Troms
Forslag til uttalelse:
Igjen opplever befolkingen i Nord-Troms usikkerhet rundt vårt tilbud om
spesialisthelsetjenester. Først kommer styrevedtaket om kutt i sykestuesenger til
regionen. Så legges det opp et forslag overfor styret i UNN HF om og dreie driften av
områdegeriatrisk tjeneste (OGT) ved DMS Nord-Troms fra døgn til dag. Dette
vanskeliggjør drift av andre tjenester ved DMS Nord-Troms som f.eks
fødestuetilbudet. OGT er ryggraden i DMS Nord-Troms og et bortfall av denne
tjenesten vil true hele driften ved DMS.
Nord-Troms Regionråd viser til stortingsvedtak i 2015 der en ber regjeringen sikre
at befolkningen i Nord-Troms, i kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og
Kvænangen, får likeverdige spesialisthelsetjenester, og at det blir lagt til rette for
helsetjenester utenfor sykehus i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunene. Stortinget ber regjeringen i nasjonal helse- og sykehusplan beskrive
former for og utvikling i samhandling mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten om spesialisthelsetjenestetilbud.
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Nord-Troms regionråd krever at UNN HF tar hensyn til stortingsvedtaket i 2015 og
sikrer videre døgnkontinuerlig drift av spesialisthelsetjenester for befolkningen ved
distrikt medisinsk senter Nord-Troms.
Vedtak: forslag til uttalelse enst. vedtatt. Uttalelsen sendes UNN; Helse Nord, Helseog omsorgsdepartementet, Tromsbenken og media.

Sak 35/18 Uttalelse vedrørende beredskapen i luftambulansetjenesten
Forslag til uttalelse fremmet i møte:
Nord-Troms Regionråd er bekymret for beredskapen i ambulansetjenesten i NordNorge, hvor dagens situasjon er uholdbar. Dette særlig med tanke på avstander og
alternative transportløsninger.
Nord-Troms Regionråd ber regjeringen ved Helseministeren om å rydde opp i
situasjonen snarest.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 36/18 Uttalelse vedrørende Nordkjosbotn videregående skole
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Ordfører i Storfjord utarbeider forslag til uttalelse som sendes regionrådet til
godkjenning før den oversendes fylkeskommunen.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

ORIENTERINGSSAKER:
Akuttberedskap barnevern
-

Runde vedrørende status i den enkelte kommune pr i dag

-

Aktuelt med samarbeid mellom flere kommuner vedørende akuttberedskapen

Visit Lyngenfjord som bærekraftig reisemål


Sertifisering som bærekraftig reisemål



Markering i Oslo 7. juni 2018

16



Ordfører i Lyngen og Storfjord representerer regionrådet

Møtet hevet kl 1500
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
Referent
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