PROTOKOLL FRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 8-2018

STED:

Skype

TIDSPUNKT:

28. august 2018 kl 0900

DELTAKERE:
Ordførere:

Svein O. Leiros, Kåfjord
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Øyvind Evanger, Nordreisa
Knut Jentoft, Storfjord
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Sekretariat:

Berit Fjellberg, daglig leder

Merknad til innkalling:
Ingen merknad.

REFERATSAKER:


Svar fra Helse- og Omsorgsdepartementet vedr beredskap luftambulansen



Svar fra Samferdselsdepartementet vedr endring i lovverk for drosjeløyver

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til orientering.
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 43/18

Godkjenning av referat fra møte 19.06.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 19.06.18

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møtet 19. juni 2018.
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 44/18

Regnskap pr 30.06.18

Saksdokumenter:


Totalregnskap 30.06.18 (vedlagt)



Delregnskaper 30.06.18 (vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl
ungdomssatsinga RUST og sekretariat rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter
og prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms».
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den
enkelte kommunene.
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:


«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter:
o

Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd)

o

Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for
rapport og regnskap) – avsluttet februar 2018

o

Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt;


Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport),
regionrådet prosjekteier



Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage



Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og
rapport), regionrådet prosjekteier




Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT
Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører.
Regionrådet har økonomisk ansvar.



Infrastrukturprosjekt Nord-Troms (prosjektansvar: regionrådet) og
Havneprosjektet (prosjektansvar: Skjervøy kommune) hadde begge
oppstart 2018. Regionrådet er prosjekteier. Prosjektledelse for begge
prosjekt: Transportutvikling AS



Gjort vedtak om oppstart av «Drivkraft Nord-Troms» med 4 prioriterte
områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, Unge og entreprenørskap,
Grensetjenesten. Drivkraft Nord-Troms bygger på arbeidet som er gjort
gjennom Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. Regionrådet vil være
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prosjekteier. Prosjektplan er under utarbeidelse, det vil bli søkt midler fra
en egen ordning i Troms fylkeskommune til prosjektledelse.


Prosjekt Lyngshest – Regionrådene for Tromsø-området og Nord-Troms
har behandlet saken. Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd, prosjektansvar:
Birgit D. Nielsen. Søknad om midler er sendt fylkeskommunen og alle
kommunene, p.t under behandling

Delregnskap Drift:
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og
sekretariat for rådmannsutvalget viser et overskudd pr 30.06.18 på kr 9.203.
Kommentarer til avvik på kostnadssiden;
o

«Lønn og personalkostnader» - mindreforbruk skyldes reduksjon i
lønnskostnad daglig leder som henføres til prosjekter og økonomioppfølging
i studiesenteret (kostnadsfordeling)

o

«Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet,
kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»

o

«Møtekostnader» merforbruk skyldes seminar over 2 dager i januar
vedrørende ny organisering av regionrådet (ordførere og rådmenn),
fellesmøte gammelt og nytt representantskap (formannskapene) i april, og
fellesmøte 2 dager med RUST, NUNT og regionrådet i mai

o

«Kjøp av datautstyr» - forventes brukt i 2. halvår

Kommentarer ikke budsjetterte kostnader:


«Prøv sjøl» - dette er et fond hvor kommunene har bidratt med midler. I
tillegg er det gjort vedtak om å bruke deler av midler fra «Næringsprisen for
Troms» som RUST mottok til å fylle på fondet. Ungdom kan søke midler fra
fondet – bevilgninger kommer til uttrykk som kostnad – så inntektsføres
tilsvarende beløp fra fondet; kr 39.000 for 1. halvår 2018. Dette påvirker ikke
resultatet.



Tilskudd til «The World Scholars cup» - vedtak gjort i regionrådet om å
innvilge støtte. Kostnad belastes drift



«Kjøp av tjenester»: gjort vedtak om kjøp av bistand i forbindelse med ny
organisering av regionrådet fra Holm Rådgivning (selskaps- og
samarbeidsavtale) og Slett og Rett (språkvask og korrektur på rapporter
utarbeidet i prosessen med ny organisering. I tillegg inngår 1. betaling til
prosjektleder Infrastrukturprosjektet – denne er nullstilt da tilsvarende beløp
er inntektsført (prosjektet er fullfinansiert)
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«Mastergradstipend» - dette er i hovedsak en korrigering. Tidligere år har
bidragene fra samarbeidspartnere blitt inntektsført i stedet for å bli ført som
forskudd/fond på en balansepost. Dette samme gjelder regionrådets bidrag
til ordningen på kr 40.000. Vi har valgt å gjøre denne korrigeringen nå som
det var økonomisk rom for det. Det er også utbetalt stipend til
mastergradsstudenter.

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:
Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 66.094 pr 30.06.18.
Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver i prosjektet
«Kompetanseløft i Nord-Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ
kostnadsfordeling.
Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms
fylkeskommune har bevilget til drift. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike
kurs, avvikling av eksamen o.l.
Delregnskap prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms:
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse. Dette
utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;


Strategisk kompetanseutvikling i kommunene



Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter



Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Det er også utarbeidet en
regnskapsoversikt for hele prosjektet (vedlegg) for perioden okt 2014-juni18 som
viser at det er brukt i underkant av 4 mill av de 5 mill som fylkeskommunen har
bevilget. Kravet til egenandel i prosjektet er allerede innfridd. Det medfører at det er
muligheter for å strekke prosjektet i tid. Dette vil bli behandlet i styringsgruppa før
behandling i regionrådet.
Totalregnskapet:
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.18 på
kr 75.296.
Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 30.06.18 til orientering.
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 45/18

Student-treff og Arbeidslivsdagen i september 2018 på UiT

Saksdokumenter:


Referat fra planleggingsmøte 19.06.18, Halti næringshage

Saksopplysninger:
Arbeidslivsdagen på UiT er et årlig rekrutteringsarrangement for offentlige og
private virksomheter. Hver høst deltar rundt 2500 studenter på dagen hvor det er
stands, bedriftspresentasjoner og karriereaktiviteter. De siste årene har rundt 100
virksomheter hver representert. Arbeidslivsdagen arrangeres torsdag 13. september
kl 1000-1400 på UiT, Tromsø.
Nord-Troms kommunene har deltatt i mange år på arrangementet. Gjennom
Omdømmeprosjektet ble det utviklet en felles messevegg for Nord-Troms (2015).
Siden da har Nord-Troms hatt en felles stand på Arbeidslivsdagen. Arrangementet
har vært koordinert av Halti næringshage.
Kvelden før Arbeidslivsdagen har det vært arrangert studenttreff på et utested i
Tromsø hvor det har vært servert pizza. Pizzakvelden har hatt fokus på dialog med
ungdom fra regionen og presentere jobbmuligheter i Nord-Troms. Ordførere og
næringslivsrepresentanter har deltatt. Halti næringshage koordinerer arrangementet
som i år er onsdag 12. september kl 1900 på Yonas.
Vurderinger:
Evalueringsrunder og tilbakemeldinger fra kommunene de siste årene medfører
behov for endring i opplegget på Arbeidslivsdagen. Fagfolkene som har deltatt fra
kommunene har gitt tilbakemeldinger om at de ikke treffer aktuelle studentgrupper
på Arbeidslivsdagen. Dette gjelder i hovedsak studenter fra studieretninger innen
helse og pedagogikk. Dette er områder hvor det er flest ledige stillinger i kommunal
sektor i regionen. Det vil derfor bli drøftet alternative rekrutteringsstrategier mot
disse målgruppene. Dette vil bli fulgt opp av studiesenteret og rådmannsutvalget.
I planleggingsmøte som ble avholdt i juni i år mellom ordførere og næringshagen
var det enighet om å dreie fokus på Arbeidslivsdagen til «profilering og
rekruttering», og ta ned omfanget av arrangementet. Det er enighet om at
ordførerne skal invitere med næringslivsrepresentanter fra egen kommune til felles
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stand. I tillegg til give-aways skal kommunene presentere seg i en felles PP, og ha
med oversikt over ledige stillinger. Det legges som tidligere år opp til felles
bekledning. Ordførere, næringslivsrepresentanter, næringshagen og studiesenteret
deltar på felles stand.
Pizzakvelden gjennomføres som tidligere. Det er utarbeidet eget program hvor
ordførerne orienterer og det gjøres en registrering av deltakerne.
Alle kommunene med unntak av Lyngen har gitt tilbakemelding om at de deltar.
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd er positiv til å dreie fokuset på Arbeidslivsdagen til
profilering og rekruttering. I tillegg er det viktig å beholde pizzakvelden som
møteplass for å knytte kontakter med studenter fra Nord-Troms. Det bør legges
opp til en evaluering i etterkant av arrangementene. Alle kommunene deltar på
arrangementet.
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Eirik fratrådte møtet.

ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER:
Kostnader vedrørende avtale mellom TIL og regionrådet


Det påløper kostnader til bla dommer som ikke er tatt med i avtale hvordan
dette skal dekkes. Saken drøftes i møtet slik at det gjøres avklaringer som
kan tas inn i avtalen med TIL

Oppfølging:
Det bør settes av kr 10.000 på regionrådets budsjett til dette formålet fra 2019.
Infrastrukturprosjektet – innspillmøter kommunene høsten 2018


Infrastrukturprosjektet er igangsatt. Det er viktig med involvering og
forankring av arbeidet i alle kommunene i regionen. Det er også behov for å
få innspill fra næringsaktører og kommunene (adm og formannskap).



Styringsgruppa foreslår å avholde flere møter samme dag (på samme sted) –
slik at dette ikke trekker ut i tid og vi mister framdrift i arbeidet.



Møtet må avklare tidspunkt for gjennomføring. I tillegg bør formannskapene
sin rolle drøftes (skal det innkalles eller inviteres til møtet)
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Oppfølging: det planlegges to felles formannskapsmøter;


onsdag 26. september kl 1100 på Lyngseidet for kommunene Lyngen,
Kåfjord og Storfjord



tirsdag 2. oktober kl 1000 på Storslett for kommunene Nordreisa,
Kvænangen og Skjervøy



Hver kommune presenterer egne samferdselsutfordringer i møtene



Næringsaktører inviteres til møtene

Behandling av selskaps- og samarbeidsavtale regionrådet


Kommunestyrene skulle behandle avtalen i juni



Hva er status?

Oppfølging: Vedtak fra kommunestyrene i Nordreisa, Storfjord og Kåfjord er mottatt
i sekretariatet i regionrådet. Saken er behandlet i Skjervøy og Lyngen, ordfører
purrer på utsending av vedtak. Avklar status i Kvænangen.

Drivkraft Nord-Troms (strategisk plan)


Orientering fra dialogmøte med fylkesrådet 4. juli 2018 og møte Troms
fylkeskommune 24.08.18

Oppfølging: det jobbes med søknad om midler fra fylkeskommunen til satsingen.
Det er tydelige krav til resultater, hvor måling skal skje etter fastlagte parameter.
Når det gjelder Grensetjenesten er ikke dette et typisk «prosjekt», men det viktigste
er å sikre forutsigbar finansiering over nasjonale budsjett.

Ørjan forlot møtet.

Oppfølging etter møte med Sametingets nærings- og kulturkomite


Møte med komiteen 21.-22. august

Oppfølging: notat og presentasjoner er sendt ut i etterkant av møtet. Saken følges
opp gjennom at det settes ned en arbeidsgruppe som følger opp «Næringsutvikling i
sjøsamiske samfunn» som ble behandlet i Sametinget desember 2017.

Prosjekt Lyngshest


Positive vedtak gjort i Nord-Troms og Tromsø-regionens regionråd



Nord-Troms Regionråd er prosjekteier
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Søknad sendt Troms fylkeskommune og de 9 kommunene i de to
regoinrådene



Status i søknadsbehandling?

Oppfølging:
Nordreisa: Øyvind sjekker opp saken. Saken kan behandles administrativt
Storfjord: behandles 5. sept i formannskapet
Lyngen: behandles i formannskapet 26. sept
Kåfjord: behandles i formannskapet 10. sept

Møte med Stortingets Transportkomite 5. september i Tromsø


Saksordfører Ørjan Albrigtsen møter på vegne av regionrådet

Oppfølging: Ørjan tar kontakt med resten av regionrådet før møtet for å få innspill
til møtet med komiteen.

Sjømatkonferanse på Skjervøy 11. september


Orientering om program ved ordfører på Skjervøy

Oppfølging: program er på plass og sendt ut, mange interessante innlegg. Flere av
ordførerne deltar på konferansen

Mastergradsstipend Nord-Troms


Stipendordning for å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen



Prøveordning i 2 år – samarbeid mellom 8 ulike aktører i regionen.
Administreres av regionrådet



Evalueringsmøte avholdt – samarbeidspartene ønsker å fortsette ordningen



Under Forskningsdagene vil stipendmottakere presentere sitt arbeid i et eget
seminar 25. september

Oppfølging: ordningen bør videreføres. Det foreslås å sette av kr 40.000 til
ordningen på budsjettet til regionrådet for 2019.

Fellesmøte Tromsø-områdets regionråd


Ordførerne i Nord-Troms inviterte i juni til felles ordførermøte for
kommunene i Tromsø-området og Nord-Troms Regionråd, for å drøfte
mulighetene for samarbeid mellom de ni kommunene.
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Tromsø-områdets regionråd behandlet i møte 22.6.2018 invitasjonen om et
felles ordførermøte med Nord-Troms Regionråd. Følgende vedtak ble fattet
enstemmig:
«Vedtak:

1.

Tromsø-områdets regionråd ser et behov for felles møte med Nord-Troms regionråd. Dette
ble konklusjonen i regionrådsmøte avholdt 22. juni 2018.

2.

Det forutsettes fra vår side at vårt regionråd representeres med medlemmer i samsvar med
regionrådets vedtekter.

3.

Sekretariatene for de to regionrådene oppfordres å samordne det praktiske med forberedelse
av møtet, herunder tid og sted for møtet.»



Hvordan skal vi følge opp denne saken videre?

Oppfølging: Nord-Troms Regionråd ønsker å få til et dagsmøte. Mål for møtet –
styrke samarbeidet – drøfte felles interesser. Aktuelle tema: Samferdsel, reiseliv og
sjømat. Regionreformen bør også stå på dagsorden. Forslag til dato: tirsdag 30.
oktober i Tromsø.

Forespørsel fra Nettverk for fjord- og kystkommuner om deltakelse på
regionrådsmøte

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) som består av 76 kommuner representert ved
ordfører og varaordførere fra Farsund i sør til Nordkapp i nord. Da NFKK jobber med
aktuelle saker for flere av medlemmene i regionrådet, spesielt det som går på kommunale
inntekter fra oppdrettsnæringen, vil vi gjerne delta på et møte hos dere for å orientere om
NFKK og det arbeidet som gjøres i organisasjonen.
Det som gjør dette særlig aktuelt nå er at Stortinget har vedtatt å få utredet
grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringen. NFKK har gjennom snart 10 år jobbet for at
kystkommunene skal ha noe igjen for bruken av kommunale farvann til oppdrettsvirksomhet.
Så langt har vi fått gjennomslag ved at Havbruksfondet er opprettet og at 70 prosent av
inntektene fra kjøp av ny vekst fordeles til kommunene gjennom dette fondet. For 2018 gir
dette gode inntekter for mange. Men med vedtaket om uredening og av grunnrenteskatt har
det kommet en ny usikkerhet i saken. Grunnrentebeskatning er i utgangspunktet en statlig
skatt og det er viktig at kystkommunene samler seg slik at ikke de blir taperne i den
utredningen og i de vedtak som skal gjøres i løpet av 2020.
Det er altså spennende og viktige tider for fjord- og kystkommunenes inntekter. Vi håper
derfor der har mulighet til å ta imot oss slik at vi kan få orientere nærmere om NFKK og
arbeidet i organisasjon for viktige saker.
Oppfølging: dette vil være et aktuelt tema for fellesmøte med Tromsø-områdets
regionråd. Nettverket inviteres til fellesmøte med Tromsø-området tentativ dato:
30. oktober 2018 i Tromsø.
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Invitasjon til åpning av Kvænangen Språksenter

Navuona Giellaguovdaš/Naavuono Kielikeskus/Kvænangen språksenter inviterer
medlemmene og sekretariatet i regionrådet til offisiell åpning onsdag 19.
september. Regionrådet er også velkommen til seminaret som arrangeres i
samarbeid med Forskningsdagene 2018. Samme dag holder Sametinget åpent møte
om språkreformen "Språkløftet".
Oppfølging: Svein og Berit deltar fra regionrådet.

Invitasjon fra Distriktssenteret, avd Sogndal


Studietur for regionrådet, 1. uka mai 2019

Oppfølging: Må avklares nærmere i neste møte

Møtet hevet kl 1030
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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