ÅRSRAPPORT 2018

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.

2. ORGANISERING
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997.
Eiere







Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.
Organisasjonskart
Representantskap
18 medlemmer

Styret
(ordførere)

Rådmannsutvalget

Daglig leder

Prosjekter

Nord-Troms
Ungdomsråd/

Nord-Troms
Studiesenter

RUST

I 2017 vedtok kommunestyrene ny selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd DA som trådte i kraft i
2018. I den nye avtalen utøver deltakerne sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet,
som er Regionrådets øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i deltakerkommunene. Hver kommune har fem stemmer i representantskapet.
Forvalting av Regionrådet ligger til styret, som består av seks medlemmer (ordførerne) og seks varamedlemmer (varaordførerne). Styret betegnes som Regionrådet. Regionrådet har avholdt 11 møter i
2018 i tillegg til representantskapsmøtet 24. april. Regionrådsmøtene avholdes digitalt eller legges til
andre møter/konferanser av politisk art. I tillegg er det årlige møter med rådmannsutvalg, ungdomssatsingen RUST og næringsutviklerne (NUNT).
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Regionrådet har følgende sammensetning (p.v. i parentes)
 Svein O. Leiros (Kåfjord), styreleder (Ludvig Rognli)
 Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), nestleder (Irene Toresen)
 Øyvind Evanger (Nordreisa), medlem (Olaug Bergset)
 Dan-Håvard Johansen (Lyngen), medlem (Line van Gemert)
 Knut Jentoft (Storfjord), medlem (Hanne Braathen)
 Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), medlem (Ronald
Jenssen)
Rådmannsutvalget har vært ledet av Cissel Samuelsen.
Utvalget har avholdt 12 møter i 2018:
 Anne-Marie Gaino (Nordreisa)
 Cissel Samuelsen (Skjervøy)
 Frank Pedersen/Bjørn Ellefsæther (Kvænangen)
 Leif Lintho/Stig Kjærvik (Lyngen)
 Einar Pedersen (Kåfjord)
 Trond-Roger Larsen (Storfjord)
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i
rådet. Arbeidsutvalget består av rådsordfører, leder av
rådmannsutvalget (RU), sekretær for RU og daglig leder. Det har vært fem møter i AU.

3. ANSATTE
Sekretariatet/RUST
Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er sekretær for rådmannsutvalget i 20 % stilling og
regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. I tillegg er Kaj Båtnes engasjert som regnskapsmedarbeider i 30 % stilling.
Nord-Troms Studiesenter
Kristin Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen er studieadministrator.
Prosjektstillinger
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 2016–2018 er Troms fylkeskommunens satsing på NordTroms. Planen er realisert gjennom tre satsinger: Kompetanseløft, entreprenørskapssatsing og boligutvikling.






Kompetanseløftet i Nord-Troms har hatt Jan F. Fjære i 50 % stilling som prosjektleder for
strategisk kompetanseutvikling i bedrifter. Fjære sluttet etter eget ønske 31. oktober. Prosjektgjennomføringen utføres av ansatte ved Studiesenteret.
Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ består av tre delprosjekter med egne prosjektledere i
deltidsstillinger (Regionrådet er prosjekteier for grunnskole og unge gründere):
o HoppIDÉ grunnskole, prosjektleder Tonny Mathiassen, Skjervøy vertskommune, kontorsted
Kvænangen rådhus
o HoppIDÉ videregående skole, prosjektleder Trude Indrebø, prosjekteier: Halti næringshage
o HoppIDÉ unge gründere, prosjektleder Rune Steinsvik/Marius Johansen, Halti næringhage
Boligsprosjektet er gjennomført og ble avsluttet i februar 2018. Storfjord har vært vertskommune
og Torbjørn Tuoremaa har vært prosjektleder.
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4. AKTIVITET I 2018
Samarbeidsområder
4.1
Politisk samarbeid
4.2
Rådmannsutvalget (administrativt samarbeid)
4.3
Ungdomssatsingen RUST
4.4
Nord-Troms Studiesenter
4.5
NUNT – forum for næringsutviklere i Nord-Troms
Prosjekter
4.6
Kompetanseløft Nord-Troms
4.7
Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ
4.8
Forskningsnode Nord-Troms
4.9
Mastergradsstipend Nord-Troms
4.10 Regional strategi for infrastruktur
4.11 «Drivkraft Nord-Troms»
Dette er alle satsinger som er forankret i Regionrådets Styrings- og strategidokument for perioden
2016–2019.
4.1 Politisk samarbeid
Drøfting av arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan
komme i posisjon/være i forkant i de politiske prosessene har stått på agendaen i Regionrådet. Det har
også vært diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune og hvordan
man skaper legitimitet for arbeidet. Med bakgrunn i dette har kommunestyrene høsten 2017 vedtatt
endringer i selskapsavtalen, der ordførerne utgjør Regionrådet og formannskapene utgjør representantskapet. Endringene er tilpasset forslaget til ny kommunelov, som vil gjelde fra neste valgperiode
høsten 2019.
I 2018 ble det utarbeidet en utvidet samarbeidsavtale som ble godkjent av alle kommunestyrene.
Hensikten med avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og samhandling i Regionrådet og
avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva
partene skal samarbeide om. Her er hovedmomentene i avtalen:
PRINSIPPER FOR SAMARBEID OG SAMHANDLING

Samfunnsutvikling skal vektlegges. Vi skal bygge egen kompetanse/utvikle arbeidsplasser i
regionen fremfor å shoppe tjenester utenfor regionen

Samhandlingen skal bidra til å øke idérikdommen og gi gjensidig læring

Sikre god politisk forankring gjennom involvering og deltakelse

Bygge samarbeidet rundt sikre suksesser – la stridsspørsmålene modnes

Partene forplikter seg til å holde hverandre løpende orientert om samarbeidsplaner og faktiske
samarbeid med kommuner utenfor Nord-Troms-samarbeidet

Arbeide med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye

Markedsføring av resultater som regionale i felles fronting – regional identitetsbygging

Raushet for å se regionens beste

Fleksible og distribuerte modeller skal ligge til grunn for samarbeidet
HOVEDSAMARBEIDSOMRÅDER

POLITISK SAMHANDLING
Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, prioritering av
politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette.

INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID
Overordnet mål er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom
interkommunalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer for gjennomføring.

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID
Vi skal ha fokus på samfunnsutvikling i Nord-Troms, og særlig vektlegge bolyst, kompetanse og
regional utvikling, med ungdom og kvinner som prioriterte målgrupper.
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Det ble avholdt fellesmøte mellom gammel og nytt representantskap i 2018. I tillegg til ordinære
årsmøtesaker, var følgende tema på dagsordenen:
 Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd Ivar B. Prestbakmo
 Politisk verksted: «Nord-Troms – der kontraster møtes» – innledning ved Roger Ingebrigtsen,
daglig leder Agenda Nord-Norge. Mulighetsrommet for Nord-Troms i oppgavemeldingen –
hvordan nå fram med politisk budskap?
Politiske møter, konferanser
 Møte med fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Tromsø 3.1.18.
Tema regionreformen og hvordan styrke rollen til
regionrådene i framtiden (hvilke oppgaver skal løses,
samfunnsutviklerrollen).
 Møte med UiT workshop – Nord-Troms Studiesenter, Tromsø
23.2.18. Fokus på framtidsmodellen Campus Nord-Troms.
 Møte med Tromsbenken 21.3.18 i Oslo med tema godkjenning
av scooterløyper, rovdyrproblematikk, Studiesenteret,
samferdsel og oppgavemeldingen.
 Møte med Fylkesmannen i Troms, Nordreisa 29.5.18, med
tema kommunedialog, satsinger i det nye «store nord».
 Dialogmøte med fylkesrådet i Troms, Nordreisa 4.7.18, med
tema «Drivkraft Nord-Troms».
 Arbeidsmøte Troms fylkeskommune, Tromsø 24.8.18, med
tema «Drivkraft Nord-Troms».
 Besøk av Sametingets nærings- og kulturkomite, 21.-22.08.18.
Fokus på Sametingets næringsstrategier i sjøsamiske områder
– mulighetene for å få til en samarbeidsavtale mellom
Sametinget og Regionrådet. Besøket var en oppfølging etter
Regionrådets besøk på Sametinget i desember 2017.
 Møte med Stortingets transportkomité, Tromsø 5.9.18. Fokus
på rassikring på Arnøya.
 Sjømatkonferanse Skjervøy, 11.9.18.
 Studenttreff og Arbeidslivsdagen UiT, Tromsø 12.–13.9.18.
 Innspillmøter infrastrukturprosjektet, sept./okt. – formannskap og næringsliv.
 Dyrøyseminaret, september, fokus ungdom.
 Møte med Tromsbenken, Lyngen, 5.10.18. Tema: Regionreformen og «Drivkraft Nord-Troms» –
Infrastruktur i et næringsperspektiv (samferdsel, digital
infrastruktur, strømforsyning, tilrettelegging for
reiseliv/næringsliv). Arena Nord-Troms og Visit Lyngenfjord
deltok.
 KS høstkonferanse, Tromsø 11.–12.10.18.
 Besøk av plan- og økonomikomiteen ved Troms fylkeskommune, Nordreisa 13.11.18. Tema: Oppgavemeldingen og
eierskap.
 Møte med Nord-Troms videregående skole, Nordreisa
21.11.18. Tema: IKT – lærlingeløft.
 Møte med Troms fylkeskommune og RUST, Nordreisa
27.11.18. Tema: Innspill til handlingsplan «Strategi for unge i Troms».
 Tromskonferansen, Tromsø 29.–30.11.18.
Politiske uttalelser
 Uttalelse vedr. spilleavhengighet
 Uttalelse vedr. forslag til ny distriktsindeks til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 Høring vedr. handlingsplan for fylkesveg i Troms 2018–2021
 Innspill til oppgavemeldingen fra Ekspertutvalget Regionreformen
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Innspill til KVU (konseptvalgutredning) innfarter Tromsø
Høringsinnspill handlingsplan for fylkesveg – Ullsfjordforbindelsen
Innspill til Statens vegvesen i anledning besøk fra Stortingets transportkomité
Uttalelse vedr. forslag om endringer i energiloven §4-7 om krav om funksjonelt skille
Høring vedr. leveringspliktige posttjenester
Uttalelse vedr. undervisningsfartøy
Uttalelse vedr. Distriktsmedisinsk senter (DMS) Nord-Troms
Uttalelse vedr. beredskapen i luftambulansetjenesten
Innspill til Helse Nord RHF vedr. anskaffelse av pasienttransport med drosje/turvogn
Uttalelse vedr. etablering av nasjonalt kventeater i Nord-Troms
Uttalelse vedr. endring i lovverk for drosjeløyver
Uttalelse til statsbudsjettet vedr. finansiering av studiesenter
Høring vedr. regional plan FV 91 Ullsfjordforbindelsen
Uttalelse vedr. forslag til avvikling av kompetansenettverket KomUT
Uttalelse vedr. rassikring av Singla
Uttalelse vedr. flyavgiften
Uttalelse vedr. ungdomsmedvirkning – fra politisk fravær til godkjenning som samfunnsfag

Vedtakssaker
 Regnskap 2017 og perioderegnskaper 2018
 Budsjett 2019
 Regionalt samarbeid Nord-Troms/ny organisering –
samhandling
 Styrets årsberetning og rapport 2017
 Møteplan og årshjul 2019
 Revisjon av saksordførerlisten
 Godkjenning av vedtekter for rådmannsutvalget i Nord-Troms
 Utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms
Politisk og administrativ leder av regionrådet
 Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd
 Samarbeid om arbeidsgiverkontroller
 Sluttrapport – Boligprosjektet i Nord-Troms
 Strategi- og handlingsplan 2018–2019
 Sluttseminar – Kompetanseløft Nord-Troms
 Havnesamarbeid – felles prosjekt
 Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms, eget prosjekt (tema på flere møter)
 «Drivkraft Nord-Troms» (prosjekt for realisering av strategisk plan, tema i flere møter)
 Søknad om støtte til kunnskapskonkurransen «The World Scholar's Cup 2018»
 Samarbeid med Vest-Finnmark Regionråd om seminaret «Utfordringer og muligheter i
fiskerihavnene ved en ansvarsoverføring til de nye regionene»
 Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018
 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen – identitetsbærer og berikelse
 Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn
 Nord-Troms-konferansen 2019
 Ny struktur for yrkesfagene i Troms
Representasjon
 OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Anne-Marie Gaino (Nordreisa),
Cissel Samuelsen (Skjervøy) som vara.
 Rådmannsforum Troms-KS: leder av rådmannsutvalget deltar
 OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord)
 Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg, styremedlem
 Representant til styringsgruppa for «Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående skole»:
Svein O. Leiros (Kåfjord)
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Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms Studiesenter: Øyvind Evanger
(Nordreisa) med Svein O. Leiros (Kåfjord) som vararepresentant
Representant til styringsgruppe Newtonrom: Knut Jentoft (Storfjord)
Representanter regionutvalg Statskog: Knut Jentoft (Storfjord) og Øyvind Evanger (Nordreisa)

4.2 Rådmannsutvalget – administrativt samarbeid
Formål
1. a) Rådmannsutvalget i Nord-Troms reguleres av selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd § 2
formål: «Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som
arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i
fylkes- og rikssammenheng.»
b) Rådmannsutvalget i Nord-Troms er et rådgivende organ for Nord-Troms Regionråd (NTRR).
Regionrådet og RU har 2 fellesmøter pr. år. Regionrådet kan ved behov bestille utredningsarbeid
fra RU. Utvalget medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker.
2. Rådmannsutvalget består av rådmenn/administrasjonssjefer i Nord-Troms-kommunene. Utvalget
skal fremme samarbeidet mellom kommunene i regionen.
3. Rådmannsutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunene faglig og
administrativt.
Rådmannsutvalget består av leder, nestleder og fire medlemmer. Utvalget skal ha en fast administrativ
ressurs. Rådmannsutvalget vedtok høsten 2018 Strategi og handlingsplan 2018–2019.
Kompetanseområder
 RU som påfyllsarena for lederskap – påfyll i jobben
 RU som administrativ ansvarlig for kommunenes samarbeidstiltak, for eksempel etter
Vertskommunemodellen
Prioriterte tema for 2018–2019
 Lederutvikling – felles ledersamling med fokus på internkontroll (1. halvår 2019)
 Digitalisering
 Personalledelse – rekruttering
Oversikt samarbeid per 2018
SAMARBEID
Nord-Troms Regionråd
Oppvekstnettverket
Innkjøpsfunksjonen
Barnevern
Barnehagetilsyn
PPT
DMS
Fødestue, jordmortjeneste
Legevaktsentral, Nødnett
Brann og feiing
Skogbrukssjef
Veterinærtjeneste og -vakt
IKT-samarbeid
FAGNETTVERK
Biblioteksamarbeid
Ledernettverk helse
Samarbeidsfora rus
KJØP AV TJENESTER
NT skadefellingslag
Krisesenter
Arbeidsgiverkontroller
PROSJEKTER (RU)
Barnevern

Lyngen

Storfjord

Kåfjord

Skjervøy

Nordreisa

Kvænangen

X
X

X
X

X
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
X

O
O
O
O

X
O
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O
O
O

Andre

X
Balsfjord

Velferdsteknologi
Digitalisering
RETTSUBJ. TILSKUDD
Nord-Troms friluftsråd
Ishavskysten friluftsråd
Halti kvenkultursenter
Nord-Troms museum

O
X

O

O

O
X BKT

X

4.3 Ungdomssatsingen RUST
Visjon
Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!
Mål
 RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud
for ungdom i Nord-Troms.
 RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.
 RUST skal stimulere til gode opplevelser i regionen.
 RUST skal legge til rette for at ungdom skal utvikle seg
positivt i regionen.
Organisering
 Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen
 Saksordfører: Eirik Losnegaard Mevik
Nord-Troms Ungdomsråd
Kvænangen: Mia Johnsen og Adelen Henriksen
Nordreisa: Anna Elisa Lund Henriksen (leder) og Ramona S.
Thomassen, vara: Mathilde Eriksen og Oda Birkelund
Skjervøy: Vilde Marie Røsnes Karlsen (nestleder) og Siril
Jørgensen, vara: Nora Karlstrøm
Kåfjord: Runar Monsen og Tony Cock, vara: Oliver Løvli
Storfjord: Anja Rognli og Henning Elverum, vara: Sivert
Østeggen
Lyngen: Erlend August Gamst og Benjamin Johansen, vara: Marie
Solheim Jensen og Ingvild Ringbakken
Fagrådet
Marit Boberg (Kvænangen), Silje Båtnes (Nordreisa), Eldbjørg
Ringsby og Eirik Hasselberg (Skjervøy), Elisabeth Guldbrandsen,
Ellen Lindvall og Kjersti Rennestraum (Kåfjord), Jill Fagerli
(Storfjord), Kåre Bjørnar Olsen (Lyngen)
Aktiviteter i 2018
 9. februar: Møte i RUST, Kåfjord
Valg av leder og nestleder, fordeling av saksområder,
årsrapport 2017, årshjul og tiltak 2018, politisk rådgiver for ungdomsråd, regionreformen, søknad
til Prøv sjøl-fondet, søknad om støtte til arrangement fra Lyngen ungdomsråd,
 9. februar: Fagrådets dag, Kåfjord, prosessleder: Lisbeth Holm, Holm rådgivning
Ungdomssatsing i 20 år – historisk tilbakeblikk, RUST – status og potensial og fagrådets rolle i
dag, framtidsperspektiv: Hvordan man kan ta ut potensialet, satsing og prioritering.
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20. februar: Yrkes- og utdanningsmesse
Målgruppe: 10.-klassinger og vg1-elever, promo av Prøv sjølfondet
22. februar: Idédugnad for Forskningsdagene 2018
16. mars: Møte i RUST, Nordreisa
Bruk av penger fra Næringsprisen 2017, Prøv sjøl-fondet:
evaluering og sommerjobbkampanje, strategi for unge i
Troms, ny logo laget av Brekmoe AS, søknader til Prøv sjølfondet, rullering av leder og nestleder i fagrådet,
oppsummering og satsingsområder fra Fagrådets dag
7. mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Skjervøy
Næringsprisen 2017: Seminar om ungdom og sted, politisk
rådgiver for ungdomsråd, søknad om støtte til arrangement fra
Storfjord og Skjervøy ungdomsråd, fagrådet på RUSTkonferansen 2018, besøk på Newton Nord-Troms og Lerøy Aurora visningssenter sammen med
NUNT og Regionrådet
Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje rettet mot målgruppen ungdom 13–18 år
Lansering av film laget av Madelen S. Sjøblom, egen logo for fondet, markedsføring på skolene,
Facebook og Instagram
15. juni: Forskningsdagene camp, Halti næringshage
Info om RUST og Prøv sjøl-fondet til elever
4. juli: RUST presentert for fylkesråd for kultur og næring
11. september: Sjømat Nord-Troms på Skjervøy
17. september: Dyrøyseminaret 2018
Rådsordfører Svein Leiros presenterte RUST
3. oktober: HoppIDÉ Lyn Camp 2018 på Nord-Troms
videregående, skolested Skjervøy
Ramona S. Thomassen og Lise Jakobsen deltok i jury, informasjon om Prøv sjøl-fondet for kommende ungdomsbedrifter
9. oktober: RUST-møte i Nordreisa
Prøv sjøl-fondet – status og nye søknader, valg av AU til
RUST-konferansen og ordførertur, «Drivkraft Nord-Troms»,
ny struktur på videregående opplæring i Troms, bok- og
kulturbussen i Nord-Troms, strategi for unge i Troms
15. oktober: Arbeidsgruppemøte RUST-konferansen
25.–26. oktober: RUST-konferansen
Dag 1: Workshop Stedsutvikling med NODA
Dag 2: Skolering av ungdomsråd
1. november: Møte i styringsgruppa HoppIDÉ del B
21. november: Møte om IKT-fag på Nord-Troms videregående, skolested Nordreisa
26.–27. november: Ordførertur og fellesmøte i Nordreisa
ActionBound, kickboxing og biljard, Prøv sjøl-fondet – nye søknader fra ungdomsbedrifter, ny
struktur for yrkesfag i Troms, fra politisk fravær til godkjenning som samfunnsfag, strategi for
unge i Troms – innspill til handlingsplan

Tildelinger Prøv sjøl-fondet
Fredrik Hansen, arrangement StorslettLAN: 10 000,Karoline Olaussen, etablering av klesmerke: 3000,Oskar E. Johansen, geitekillinger: 5000,Vilde K. Johansson, livredningskurs: 1000,Christopher Lilleng Davidsen, fiskebåt: 5000,Charlotte Holmgren, seminar om kroppspress: 10 000,-
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Christer Vangen, dronefilm: 1000,Vilma Johansson, fotokurs: 1000,Ferskfisk UB: 5000,UB Fiskehandel: 3000,Arctic Culture UB: 2000,Handcraft UB: 1000,-

4.4 Nord-Troms Studiesenter
Mål
Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å
rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) er en kompetanseinfrastruktur for de seks Nord-Troms-kommunene
og har som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning i regionen gjennom å gi fleksible
tilbud. NTSS har en aktiv samarbeidsavtale med UiT – Norges arktiske universitet, og driver i tillegg
utdanningsvirksomhet på flere nivåer, formelle og uformelle, basert på kunnskapsbehov som kreves
for å utvikle regionen.
NTSS har prioritert sin aktivitet iht. føringene i strategisk plan 2014–2018. Prosjektet Kompetanseløft
i Nord-Troms har vært med på å skape sterkere fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å
videreutvikle næringsliv og offentlig virksomhet, som får tilgang til kompetent arbeidskraft og kan
bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget personale.
Organisering
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling under Nord-Troms Regionråd, med ressursgruppe som også fungerer som styringsgruppe i prosjektet. Gruppen består av representanter fra UiT,
Troms fylkeskommune, næringsliv, kommuner, videregående skole og studiebibliotekene.
Drift

Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at
kompetanse settes på dagsordenen.
Studier, kurs og aktiviteter
 To kull på desentralisert sykepleierutdanning – 2015-kullet ble ferdige i desember 2018
 To kull på lærerutdanning 1–7 og 5–10 med nettsamlinger på Storslett
 23 studenter på BED-fag
 Planlagte og gjennomførte kurs:
o Workshop: Konkurransekraft og lønnsomhet, 9 bedrifter og 14 deltakere
o Prosjektlederkompetanse for kommunene: Byggejus, 20 deltakere
o Prosjektlederkompetanse: Offentlige anskaffelser, 20 deltakere
o Prosjektlederkompetanse: Lederskap i prosjekter, 27 deltakere
o Lag film med mobilen, 11 deltakere
o Styrearbeid, 19 deltakere
o Bygg og anlegg, 18 deltakere

Ferdige sykepleiere i Nord-Troms, kull 2015

Møte om næring i nord med statsministeren 16. mars i Alta
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Avholdt eksamener: 23 personer har tatt til sammen 50 eksamener
Deltatt på evalueringsmøter med ulike institutter ved UiT for å bedre tilbudet for våre studenter
Deltatt i statsministerens toppmøte om næring i nord 16. mars ved UiT campus Alta
Deltatt i utvalg for utdanningssamarbeid mellom arbeidsliv og UiT
Deltatt i prosjekt Arbeidsplassbasert lærerutdanning v/UiT campus Alta
Fulgt opp mastergradsstipend for Nord-Troms
Forhandlet fram avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT for to nye år
Jobbet med strategier for NTSS fra 2019, blant annet workshop med UiT i februar og videre med
forprosjekt til campus Nord-Troms
Systematisert NTSS’ digitale arkiv og statistikker, har ført til at det er lettere å raskt finne fram det
vi trenger

Statistikk studier og kurs 2018
Studier
Eksamener
Kurs

Antall
14
13
7

Antall studenter/deltakere
77
58*
129

Antall studiepoeng
1880

* Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie (DSU), og lærerutdanningen hadde kun muntlig eksamen.

Vedtak i Nord-Troms Regionråd vedr. Nord-Troms Studiesenter
Regionrådet
Sak 32/18
Strategi og handlingsplan 2018–2019 (bl.a. om campus Nord-Troms)
Sak 38/18
Strategi og handlingsplan 2018–2019 «Drivkraft Nord-Troms» – søknad om midler
Sak 57/18
Uttalelse til utdannings- og forskningskomiteen – statsbudsjettet 2019
Rådmannsutvalget
Sak 38/18
Sak 37 og 44/18
Sak 51/18
Sak 52/18
Sak 53/18
Sak 71 og 75/18
Sak 74, 80 og 88/18

Kompetanseplan for Nord-Troms. Prioritering av områder i det videre arbeid i
Kompetanseløft kommuner
Samarbeid om kommunepsykolog
Arbeidslivsdagen – arena for rekruttering
Kompetanseplan for Nord-Troms
Studiebibliotekene – oppfølging av samarbeidsavtale
IT-problemer knyttet til fagsystemer i helse- og omsorgssektoren
Interkommunal lederutvikling

4.5 NUNT – forum for næringsutviklere Nord-Troms
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) ble opprettet høsten 2014, og er et underutvalg av NordTroms Regionråd som består av en næringsmedarbeider fra hver kommune. Silja Karlsen er leder og
Jens Kristian Nilsen er nestleder.
NUNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser med blant
annet samordnet strategisk næringsplanlegging. Utvalget skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og skal fremme Nord-Troms Regionråd sine satsinger på næringsutvikling. NUNT har valgt å
prioritere entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ som et av satsingsområdene i 2018.
Prosjekter
Prosjektene som inngår i Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms har også i 2018 vært blant de store
oppgavene vi har jobbet med. 2018 er det siste prosjektåret, men alle prosjektene med unntak av Boligprosjektet har søkt om forlengelse utover 2018. Boligprosjektet ble avsluttet i februar. Det foreligger
egen sluttrapport fra dette prosjektet. De andre prosjektene er gjort rede for i kapittel 4.6 og 4.7.
Den nye satsingen «Drivkraft Nord-Troms 2019–2020» bygger på satsingene i Nærings- og
utviklingsplanen.
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4.6

Kompetanseløft Nord-Troms

Utviklingsprogrammet
I løpet av prosjektperioden 2014–2018 er det gjennomført tre
utviklingsprogram rettet mot utvikling av kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og NTSS. Prosjektet forlenges ut april 2019.
Strategisk kompetanseutvikling i kommunene
Satsingsområde helse
Rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020, helse- og
omsorgsområdet i Nord-Troms
 NTSS er koordinator for regionalt nettverk for helse- og
omsorgslederne.
 Fellesmøte ledernettverk helse og rådmannsutvalget 19. april.
Gjennomgang og oppfølging av tiltaksdelen i kompetanseplanen.
 Samarbeidet med avdelinger i hele regionen for å skaffe praksisplasser for studenter innen fysioterapi, ergoterapi, vernepleie,
sykepleie, psykologi og helsesøster.
 Forberedende arbeid med temadag 26. februar 2019: Trusler og vold på arbeidsplassen.
 Fått bekreftet tilbud om samlingsbasert helsesøsterutdanning ved UiT campus Alta i 2019.
Satsingsområde oppvekst
 Alle kommunene har økt andelen lærere som får mulighet til
videreutdanning gjennom den sentrale ordningen.
 Oppstart av samlingsbasert lærerutdanning master 1–7 og 5–10
høsten 2017. NTSS har hatt jevn kontakt med utdanningen dette
studieåret og evalueringsmøter i januar og juni. Gjennomførte
infomøte om lærerutdanning master 1–7 og 5–10 før søknadsfrist 15. april. Studieåret 2018/2019 har vi 11 lærerstudenter
fordelt på to kull.
 Møte med praksisskole på Storslett og UiT om avvikling av praksis.
 Fellesmøte oppvekstledernettverket og rådmannsutvalget 27. november.
HR-nettverk og interkommunal lederutvikling
 HR-nettverk starter opp i januar 2019. En deltaker er valgt fra hver kommune. NTSS er
koordinator.
 Planlagt interkommunal lederutvikling april og september 2019. Prioriterte tema: Internkontroll
og arbeidsgivers styringsrett.
Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter
 Rapport og økonomiavslutning i forbindelse med Nord-Troms-konferansen 2017.
 Workshop: Konkurransekraft og lønnsomhet for ni bedrifter, med individuell rådgivning delvis i
forkant og delvis etter. Opptak av opplegget gjør at det også kan benyttes på et senere tidspunkt.
 Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført kursene Lag film med mobilen, Grunnleggende
styrekurs og Utfordringer som underentreprenør (bygg og anlegg).
 Utlyst internship for North Experience ga ni søkere. En student fra UiT ble rekruttert til jobb i
bedriften etter endt studie.
 Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført flere kurs i kursrekke i prosjektlederkompetanse for
kommunene.
 Utviklet ny versjon av lokalkunnskapskurset som et helårlig tilbud. Årshjul med ulike aktiviteter
som skiftes ut fra år til år.
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Fellesområdet Motor | Megler | Møteplass
 Oppfølging av samarbeidsavtaler med UiT og evalueringsmøter med lærerutdanning, sykepleierutdanning og Handelshøgskolen for å forbedre studietilbudet lokalt.
 Holdt innlegg om studiebibliotek på kulturkonferansen Folkebibliotek som tilrettelegger for
læring 21. mars i Tromsø.
 Deltakelse på Peter F. Hjort-seminaret, KS vårkonferanse i Tromsø, næringsmøte i Alta og
kulturkonferansen har ført til utvidet nettverk av kontakter og oppdatering på aktuelle problemstillinger og løsninger.
 Deltatt med stand på Yrkes- og utdanningsmessa ved Nord-Troms videregående skole i februar,
distribuert informasjon om våre tilbud og muligheter for utdanning i regionen.
 Vi har fortsatt ikke fått på plass god nok løsning for tilgang til studentoversikt og arrangering av
eksamen. Dette tas jevnlig opp med UiT, senest i møte 8. november.
 Deltatt på oppstartseminar Folkebiblioteket som kunnskapsaktør i Tromsø 24. mai.
 Studiebibliotekene har servet mer enn 100 Nord-Troms-studenter i 2018. Som ledd i oppfølging
av studiebibliotekene og avtalen med kommunene, har vi deltatt på regionale bibliotekmøter,
besøkt hvert av studiebibliotekene og fulgt opp saker fra disse møtene. Videre må det jobbes mer
med samarbeidet/avtalen mellom Universitetsbiblioteket og folkebibliotekene i Nord-Troms.
 Deltatt på kurset Lederskap i prosjekter.
 Samarbeidet med NTRR om søknad vedr. «Drivkraft Nord-Troms» (campus Nord-Troms).
 Deltatt på Arbeidslivsdagen ved UiT i september.
 I høstsemesteret tok begge ansatte studieemnet Prosjektstyring ved UiT.
 Planlagt og gjennomført besøk fra Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT med et bredt program
om og med samarbeidsmiljøet ved Halti.
 Deltatt i utvalg ved UiT om utdanningssamarbeid – fokus på praksis i utdanningene.
 Meklet fram og endelig fått bekreftet oppstart av årsstudium idrett i Nordreisa høsten 2019.

Lokalkunnskap – Holmenes i Kåfjord

Kurs i prosjektlederkompetanse
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4.7

Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ

HoppIDÉ, del A (grunnskole)
Rapport fra prosjektleder Tonny Mathiassen
2018 var egentlig siste året for hoppIDÉ Grunnskolen. Året har blitt
brukt på å forankre program inn i hver enkelt skole og samtidig gi
dem erfaring i gjennomføring av disse. I første og andre kvartal ble
det gjennomført opplæring for alle ordførere og næringskonsulenter
i programmet «Vårt lokalsamfunn», slik at de kan fungere som
eksterne veiledere i skolene i sin kommune.
Det ble gjennomført flere kurs og programmer på våren. Spesielt
ønsker vi å trekke fram programmet «SMART», som ble gjennomført
i samarbeid med Avfallsservice på Skibotn skole. Elevene jobbet av
og på i fem uker med programmet, før de igjen fikk besøk av Avfallsservice som vurderte arbeidet og løsningene de kom fram til. Både
programmet, gjennomføringen og løsningene var en stor suksess.
Høsten har vært svært hektisk med mange store arrangementer og en
del endringer i programmer og fokusområder fra vår samarbeidspartner Ungt Entreprenørskap. Først ble det arrangert en av de største
innovasjonscampene noensinne i Troms på Storslett i september,
med over 300 elever pluss representanter fra næringslivet. Mye av
september og oktober ble brukt til å sette seg inn i og
utforme/tilpasse det nye undervisningskonseptet «Prosjektuke»,
utviklet i samarbeid med Kavlifondet og Ungt Entreprenørskap.
Eidebakken skole skulle være pilotskole, men måtte trekke seg pga.
interne forhold. Kvænangen barne- og ungdomsskole gjennomførte
en pilot av dette prosjektet i en uke i november. Dette er første gang
en slik prosjektuke er gjennomført for alle trinn ved en 1–10-skole
noen gang i Norge. I tillegg til dette ble det også arrangert en
innovasjonscamp for Kåfjord og Storfjord i Manndalen i november.
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Vi ser at prosjektet ennå ikke er godt nok forankret i den enkelte
skole og kommune, og har jobbet for en forlengelse av prosjektet
for å kunne gjøre denne jobben. Samtidig ser vi et behov fra skolene
om tilstedeværelse og hjelp til gjennomføring av programmene.
Prosjektet har fått innvilget forlengelse av prosjektperioden fra planlagt slutt 15. november 2018 til 31. august 2019. I den resterende
perioden er det planlagt å jobbe med hver enkelt skole og kommune
for at de skal bli kjent med hva som kommer til å kreves av dem, i
tillegg til at det skal jobbes med en ny toårig prosjektplan for en
videreføring av entreprenørskapsarbeid i grunnskolen.
HoppIDÉ, del B (videregående skole)
Rapport fra Trude Indrebø, prosjektleder Halti næringshage AS
2018 har vært et godt år i prosjektet – ikke friksjonsfritt, og slik blir det med en rekke ungdommer,
lærere, næringsaktører, kommuner og engasjerte næringshagemedarbeidere involvert. Prosjektet
avsluttes i utgangspunktet 31. desember 2018, men per medio desember 2018 søkes det om forlenging
fra Troms fylkeskommune og Blåfondet med et halvt år for å kunne jobbe ut skoleåret 2018/2019. Det
er også nødvendig å jobbe fram en klarere samhandlingsmodell for arbeidet etter prosjektperioden.
2018 startet med skolemesterskap for ungdomsbedrifter, arrangert på Gammen varehus. Ungdomsbedriftene la mye arbeid ned i dette og fikk god uttelling i form av salg fra sine stands, promotering av
bedriften og grundige tilbakemeldinger fra jury. Butikkene på Gammen varehus var veldig begeistret
for og delaktige i gjennomføringen, og ønsker seg et årlig event.
I februar hadde Halti næringshage ansvar for en stor yrkes- og
utdanningsmesse. Entreprenørskapselever gjorde betalte oppdrag i
gjennomføringen, og hadde samtidig stand på messa og fikk mye
erfaring med å jobbe med større arrangementer.
I april var det innovasjonscamp på Nord-Troms videregående skole,
skolested Skjervøy, og flere elever/bedrifter gikk videre til fylkesmesterskapet. Disse hadde en arbeidsøkt med Halti næringshage for
å jobbe med idéutvikling, innhold og presentasjon. De hevdet seg
svært godt i fylkeskonkurransen (Nordland, Troms og Finnmark).
I juni var det klart for plancamp med lærere og elever, der formålet
var å inngå avtaler om samarbeid om ulike events under Forskningsdagene. Det ble skrevet kontrakt for fire ulike arrangementer, og
disse ble gjennomført med god suksess (og med mange diskusjoner
underveis) i september.
Lyncampen i oktober hadde vi på Nord-Troms videregående skole,
skolested Skjervøy, med fokus på blå fag. Med svært gode veiledere, et godt samarbeid
med RUST og Ungt Entreprenørskap og en litt ny vri på gjennomføringen, ble det en utbytterik dag.
I tillegg til events har det vært pitching og kurs for og med elevgrupper med utgangspunkt i deres
forretningsideer. Det er en hensiktsmessig arbeidsform der vi har brukt best tilgjengelig kompetanse.
Nordkjosbotn videregående skole har ikke hatt kapasitet til å følge satsingen siste år. Det er synd, men
har sin forklaring i reduksjon og utskifting i ledelsesteamet.
Det tar tid å forankre en satsing som HoppIDÉ, og det forutsetter bl.a. engasjement fra mange
involverte lærere. Engasjementet har variert noe ut fra kapasitet, kompetanse og interesse – naturlig
nok. Vi har imidlertid nå en flott gruppe med lærere som gjør en fantastisk jobb med sine elever og en
skoleledelse som prioriterer entreprenørskap. For å sikre solid lokal/regional forankring videre, er
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samarbeidet med RUST gull verdt. RUST er en av suksessfaktorene inn i satsingen. De har nærhet til
ungdom og er godt forankret i alle kommuner. Samarbeid om konkrete aktiviteter har gitt resultater i
2018 – ingen er god alene!

HoppIDÉ, del C (unge gründere)
Rapport fra Marius Johansen, prosjektleder Halti næringshage AS
Prosjektet eies av Nord-Troms Regionråd og finansieres av Troms fylkeskommune og Nord-Tromskommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Prosjektet går over tre
prosjektår, og skal bidra til å utvikle en infrastruktur som i større grad enn tidligere følger gründere
tettere over en tidsperiode med konkrete tiltak som videreutvikling av forretningsmodell, investorpresentasjoner, events, nettverk, søknadsbistand, erfaringsutveksling mv.
Prosjektperiode 23.05.2016–18.11.2019
Prosjektår 1: Fra 23.05.2016 til 23.05.2017
Prosjektår 2: Fra 23.05.2017 til 23.05.2018
Prosjektår 3: Fra 23.05.2018 til 18.11.2019
Prosjektets målhierarki
Hovedmål
Økt etablering og utvikling av en pilotmodell for distrikter med opplæring og
oppfølging som involverer hele hjelpeapparatet.
Delmål 1
Etablereropplæring
Utvikle et tilpasset gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og
kompetanseheving for etablerere basert på eksisterende verktøy.
Delmål 2
Etablereroppfølging
Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over tid (fra
idé til veletablert bedrift) og skape en gründerkultur.
Delmål 3
Tilrettelegging
Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av
«gründerkultur» og investeringsvilje.
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Status prosjektperiode 2 og 3 (01.01.2018 til 31.12.2018):
 Endringssøknad til Troms fylkeskommune ble offisielt godkjent 6. juni 2017. Prosjektperioden ble
utvidet til 31.12.2018, men med et nedtrekk i budsjett på rundt 600 000 kroner. På basis av dette
ble det også omformulert mål (under) og en handlingsplan med status på gjennomførte aktiviteter
per 31.12.2017 for prosjektet:
o Kvalifisering av hjelpemiddelapparat og gründere
o Kommunikasjonsplan for gründerstrategi Nord-Troms
o Innovasjonsstruktur
 I et fellesmøte mellom Halti næringshage og Nord-Troms Regionråd 26.01.2018 ble det bestemt
at det utarbeides en rapport som inneholder status, framdrift og veien videre i prosjektet HoppIDÉ
Unge gründere sett fra prosjektledelsens synspunkt. Prosjektet besluttes videreført av prosjekteier
vårparten 2018. Ny handlingsplan basert på overordnede målsettinger utarbeidet i henhold til
prosjektledelsens synspunkter. Prosjektperioden utvides til 18.11.2019. Bytte av prosjektleder, og
Hilde Johnsen, næringsutvikler i Storfjord, velges inn i styringsgruppen.
 Nyansatt i Halti næringshage, Anja Thonhaugen, går inn i prosjektteamet 01.11.2018.
Igangsatte aktiviteter i henhold til handlingsplan for prosjektår 3:
 Kvalifisering av hjelpemiddelapparat og gründere (ligger inne under delmål 1 og 2)
o Videreutvikle gründernettverk gründer@nord-troms
o Kvalifisering av gründeren – opplæringsaktiviteter: Gründerakademiet
https://www.facebook.com/pg/GAkademiet/about/
 Kommunikasjonsplan for gründerstrategi Nord-Troms (ligger under delmål 1 og 2)
o Videreutvikle nettsiden www.hoppide.no
o Selge inn Nord-Troms til nyutdannede studenter (Trondheim, Bodø og Tromsø)
 Innovasjonsstruktur (ligger under delmål 3)
o Gjennom workshop/fokusgrupper med aktørene skal det utarbeides en metodikk som kan
implementeres slik at det oppstår varige endringer i måten virkemiddelapparatet i Nord-Troms
gjennomfører mottak, opplæring og oppfølging av unge gründere
Utfordringer prosjektperiode 2 og 3 (01.01.2018 til 31.12.18)
 Manglende gründere i Nord-Troms
 Utfordringer med å samle de gode hjelperne i Nord-Troms til felles innsats
 Administrativ treghet i systemet ved nødvendige endringer

4.8

Forskningsnode Nord-Troms

Rapport fra prosjektkoordinator Trude Indrebø, Halti næringshage
Forskningsnode Nord-Troms er et treårig prosjekt (2015/2016–2018) hvor Nord-Troms Regionråd og
Halti næringshage sammen med UiT – Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale
dagsordenen. Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen vil vi avholde forskningsseminarer og
forestå forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å
bringe forskning om regionen tilbake til regionen samt å få fram ideer til ny forskning. Ikke minst vil
prosjektet prøve å få til dialoger om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.
Hovedmålsetting
Etablere en vedvarende arena for kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-Troms, samt
frembringe konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret regionalt.
Kunnskapen skal styrke konkurranseevne og bidra til verdiskaping lokalt, samt styrke et regionalt
utviklingsmiljø gjennom etablering og utvikling av en faglig arena som trekker forskningen ut i
distriktet og distriktet inn i forskningen.
Vi har gjort erfaringer med samarbeid (organisering, tilstedeværelse, forventninger, fagkompetanse,
tema, muligheter, økonomi mv.) mellom forskningsmiljø og næringsliv/utviklingsmiljø som ligger
geografisk langt unna universitetene. Gjennom noden har vi arrangert forskningsseminarer, både åpne
og lukkede, hatt forskningsformidling og generert forskning om regionen vår. Det har skjedd mye
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positivt i dette arbeidet, og vi ser at potensialet er stort for å videreutvikle en slik modell til å bli en
varig og robust faglig arena. Det er viktig for oss å ha mer kontakt mot forsknings- og kunnskapsmiljø
for å øke utviklingstakten og bli stadig mer attraktiv. Arbeidet med forskningsnoden er tatt inn i NordTroms Regionråd sin satsing «Drivkraft Nord-Troms» under Campus Nord-Troms.

Forskningsformidling på Skjervøy under Forskningsdagene 2018:
Professor Arvid Viken – «Oppdrett for folk eller kapital? Hva får vi igjen lokalt?»

4.9

Mastergradsstipend Nord-Troms

Ordningen ble opprettet i 2016, og er et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge, Ymber AS og
Halti-miljøet (Halti nasjonalparksenter, Statskog, Nord-Troms Museum, Halti kvenkultursenter, Halti
næringshage og Nord-Troms Regionråd). Begrunnelsen for å opprette en stipendordning var å bidra til
ny kunnskap med relevans for regionen. Gjennom et samarbeid ville fondet bli større slik at man
kunne dele ut flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet i regionen knytter kontakter
med studenter som kan være potensielle arbeidstakere etter studiene.
Etter to år ble ordningen evaluert, og samtlige aktører gikk inn med midler til videreføring av
stipendet i to nye år. Stipendfondet beløper seg til 100 000 kroner som søkbart beløp per år i to år
(2018 og 2019). Regionrådet bidrar med 40 000 kroner per år.
Stipendstyret
 Saksordfører, leder av styret: Øyvind Evanger
 Regionbanksjef, styremedlem: Hege Olaussen
 Representant fra UiT, styremedlem: Inger-Ann Hanssen
Tildeling i 2018
Forlengelse av stipendordningen ble klar våren 2018. Det ble derfor ikke tildelt stipend dette
semesteret. Høsten 2018 fikk vi bare inn to søknader. Det må gjøres en bedre jobb for å spre
informasjon om denne stipendmuligheten.


Kristin Mellem ble tildelt 30 000 kroner. Hun tar master i pedagogikk med kunstfaglig del ved
UiT – Norges arktiske universitet. Tittelen på oppgaven er «Siis nouse, henkeni: Stig opp, min
ånd. Læstadiansk salmesang som port mot en kvensk kulturforståelse».
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Resultater/funn i masteroppgavene fra 2016–2017 ble presentert under Forskningsdagene i NordTroms i 25. september 2018:






Ida Mienna – biologi, økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk
Ramona Myrseth – design, formidling av den samiske kulturen
og de verdier som følger med gjennom klær
Silje Kristiansen – lærerutdanning, vurdering i matematikkfaget
Marius Jenssen – geologi, værmønster og skredsyklus i Troms
Lotte Nystad Liljebakk/Charlotte Marie Isaksen – lærerutdanning, samisk identitetsutvikling i norskfaget

4.10

Regional strategi for infrastruktur

På nasjonalt og regionalt nivå rettes fokus i større grad mot å videreutvikle vekstkraftige regioner.
Nord-Troms sett under ett er en tynt befolket og stor region. Utfordringene står i å bidra til å redusere
avstandsulemper og knytte regionen tettere sammen. Nord-Troms er ikke en enhetlig bolig-, tjenesteog arbeidsregion. Mange av de statlige og regionale oppgavene er flyttet til Tromsø. Nord-Troms må
derfor ses i sammenheng med Tromsø når senterstruktur og regionalisering vurderes. Gjennom å
redusere avstandsulemper vil man oppnå en tettere integrert region.
Kunnskap om godstransportene i Nord-Troms er i dag ikke samlet i ett dokument som gir et helhetlig
bilde av situasjonen. I tillegg til reiselivsnæringen har vi en raskt voksende havbruksnæring i vår
region. Også landbruk er en viktig næring i regionen, sammen med industri og fiskeri i Lyngen. For å
forløse potensialet i mulighetsrommet for langsiktig næringsutvikling i regionen, må vi ha transportog logistikkløsninger som bringer varer til markedet, innsatsfaktorer til bedriftene og turister til NordTroms. Infrastrukturen må ses på som en viktig del av næringsutviklingen, og vi må jobbe for å fjerne
flaskehalser og sikre tilgjengelige helårige transportnett.
Dette var de viktigste begrunnelsene for å få utarbeidet et grundig kunnskapsgrunnlag om infrastrukturen som kan ligge til grunn for valg av strategier. For å sikre kompetanse og gjennomføringskraft, ble arbeidet organisert som et prosjekt. Troms fylkeskommune, kommunene og næringslivet
bidrar med finansiering. Transportutvikling AS i Narvik ble valgt som prosjektledere.
Rapporten fra prosjektet skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal synliggjøre
berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms og som grunnlag for større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et grundig
kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med
infrastruktur. Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen genererer. Vi vil synliggjøre verdiene som skapes i
næringslivet, siden dette vil utgjøre den viktigste argumentasjonen
for satsinger i regionen. Rapporten med statusbilde og framtidsbilde vil danne grunnlag for samskapt politikkutvikling for større
politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil kunnskapsgrunnlaget bli
brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale planer.
For å sikre god forankring og gi arbeidet legitimitet, er det gjennomført innspillmøter. Målgruppen for
møtene var næringsaktører og lokalpolitikere (formannskap).
Rapporten overleveres 15. januar 2019 fra Transportutvikling AS til Regionrådet. Det planlegges en
egen samferdselskonferanse 14. februar 2019, hvor resultatene skal presenteres.
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4.11

«Drivkraft Nord-Troms»

Med utgangspunkt i oppgavemeldingen av 1. februar 2018 fra ekspertutvalget nedsatt i forbindelse
med regionreformen, har Regionrådet prioritert satsingsområder. Dette er områder hvor vi har særlig
kompetanse for å bidra til samfunnsutviklingen i den nye regionen. Satsingene bygger også videre på
arbeidet i nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016–2018, kalt «Nord-Troms satsingen».
Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en utviklingsposisjon i
forhold til nordområdene:






Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med en rekke kunnskapsaktører i nordområdene.
Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret satsing på unge og
entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta ansvar for å utvikle en modell for
ungdomsmedvirkning i den nye regionen Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle
entreprenørskaps- og organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen.
Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene, og fortjener en mye større plass for å synliggjøre
hva den har hatt og har av betydning for nærings-, samfunns- og kulturutviklingen i nord. Her tar
Nord-Troms et ansvar.
Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for rekruttering og god
samhandling på tvers av landegrensene.

Overordnet mål
 Samskaping for vekst gjennom «Drivkraft Nord-Troms».
Resultatmål
 «Drivkraft Nord-Troms» skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og
utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall inngåtte samarbeidsavtaler mellom de
ulike aktørene i prosjektperioden.
 «Drivkraft Nord-Troms» skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig vekst på
50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i perioden 01.01.2015 til 01.01.2020, en
vekst på totalt 250 sysselsatte i perioden.
Effektmål
 «Drivkraft Nord-Troms» skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør regionen mer
attraktiv og skaper vekst.
Arbeidet blir organisert som et prosjekt over to år (2019–2020).
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5. REGNSKAP
Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes. Han er ansatt på engasjement i deltidsstilling.
Selskapets revisor er IP Revisjon AS (Skjervøy).
Regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA er gjort opp med et årsoverskudd på kr 24 753,-.
Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Nord-Troms, 26. februar 2019

Knut Jentoft
styremedlem

Øyvind Evanger
styremedlem

Svein O. Leiros
styreleder

Ørjan Albrigtsen
nestleder

Dan-Håvard Johansen
styremedlem

Eirik L. Mevik
styremedlem
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