PROTOKOLL FRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 10-2018

STED:

Skype

TIDSPUNKT:

30. oktober 2018 kl 0830

DELTAKERE:
Ordførere:

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

Sekretariat:

Berit Fjellberg, daglig leder

Forfall:

Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen

Merknad til innkalling: endelig saksliste og dokumenter var ikke mottatt pr epost,
dette skyldes IT-feil hos sekretæren. Saksliste og dokumenter var tilgjengelig i
outlook-kalender, men ikke alle var oppmerksomme på dette
Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende tilleggssaker:


Refsak: Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og
Nord-Troms



Drøftingssaker:
o

Forlengelse av havneprosjektet?

o

Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKTlærlingeløft?

o

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov –
tema for møtet?

Til møte i november:


Samerettsutvalget II settes på agendaen – Knut Jentoft forbereder sak til
regionrådet

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

REFERATSAKER:


Fra Nord-Troms Ungdomsråd - RUST: uttalelse vedr bok- og kulturbussen i
Nord-Troms



Uttalelse fra Troms fylkesting: Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og NordTroms

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

VEDTAKSSAKER:
Sak 53/18

Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 25.09.18

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25.
september 2018.
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 54/18

Årshjul 2019

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte i hver av
eierkommunene i løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste
tirsdag i måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i forkant av
regionrådsmøtene. Fra 2018 gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et
sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike
politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene.
Fra 2017 har både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget tatt i bruk verktøyet
«skype for business». Dette oppleves som meget nyttig, da det er
ressursbesparende på flere måter.
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Rådmannsutvalget utarbeider eget års-hjul. Det er tidligere bestemt at det skal
avholdes to fysiske fellesmøter pr år mellom regionråd og rådmannsutvalg.
Rådmannsutvalget har også vedtatt to temamøter pr år, ett med helse- og ett med
oppvekstsektoren.
Vurdering:
Vi erfarer at det er behov for møte ca 1 gang pr mnd i regionrådet, med unntak av
sommerferie og desember. Vi utarbeidet års-hjul for 2018, det samme planlegges
for 2019 da dette er en god måte å visualisere aktiviteten gjennom året.
Det er foreslått å legge møter i tilknytning til konferanser. I tillegg bes regionrådet
drøfte om det er aktuelt å delta sammen på arrangement i regionen. Dette for å
skape større oppmerksomhet omkring kultur- eller idrettsarrangement, og
synliggjøre at vi «heier på hverandre og står sammen i Nord-Troms». Dette kan ha
stor symbolverdi, både internt i regionen og utad.
Som utgangspunkt for års-hjulet er det listet opp noen innspill som grunnlag for
drøfting av regionrådets aktivitet 2019:
Eksterne møteplasser og interne møter 2019:

Interne møter med kursiv/gul markering; drøftes
Januar:


NORDISØR, Oslo 08.01.



Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget tirsdag 29.01. evt koble til KS
Strategikonferanse 31.01.-01.02.

Februar:


Fylkesmannens møte (Troms og Finnmark) i Tromsø 20.-22.02./kobles med



møte Tromsø-områdets regionråd?
Skype-møte regionråd tirsdag 26.02. eller avholdes ifm FM-møte

Mars:


Kommunalpolitisk toppmøte, Oslo – aktuelt å møte Tromsbenken? Evt

sammen med Arena Nord-Troms? Infrastrukturprosjektet: resultater – møte
med Transport- og kommunikasjonskomiteen? Andre?


Vinterferie/skoleruta: 04.-08.03.



Fylkesting: 11.-15.03.



Skype-møte regionrådet (behandle regnskap og årsrapport) tirsdag 26.03.

April:


Påskeferie/skoleruta: 15.-22.04
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Puls Lyngen påska/regionrådet deltar/markerer seg?



Representantskapsmøte – aktuelt tema? 30.04.

Mai:


Regionrådet – studietur Sogndal/Distriktssenteret første uken i mai



KS: kommuneprop-konferanse i Tromsø medio mai



Regionrådet - fellesmøte RUST 28.05.

Juni:


Fylkesting: 17.-21.06



Skype-møte regionrådet 25.06.

August:


ingen møter (valgkamp)

September:


Kommune- og fylkestingsvalg: 08.-09.09.



Nord-Troms konferansen/regionrådsmøte? – fellesmøte Arena Nord-Troms

og NUNT? Fellesmøte RU?


Uke 39 forskningsdagene/felles deltakelse på Landsbyspelet?

Oktober:


KS høstkonferanse (etter SB er lagt fram) 10.-11.10.



RUST-konferanse 25.10.



Konstituering kommunestyrer

November:


Agenda Nord-Norge



Tromskonferansen i Tromsø/koble regionrådsmøte + NUNT?



Tur ungdom-ordførere 25.11.
Konstituerende møte regionrådet 26.11. (dersom det ikke kobles til
Tromskonferansen)



Desember:


Fylkesting: 09.-13.12

Forslag til vedtak:
Det utarbeides års-hjul for regionrådets virksomhet for 2019 på bakgrunn av
drøftinger og innspill i dagens møte.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Som hovedregel beholdes tirsdager som regional møtedag
2. Møte i januar: det avholdes fellesmøte med rådmannsutvalget onsdag 30.
januar i Tromsø. Møtet kombineres med KS Strategikonferanse torsdag og
fredag samme uken.
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3. Møte i februar: det er ønskelig med fellesmøte med Tromsø-områdets
regionråd tirsdag 19. februar i Tromsø. Møte kombineres med
Fylkesmannens møte 20.-22. feb. Det avholde også skype-møte i regionrådet
tirsdag 26. februar.
4. Møte i mars: Ønskelig med en «Nord-Troms i Oslo» dag, gjerne samarbeid
med Arena Nord-Troms. Kombineres med Kommunalpolitisk toppmøte.
Hovedfokus: Infrastruktur (andre tema kan være tre stammers
møte/kvenkulturfokus). Hovedansvar for arrangementet: Ørjan og Dan
Håvard. Behov for skype-møte for behandling av regnskap og beretning
vurderes senere.
5. Fullstendig årshjul for 2019 behandles på møte i november.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 55/18

Nord-Troms konferansen 2019

Saksdokumenter:


Rapport fra Nord-Troms konferansen 2017

Saksbehandler: saksordfører Eirik L. Mevik
Saksopplysninger:
Nord-Tromskonferansen ble for første gang arrangert i september 2017.
Den kom i stand som en del av prosjektene i Nærings- og utviklingsplan for NordTroms 2016-2018; Kompetanseløft Nord-Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskaps-satsingen HoppIDÈ. Flere av prosjektene har seminar og
arenabygging som en del av sine målsettinger.
Målsettinga var:
Konferansen skal være en arena for å vise frem satsingen på nærings- og
utviklingsplan for Nord-Troms, en midtveismarkering i alle prosjektene
(prosjektperiode 2016-2018). Satsingen skjer i samarbeid med Troms
fylkeskommune.
Konferansen var organisert gjennom ved at Nord-Troms Regionråd var prosjekteier,
det var ei valgt styringsgruppe og Halti næringshage og Nord-Troms studiesenter
utgjorde prosjektledelsen. Det var i tillegg en rekke lokale og regionale
samarbeidspartnere.
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Ble målene nådd?
Konferansen ble gjennomført med fullsatt sal, og et deltakerantall i henhold til
intensjonene. Det har aldri vært gjennomført et næringslivs og utviklingsopplegg
tidligere som har samlet så mange deltakere. Det ønsket arrangørene å få til med
dette arrangementet.
I tillegg tiltrakk konferansen seg 20 lokale bedrifter som hadde stand rundt om i
Halti-bygget. Tilbakemeldinger fra bedriftene som deltok på den måten var positive,
og har lagt grunnlag for at dette bør være ett innslag også på kommende næringsog utviklingsarrangementer.
I kroner gikk konferansen med overskudd, men en del av bidragsyterne brukte
svært mange timer som ikke ble regnskapsført på dette arrangementet, men på
andre prosjekter i nærings- og utviklingssatsingen.
I forbindelse med regionrådets prosjekt «drivkraft Nord Troms» er det i søknaden til
fylkeskommunen satt av midler til en konferanse i 2019.
Vurdering
Konferansen i 2017 ble en suksess. Det var godt oppmøte av lokalt næringsliv. Det
er viktig at vi som region bygger vår historie. Samhandling mellom næringsliv, det
offentlige og akademia utgjør i så måte en viktig rolle. En næringskonferanse vil
være med å synliggjøre og bygge stolthet i regionen.
Antakelig kan vi se for oss at kostnadene blir noe lavere neste gang vi arrangerer
konferansen fordi man kan bruke erfaringene man gjorde seg i første omgang.
Innstilling til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd arrangerer en næringskonferanse i 2019.
2. Det settes ned en styringsgruppe ledet av:
3. Det utarbeides et budsjett og en overordnet prosjektplan som godkjennes av
regionrådet første kvartal 2019.
Forslag til tillegg i vedtak fremmet i møte:
Til pkt 2 i innstillingen: styringsgruppen ledes av: Eirik L. Mevik og Dan Håvard
Johnsen.
Til pkt 3 i innstillingen: hovedtema for konferansen: reiseliv.
Vedtak: innstillingen med tilleggsforslag fremmet i møte ble enst vedtatt.
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Sak 56/18

Prosjektlederstilling Drivkraft Nord-Troms

Saksdokumenter:


Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 20182019



Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune



Drivkraft Nord-Troms - prosjektplan (PP vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18:
1.

Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå i strategi- og handlingsplan for
2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av Troms fylkeskommune gjennom
ordningen «strategisk næringsrettet kommunesamarbeid- DRIVKRAFT»:





2.

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

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

De satsingsområdene regionrådet prioriterte er en videreføring av satsingene 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:
o

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.

o

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.

o

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 kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar.
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o

Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene.

Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms
Resultatmål: Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom

kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen.
Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som

gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst
Prosjektperiode: desember 2018-desember 2020
Det ble gjort vedtak om finansiering i sak 38/18 i regionrådets juni-møte.
Vurderinger:
Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januarseptember 2018. Regionrådet har hatt saken på dagsorden i alle møter i 2018. I
tillegg har satsingen vært presentert for fylkeskommunen både politisk og
administrativt, for KS, for Halti-miljøet og for Senter for nordlige folk. Videre har
satsingene vært drøftet med UiT, Sjømatnæringen på Skjervøy og presentert for
politikere i Sameting (kultur- og næringskomite) og Storting (Tromsbenken).
Nord-Troms Regionråd har søkt Troms fylkeskommune om medfinansiering for å
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Erfaring
tilsier at man ikke får samme effekt av deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye
koordinering og oppfølging for å lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka
skaffer vi oss fleksibilitet og større rom for å sette trykk der det er mest behov.
Stillingen som utviklingsleder Drivkraft Nord-Troms bør lyses ut så snart som mulig,
slik at man kommer i gang med arbeidet i henholdt til tidsplanen. Det bør også
oppnevnes et ansettelsesutvalg for stillingen.
Forslag til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd lyser ut stillingen som utviklingsleder for prosjekt
Drivkraft Nord-Troms i 2 år, under forutsetning av finansiering.
2. Nord-Troms Regionråd oppnevner et ansettelsesutvalg som får mandat til å
gjennomføre hele ansettelsesprosessen. Utvalget består av: leder Svein o.
Leiros, Cissel Samuelsen og Berit Fjellberg.
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 57/18

Uttalelse til utdannings- og forskningskomiteen – Statsbudsjett 2019

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter
Forslag til
UTTALELSE TIL STATSBUDSJETTET: FINANSIERING AV STUDIESENTER
Gjennom 12 år, siden 2007, har det vært jobbet for en forutsigbar finansiering av
Nord-Troms Studiesenter. Vi har opplevd at studiesentra i Troms ikke har vært
likebehandla da Midt-Troms Studiesenter har hatt statlig bevilgning i hele denne
perioden, mens Nord-Troms Studiesenter ikke har hatt det.
Nord-Troms Studiesenter ble etablert av Nord-Troms Regionråd i 2006. Vi har
demografiske utfordringer på linje med andre distriktskommuner, men vi opplever i
dag en veldig vekst i privat sektor, spesielt innen havbruk Det er mange positive
trekk og godt grunnlag for vekst i regionen, og vi har et potensiale innen reiseliv,
havbruk og mineraler. Disse framtidsutsiktene må møtes med folk og kompetanse.
Proaktiv holdning til lokal kompetanseproduksjon er en forutsetning for å lykkes, og
NTSS er en infrastruktur som er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. NordTroms Regionråd har en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø med mål om
å utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling,
undertegnet i 2012.
Med små ressurser har NTSS fram til sommeren 2018 gjennomført 153 studier med
om lag 100 studenter pr år. Dette utgjør 22 3265 studiepoeng i kompetanse til
regionen. I tillegg kommer kurs og konferanser. Nord-Troms Studiesenter er
avgjørende for kompetansebygging i regionen, og strategiene framover retter seg
mot varig samarbeid om kompetanse, innovasjon og forskning.
I Prop. 84 S (2016-2017) - Oppgavemeldinga- er regjeringa positive til Studiesentra
og det kompetansebehovet de fyller, men vurderer det slik at offentlig
medfinansiering best blir gjort regionalt. I meldinga står det at:
«Kunnskapsdepartementet vil kome tilbake til eventuelle forslag om konkretisering

og iverksetjing av tiltak som har budsjettmessige konsekvensar, i samband med dei
årlege budsjettforslaga.»
I Meld. St. 6 (2018-2019) – Oppgaver til nye regioner - gir Kommunal og
moderniserings- departementet et tydelig ansvar til Fylkeskommunen:
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«Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som
ikke er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over
fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler».
Nord-Troms Regionråd ber komiteen følge opp dette arbeidet og være med å bidra
til å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentra.
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse og oversender dette til
komiteen på Stortinget.
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER
Orientering fra rådsordfører – oppfølgingsaker:
Prosjekt Lyngshest – status


Følgende kommuner har gjort positiv behandling: Karlsøy, Balsfjord og
Tromsø kommune



Troms fylkeskommune har også innvilget søknaden



Skjervøy kommune har gitt avslag



Status/strategi: Enighet i møte om felles saksframlegg og innstilling for
behandling i Nord-Troms kommunene. Skjervøy behandler saken på nytt.

Distriktssenteret – studietur mai 2019 - forslag til program


Saken utsettes til neste møte

Samarbeidsavtale Sametinget – status i saken


Besøk av Sametingets kultur- og næringskomite 21.-22. august i NordTroms – mulig samarbeidsavtale drøftes. Begge parter positive.



Komiteleder Arild Inga fremmer forslag i Sametingets plenum 25.09.18 hvor
følgende blir vedtatt:»Sametingsrådet anmodes til å ta kontakt med Nord-

Troms Regionråd for å følge opp det muntlige initiativet fra møtet mellom
Nærings- og Kulturkomiteen og Nord-Troms Regionråd»
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Orientering fra daglig leder:
Saker i arbeid pr tiden:


Infrastrukturprosjektet
o

gjennomført innspillmøter politikere og næringsaktører

o

1. utkast til plan skal drøftes 5. november

o

Seminar/presentasjon av resultater 1. kvartal 2019 – forankring i
Nord-Troms

o




Politisk jobbing mot statlig og regionalt nivå

Havneprosjektet (adm kommune Skjervøy)
o

Gjennomført studietur

o

I sluttfasen av prosjektet

o

Behov for forlengelse bør drøftes

Kompetanseløft Nord-Troms
o

3 satsingsområder; kommunestrategier, næringsstrategier og MMMstrategier



o

I sluttfasen av det 5-årige prosjektet

o

Avslutningsseminar kombineres med kick-off for Campus Nord-Troms

HoppIdè – delprosjekter
o

Grunnskole – skal presenteres og drøftes på fellesmøte mellom RU og
Oppvekstledere

o

Vgs – satsing på UB – kan koble videreføring til RUST-satsing

o

Unge gründere – evt videreføring ikke avklart

Omsøkte prosjekt:


Drivkraft Nord-Troms, søknad er under behandling i fylkeskommunen. En
omfattende satsing som involverer mange ulike aktører i regionen

DRØFTINGSSAKER:
Forlengelse av havneprosjektet?


Behov for videreføring av prosjektet i en fase 2. Aktuelle aktiviteter;
o

Felles info/markedsføring – egen hjemmeside «Nord-Troms havner»

o

Felles regulativ

o

Felles opplæring
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Mulig å søke midler etter samme modell som fase 1, søknadsfrist 30.
november



Ordførerne er positive til videreføring. Prosjektet må forankres i kommunene
ved behandling i formannskapene



Oppfølging: Skjervøy kommune ved ordfører og maritim næringsutvikler lager

felles saksframlegg til behandling i kommunene. Skjervøy søker om
videreføring innen fristen
Invitasjon til møte med Nord-Troms videregående skole 21. nov – IKT- lærlingeløft?


Kollisjon med formannskapsmøter i Storfjord og Skjervøy



Øyvind og Svein deltar på møtet

Møte plan- og økonomi-komiteen Troms fylkeskommune 13.nov – tema for møtet?


Følgende deltar fra regionrådet på møte som starter kl 14 på Halti og middag
kl 18 på Bios; Øyvind, Svein og Ørjan. Berit avklarer med Eirik.



Hovedtema for regionrådets møte: Studiesenteret – Campus Nord-Troms. I
tillegg satsing på kvenkultur (Oppgavemelding), dette blir også berørt i eget
møte med Halti Kvenkultursenter. Svein og Berit lager et forslag til opplegg
som sendes ut for innspill/godkjenning

Regionreformen – hvordan skal vi jobbe i Nord-Troms?
Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner (presentert av statsråd Mæland 19.10.18)
Oppfølging: saken utsettes til neste møte
Meldinger som kommer vedr skatt – hvordan skal vi følge opp?


Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag;
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to)



Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og
kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019



Ekspertutvalget for beskatning av vannkraft – melding ferdig 1. oktober 2019

Oppfølging: saken utsettes til neste møte.

Møtet hevet kl 0950
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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