PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 9-2019

STED:

Senter for nordlige folk, Kåfjord

TIDSPUNKT:

5. november 2019 kl 1030

DELTAKERE:
Ordførere:

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Bernt Lyngstad, Kåfjord
Hilde Nyvoll, Nordreisa
Geir Varvik, Storfjord

Varaordførere:

Hanne Wiesener, Kvænangen
Jan A. Rydningen, Lyngen
Britt-Margrethe Pedersen, Kåfjord
Inger Heiskel, Storfjord

Sekretariat/adm:

Berit Fjellberg, daglig leder
Kristin V. Johansen, leder studiesenteret
Daniel Johnsen, studieadministrator
Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent/sekretær RU
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder

Rådmannsutvalg:

Cissel Samuelsen, Skjervøy
Anne-Marie Gaino, Nordreisa
Einar Pedersen, Kåfjord
Trond-Roger Larsen, Storfjord

Forfall:

Kurt Michalsen, Skjervøy
Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa

Program:
Kl 1030 Åpning av møtet - Del I: Regionrådets virksomhet
Kl 1130 Omvisning på senteret og lunsj
Kl 1230 Orientering om havneprosjektet
Kl 1300 Del II: Konstituering og vedtak
Kl 1430 Beinstrekk med kaffe
Kl 1445 Del III: Aktuelle politiske saker
Kl 1545 Avrunding – evaluering av dagen
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

Merknad til innkalling:
-

ingen

DEL I: REGIONRÅDETS VIRKSOMHET
Orientering fra administrasjonen:
•

Om regionrådet ved daglig leder Berit Fjellberg (organisering,
styringsdokumenter, arbeidsmetoder og økonomi)

•

Nord-Troms Studiesenter ved leder Kristin Vatnelid Johansen

•

RUST regional ungdomssatsing i Troms ved ungdomskonsulent Lise Jakobsen

•

Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen

•

Interkommunalt samarbeid ved leder av rådmannsutvalget Cissel Samuelsen

Mer info: www.nordtromsportalen.no

Rådmenn og sekretær for RU fratrådte møtet.
Næringsutviklere (NUNT) og havneansvarlige i kommunene tiltrådte møtet.
ORIENTERING OM HAVNEPROSJEKTET VED PROSESSLEDER STIG NERDAL,
TRANSPORTUTVIKLING
PP presentert i møte er vedlagt protokollen.

DEL II: KONSTITUERING OG VEDTAK
Sak 37/19

Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i regionrådet

Saksdokumenter:
•

Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2019-2021:
•

Som rådsordfører/leder:

ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

•

Som nestleder:

ordfører Geir Varvik, Storfjord

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
Saksopplysninger:
I selskapsavtalens § 5 Styre er det fastsatt at:
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«Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret som består av 6 medlemmer
og 6 varamedlemmer. Styret betegnes som regionrådet.
Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år og består av
ordførerne i deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer som er
deltakerkommunens varaordførere.
Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst
styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede. Som beslutning gjelder
det som flertallet av de møtene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som
møtelederen har stemt for. Det føres protokoll fra styremøtene.»
Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom
kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende
rullering:
ÅR:

STYRELEDER/RÅDSORDFØRER: NESTLEDER:

1997

Roy Waage, Skjervøy

Hans Strandvoll, Storfjord

1999

Hans Strandvoll, Storfjord

Odd Solberg, Lyngen

2001

Odd Solberg, Lyngen

Harald Olsen, Kvænangen

2003

Harald Olsen, Kvænangen

John Karlsen, Nordreisa

2005

John Karlsen, Nordreisa

Bjørn Inge Mo, Kåfjord

2007

Bjørn Inge Mo, Kåfjord

Roy Waage, Skjervøy

2009

Roy Waage, Skjervøy

John Helland, Kvænangen

2011

Sigmund Steinnes, Storfjord

Jan Helge Jensen, Kvænangen

2013

Jan Helge Jensen, Kvænangen

Sølvi Jensen, Lyngen

2015

Øyvind Evanger, Nordreisa

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen

2017

Svein O. Leiros, Kåfjord

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Vurderinger:
Vervet som leder av regionrådet innebærer ekstra arbeidsbelastning. Det har derfor
vært en god løsning at vervet går på omgang mellom kommunene med en syklus på
2 år. Flere andre regionråd har en lignende løsning.

Sak 42/19

Havnesamarbeid Nord-Troms

Saksdokumenter:
•

Rapport Havnesamarbeid Nord-Troms 2018

•

Kai-oversikt Nord-Troms pr 2018
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•

Prosjektplan «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms» 2019

Saksbehandler: Skjervøy kommune ved ordfører
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms
havn. Det søkes om midler til etableringen gjennom Kystverket. Det må i løpet av
2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som skal være med i IKS`et.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms
havn. Saken legges fram til kommunene for tilslutning. Det søkes om midler til
prosessen. Det må i løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som
skal være med i IKS`et.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.
Saksopplysninger:
Nord-Troms Regionråd tok i november i fjor initiativ til videreføring av det
havnesamarbeidprosjektet (fase 1) som ble avsluttet i november 2018.
Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a. (hentet
fra prosjektplanen):
• Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med
samarbeidsløsninger
• Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark)
benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen.
Transportinfrastrukturen, herunder havnene, er derfor viktig for flere enn de som
bor i regionen
• Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men flere næringsaktiviteter
bidrar mer enn det befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen i Troms.
• Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels
stor havn i nordnorsk sammenheng
• Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre
• Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase
• Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre
• Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre i markedet
• Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig
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• Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige
regulativer/regelverk mv
• Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid
Dette var sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i prosjektets andre
fase.
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder.
Hovedmålet med prosjektets fase 2 er å videreutvikle erfaringene/resultatene fra
fase 1 og bygge samarbeidet videre.
Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid
mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og
lavere kostnader for brukerne.
Fase 2 i prosjektet er i avslutningsfasen, og det er behov for å gjøre avklaringer i
forhold til videreføring av arbeidet. Det har i prosjektets sluttfase vært gjennomført
en studietur, hvor følgende oppsummering er utarbeidet:
Oppsummering studietur Helgeland 20.-22. okt. 2019 - Om felles havnesamarbeid
Innspill fra kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Kvænangen), hva gjør vi videre?
Kommunene har ansvar for å forvalte havnene – Havne- og farvannsloven, den nye loven gir mer
ansvar til kommunene. Dette oppleves som krevende for den enkelte kommune.
Kommunene har et ansvar for å bidra til mer gods på sjø.
Interkommunalt selskap:
Kommunene i regionen har erfaring på interkommunalt samarbeid.
-

Fordel med felles havnesjef som har kompetanse, vil gi nødvendig kunnskap og fokus til
kommunene

-

Dannelse av IKS innen havneforvaltning bør utredes og det må settes av ressurser til å får gjort
denne utredninga

-

Forankring av dette er viktig. Den enkelte kommune må ta stilling til dette

-

Må skalere arbeidsoppgaver etter behov

-

Kanskje kommunen ikke er klar for IKS-samarbeid på havn?

-

Den enkelte kommunes ressursbruk må avklares, hvem er med?
o

Egen ansatt og midler til felles stilling

-

Samarbeid med gjensidig nytte for å unngå venstrehåndsarbeid

-

Dette må på plass:
o

Selskapsavtale

o

Styre
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-

Lite aktiva i forhold til eks. Helgeland

-

Fordeler IKS vs prosjekt
o

Bygge kompetanse i organisasjonen, ikke i prosjektet

Prosjektstilling/ forum:
Kan etablere prosjektstilling med mål om IKS
-

Mindre formelt?

-

Mulig dette vil bli en «halvveis-løsning» som kan fungere for den enkelte kommune

-

Felles forum? Utrede halvveis løsning?
o

-

Dersom ingen ressurser vil dette ikke fungere

Bygger kompetanse i prosjekt ikke nødvendigvis organisasjonen

Samarbeid:
Hvilke mål har kommunene om havneutvikling og hva kan man få til med samarbeid?
-

Begynne med det man ser er gjennomførbart

-

Markedsføring

-

-

o

synliggjøre havn; brosjyrer, nettsider, Nord-Troms havn

o

Skape mer aktivitet

Felles mal reglement
o

Felles faktureringssystem?

o

Felles mal reglement/ forskrifter

Kompetanse
o

Behov for kompetansepåfyll hos den enkelte kommune om:
▪

Ny havne- og farvannslov
•

Tilhørende forskrifter

•

Vederlag, avgifter

▪

Havneforvaltning

▪

Digitalisering betaling tjenester og bruk

▪

Hvem bruker havna? Og hvem skal faktureres (smoltanlegg, fôrbåter, andre)?

-

Andre felles funksjoner vi kan løse bedre ved å samarbeide

-

Samarbeid med terminal/ hurtiguteekspeditør for å få mer synergier

-

Havnesaker kan utvides

-

Lage strategi for utvikling

Utfordring:
Ikke sett på havn som utvikling for næring
o

Bakrommet til kai viktig for næringsutviklingen

-

For lite kunnskap om havn

-

Kanskje ikke IKS-klar? For tidlig?

-

Ingen ressurser som jobber med dette, heller ingen aktivitet

-

Mangler kompetanse på området

-

Kommunen får kanskje ikke fakturert riktig i forhold til bruk av havnene?

-

Tilrettelegging:

o

-

Må drøftes i den enkelte kommune hva man går inn i

o

Elektrifisering

o

Cruisebåter (i samarbeid med eks. Visit Lyngenfjord)

Må ta tak i dette mens det er varmt

Skjervøys rolle:
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-

Største havn i Nord-Troms i forhold til antall kaier, båter

-

Skjervøy vil måtte være motoren i dette arbeidet

-

Må være villig til å dele info/ kompetanse med de andre

Økonomi:
Må presenteres en modell for finansiering
-

Kommunene må være med på å finansiere dette

-

Farvannsavgift som grunnlag for stillingen?

Mulighetsanalyse i det vi allerede har:
Fase 1 og 2 i havnesamarbeidet
-

Infrastrukturprosjektet

Regionrådets rolle:
Prinsipiell avklaring
-

-

Stillingsbeskrivelse
o

De viktigste oppgavene

o

Usynlig i markedet

o

Få ensartet regulativer

Forankre arbeidet med administrasjonen v/ rådmenn

REFERATSAKER:
Fra Nord-Troms Regionråd:
•

Uttalelse til Statsbudsjettet: finansiering av studiesenter

•

Uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 36/19

Godkjenning av referat fra møte 19.09.19

Saksdokumenter:
•

Protokoll fra møte 19. september 2019

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd tar protokollen fra regionrådsmøte 19. september 2019 til
etterretning. Protokollen kan ikke godkjennes, da regionrådet ikke var
beslutningsdyktige.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
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Sak 38/19

Orientering om saksordførerordningen

Saksdokumenter:
•

Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
1.

Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og
nestleder i regionrådet.

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte
retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i
regionrådet.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
Saksopplysninger:
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med
selskapsloven.

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE
1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde,
eller for viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører.
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og
ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg,
komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er
saksordfører for gitte saksområder.
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde
hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med
saksordfører.
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for:
• Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt
og politisk nivå;
• Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting;
• Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak;
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•
•

Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor
omgivelser/rammebetingelser.
Informasjon til media og opptre som pressekontakt.

5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende,
med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem
av et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger
saksordfører inn i utvalget.
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i
styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være
regionrådets førstevalg.
7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for
saksordførere.
8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om
arbeidet/status i den enkelte sak.
9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter.
28.01.14
Vurderinger:
I tillegg til å revidere retningslinjene slik at de harmonerer med selskapsavtalen er
det behov for å evaluere og drøfte saksordførerrollen. Hvordan skal den defineres?
Hvilke forventninger stilles til rollen? Hvilke saksområder bør regionrådet prioritere?
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det
vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring.
Stortingets ordning med saksordførere har følgende definisjon:

Sak 39/19

Valg av representanter til råd og utvalg

Saksbehandler: Berit Fjellberg
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Forslag til vedtak:
Følgende representanter velges til:
1. Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: ordfører - forslag fremmet i
møte: Hilde Nyvoll
2. Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: rådsordfører
Ørjan Albrigtsen
3. Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet: ordfører forslag
fremmet i møte: Bernt Lyngstad
4. Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN): rådmann forslag fremmet i møte: Trond Skotvold, Kåfjord
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt.
Saksopplysninger:
Selv om regionrådet ikke har valgt saksordførere for de ulike saksfeltene er det
behov for å få på plass representanter i ulike styringsgrupper, slik at arbeidet ikke
stopper opp. Det er behov for å oppnevne representanter til følgende:
o

Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter

o

Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms

o

Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet

o

Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN, velges blant
rådmenn)

Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter
Utvalget ble etablert i 2015. Utvalgets mandat:
1. Ressursutvalget oppnevnes av Nord-Troms Regionråd.
2. Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra
Universitetet i Tromsø, næringsliv, kommuner og andre kompetanseaktører i
regionen.
3. Leder i Nord-Troms Studiesenter innkaller og leder ressursutvalget.
4. Ressursutvalget er rådgivende organ for leder av Nord-Troms Studiesenter og
har følgende oppgaver:
i. Gi faglige innspill i løpende saker
ii. Gi råd ved utarbeidelse av strategier, handlingsplan og
budsjett
iii. Fungere som styringsgruppe i prosjekter
Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms
Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper:
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•

Campus Nord-Troms

•

Ungdomsmedvirkning

•

Kvenkultur

•

Grensetjenesten

Overordna mål:

Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms

Resultatmål:
1. 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.
2. Drivkraft Nord-Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig
årlig vekst på 50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i
perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst på 250 sysselsatte i perioden.
Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som
gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst
Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og
beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og
engasjement for regionen.
Styringsgruppen på 5 personer har følgende sammensetning:
1. Leder: rådsordfører (Svein Leiros)
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms
fylkeskommune, 1 representant fra RUST, 1 representant fra regionalt
næringsliv.
Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen
Prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og
berikelse» er et forprosjekt, som er et samarbeid mellom kommunene i Tromsøområdets regionråd og Nord-Troms Regionråd.
Noe av bakgrunnen for prosjektet er utfordringen med å sikre hesterasen for
framtiden. I tillegg skal prosjektet se på hvordan man kan bruke historier om
Lyngshesten i reiselivssammenheng.
Nord-Troms Regionråd ivaretar rollen som prosjekteier i forprosjektfasen, og har
ledet styringsgruppa, ved ordfører Øyvind Evanger.
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Oppnevning av ny representant til OSO
OSO er forkortelsen for overordet samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset
Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl Lødingen. Målet for OSO er å
legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et
velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN.
Rådmann i Nordreisa har vært representant fra Nord-Troms Regionråd i OSO, med
rådmann fra Skjervøy som vararepresentant. Disse ble oppnevnt i 2014.
Regionrådet har mottatt en henvendelse fra OSO om å foreta valg av representant
fra Nord-Troms for neste 4-årsperiode.
Vurderinger:
For å sikre god forankring og eierskap er det å anbefale at regionrådet bør inneha
lederfunksjonen i tilfeller hvor det gjelder styringsgruppe i prosjekter som eies av
regionrådet.
I tilfeller hvor regionrådet ikke er prosjekteier kan man oppnevne representant etter
forespørsel. Representanten kan gjerne være saksordfører innen samme saksfelt (for
eksempel vekslingsmodellen og utdanning som saksfelt).
I andre samarbeidsorgan bør det gjøres vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Sak 40/19

Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling)

Saksdokumenter:
•

Forslag til budsjett drift regionrådet 2020

•

Kostnadsfordeling eierkommunene

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
1.

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av
studiesenterets drift fra årsskiftet.

2.

Arbeidet med finansiering fra fylket og stat fortsetter. Dersom dette lykkes
med virkning fra 2020, reduseres tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter
fra kommunene tilsvarende.

3.

Kommunale driftstilskudd for 2020 fastsettes etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).
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Forslag til tillegg i punkt 1: (siste setning):
1.

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av
studiesenterets drift fra årsskiftet. Vedtaket forutsetter tilslutning i den
enkelte kommune.

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt.
Budsjettforutsetninger 2020:
•

Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til
medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og
sentrale myndigheter).

•

Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.

•

Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år.

•

Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter fra kommunen for 2020
foreslås økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret.

•

Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-.
BUDSJETT 2019

Driftsinntekter – tilskudd fra

BUDSJETT 2020

2.845.000

3.345.000

Sum inntekter

2.845.000

3.345.000

Lønn

1.220.000

1.220.000

Andre personalkostnader

185.000

185.000

Reiseutgifter

115.000

115.000

Kontorhold

100.000

100.000

kommunene

Regnskap og revisjon
Møtekostnader

15.000

15.000

225.000

225.000

Data/hjemmeside – arkivsystem

30.000

30.000

Annonser/informasjon

35.000

35.000

Kjøp av mindre (data) utstyr

20.000

20.000

Tiltak ungdom - RUST

50.000

50.000
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Tilskudd til studiesenteret

500.000

1.000.000

Avsetning til egenandel DRIVKRAFT

250.000

250.000

40.000

40.000

50.000

50.000

10.000

10.000

Sum kostnader

2.845.000

3.345.000

KOMMUNE:

DRIFTSTILSKUDD DRIFTSTILSKUDD

Avsetning av midler til
Mastergradsstipender
Avsetning av midler til
Arbeidslivsdag/profilering
Avsetning av midler til oppfølging
samarbeidsavtale TIL

2019

2020

Kvænangen

319.460

375.625

Skjervøy

504.550

593.225

Nordreisa

719.520

845.975

Kåfjord

416.050

489.175

Storfjord

388.420

456.675

Lyngen

497.000

584.325

2.845.000

3.345.000

SUM DRIFTSTILSKUDD

Saksopplysninger:
Regionrådets budsjett for 2020 ble lagt fram til behandling i regionrådsmøte
19.09.19. Regionrådet var ikke beslutningsdyktige i møtet (for få representanter),
slik at budsjettet må behandles av det «nye» regionrådet.
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 9 i
selskapsavtalen).
Budsjettoppbygging
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder;
1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget
2. Drift av ungdomssatsingen RUST
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter
Drift av sekretariatet i regionrådet
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Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling
som sekretariatsleder. I henhold til selskapsavtalen (§ 9) skal NTRR ha et sekretariat
med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse
med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å
følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018.
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige
myndigheter eller i utvalg/styrer.
Drift av ungdomssatsingen RUST
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for
eksempel Troms fylkeskommune).
Drift av Nord-Troms Studiesenter
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel.
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet.

Vurdering:
Driftsbudsjett:
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Lønns- og
prisstigning må derfor løses innenfor ramma.
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Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor
justert opp forrige budsjettår.
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til
enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000.
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %.
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler,
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.).
Driftstilskudd studiesenteret:
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø.
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb,
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen
er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke
på plass en fast finansiering.
I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur,
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et

hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.» I notatet er det også understreket at NordTroms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.
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Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom
studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over
Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT. Det
jobbes politisk mot utdanningskomiteen på Stortinget i forbindelse med
Statsbudsjettet for 2020. Komiteen skal avgi innstilling til Stortinget 28.11.19.
For å løse den ekstraordinære økonomiske situasjonen for studiesenteret fra
årsskiftet er det sendt søknad til Troms fylkeskommune om tilskudd i en 3årsperiode fra 2020-2023, for å sikre driften av studiesenteret.
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med
minimumsbemanning på 2 stillinger. Dette skaper usikkerhet både for ansatte,
studenter og samarbeidspartnere.
I påvente av avklaringer vedrørende studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og
hvem som skal bidra til finansiering, er det behov for å øke driftstilskuddet til
studiesenteret med virkning fra 2020 for å sikre ansatte og følge opp de
forpliktelser vi har overfor studenter og samarbeidspartnere.
Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med
samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Kommunene bidrar i
tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill
kr pr år.

Sak 41/19

Møteplan 2020

Saksdokumenter:
•

Forslag til møteplan for regionrådet, rådmannsutvalget og arbeidsutvalget
for 2020

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til møteplan for 2020.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

MØTEPLAN 2020
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MØTE:

DAG:

DATO:

STED:

REGIONRÅDET – KICK OFF
CAMPUS NORD-TROMS

TORSDAG

09.01.20

KÅFJORD

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE MED
RÅDMANNSUTVALGET

ONSDAG

29.01.20

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.)

REGIONRÅDET – MØTE
TROMSBENKEN

TIRSDAG ONSDAG

11.02.20

OSLO (KOM.POL.TOPPMØTE KS)

REGIONRÅDET STRATEGISSAMLING

MANDAG TIRSDAG

24.02.-25.02.20

STED?

REGIONRÅDET

TIRSDAG

24.03.20

SKYPE

REGIONRÅDET –
REPRESENTANTSKAPMØTE

TIRSDAG

28.04.20

LYNGEN

FELLESMØTE REGIONRÅDET
OG RUST

TIRSDAG

26.05.20

NORDREISA

REGIONRÅDET

TIRSDAG

23.06.20

SKYPE

SEPT

SKJERVØY

REGIONRÅD

REGIONRÅDET – MØTE NUNT
- SJØMATKONFERANSEN
REGIONRÅDET

TIRSDAG

29.09.20

SKYPE

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE
RÅDMANNSUTVALGET

TIRSDAG

27.10.20

KVÆNANGEN

REGIONRÅDSMØTE + TUR
UNGDOM/RUST

MANDAG OG
TIRSDAG

23.-24.11.20

SKJERVØY

KICK OFF - CAMPUS NORDTROMS

TORSDAG

09.01.20

KÅFJORD

RÅDMANNSUTVALGET FELLESMØTE MED
REGIONRÅDET

ONSDAG

29.01.20

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.)

RÅDMANNSUTVALGET OG
REGIONRÅDET

MANDAG TIRSDAG

24.-25.02.19

STED?

MANDAG

23.03.19

NORDREISA

27.04.19

LYNGEN

RÅDMANNSUTVALG

STRATEGISAMLING
RÅDMANNSUTVALGET OG
LEDERNETTVERK HELSE

HELDAGS

TEMADAG HELSE
RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG
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REPRESENTANTSKAPSMØTE
REGIONRÅDET

HELDAGS

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

25.05.19

SKYPE

29.06.19

SKYPE

MANDAG OG
TIRSDAG

31.8-1.9.20

ALTA

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

28.09.19

SKYPE

RÅDMANNSUTVALGET OG
OPPVEKSTLEDERE

MANDAG

12.10.20

OLDERDALEN

27.10.19

KVÆNANGEN

26.11.18

SKYPE

TIRSDAG

07.01.20

SKYPEMØTER

0900-1030

04.02.20

12.00-14.00
RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG
12.00-14.00

RÅDMANNSUTVALGET
TEMA UTVIKLING OG
LEDELSE

HELDAGS

TEMA SKOLE
FELLESMØTE REGIONRÅDET
RÅDMANNSUTVALGET

TIRSDAG

RÅDMANNSUTVALGET

MANDAG

HELDAGS

1200-1400
MØTE I ARBEIDSUTVALGET
(Rådsordfører, leder
rådmannsutvalget og sekretariatet)

03.03.20
02.04.20
05.05.20
02.06.20
11.08.20
01.09.20
06.10.20
03.11.20

Saksopplysninger:
Regionrådet har i mange år hatt tirsdag som fast møtedag. Møteformen har variert
mellom fysiske og digitale møter. Rådmannsutvalget har hatt møter mandag i
forkant av regionrådsmøte tirsdag. Arbeidsutvalget har møter mellom
regionrådsmøtene.
Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har gitt positive tilbakemeldinger
på bruk av digitale møteverktøy. Dette oppleves som nyttig fordi det er
ressursbesparende på flere måter, og gir mulighet for å avvikle møter på kort varsel
om behov.
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Med ny kommunelov er det satt et sterkere fokus på viktigheten av politisk
lederskap og samfunnsutviklerrollen. Regionrådet har derfor de siste år valgt å være
til stede på ulike politiske arenaer, og koblet møter i tilknytning til for eksempel
konferanser.
Vurdering:
Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke møteplasser som er
interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. Det er lagt inn forslag om
følgende:
•

Januar:
o

felles deltakelse på kick-off Campus Nord-Troms, Olderdalen

o

avvikling av regionrådsmøte i tilknytning til Fylkesmannens og KS sitt
møte i Alta (felles med rådmenn)

•

Februar:
o

Deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte, Oslo. Møte med
Tromsbenken (Finnmarksbenken?)

o

Strategisamling regionrådet – felles med rådmannsutvalget

•

April: representantskapsmøte (formannskapene i eierkommunene)

•

Mai: fellesmøte RUST

•

September: regionrådsmøte og felles deltakelse Sjømatkonferansen, Skjervøy

•

Oktober: fellesmøte rådmannsutvalget

•

November: tur med RUST og regionrådsmøte

Til drøfting: -hvem vil vi ha faste møter med?:
•

Stortingsrepresentanter

•

Fylkespolitikere

•

Sametinget

•

Tornedalsrådet

•

Næringsliv i regionen

•

Regionråd i Troms og Finnmark

DEL III: AKTUELLE POLITISKE SAKER
Drøfting – hvordan skal vi samarbeide om aktuelle politiske saker?
Innledning ved ordfører Ørjan Albrigtsen
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Nasjonal og regional transportplan - strategier for transportinfrastruktur NordTroms.
Innspill i møte:
-

Strekningsstrategier/regionrådet har prioritert 5 korridorer

-

Status Kvænangsfjellet – oppdraget overført til Nye veger, de gjør
prioriteringen. Avklaring før nyttår

-

Forslag: kunne vi jobbet strategisk i et større fora?

-

Utfordring: hvordan kan vi lage gode høringsuttalelser? Samarbeidet med
NLF, Arena Nord-Troms

-

Neste møte: velge saksordførere på dette feltet. Kanskje ha 2 saksordførere
på dette området

-

Viktig å ha en klar prioritering på utbyggingsprosjekt i regionrådet, som man
holder fast på over tid. Dette har gitt resultater tidligere

-

Vi må gjerne gi tilbakemelding til våre Stortingspolitikere vedr
sammensetningen av ekspertutvalg

Høring NOU 2019:16 skattlegging av vannkraftverk
Innspill i møte:
-

Betydning for kommunene i Nord-Troms

-

LVK har laga et opprop som de 4 berørte kommunene har signert (Storfjord,
Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen). Oppfordrer de 2 andre kommunene til
også å skrive under

-

Tror ikke det fører frem med egen høringsuttalelse (frist 1. jan 2020)

Havbruksskatteutvalget (innstilling legges frem 1. nov)
Innspill i møte:
-

Forslaget har fått mye kritikk etter det ble lagt fram

-

Regionrådet bør ha en saksordfører på dette feltet

Forslag om bortfall av føringstilskudd fiskemottak (omfatter Djupvik, Manndalen og
Burfjord)
Innspill i møte:
-

Det er sendt høringsinnspill fra Kåfjord, Kvænangen og Dyrøy

Orientering om regionrådsstruktur – hva har skjedd det siste året?
-

Gjennomført møter med Tromsø-områdets regionråd

-

Forsøkt å få til møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke funnet dato som
passet)
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-

Mottatt søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms
Regionråd

-

Bør vi utrede dette nærmere? – fordeler og ulemper vedr ulike alternativer?

-

Må dele opp debatten; samfunnsutvikling og oppgavesamarbeid

Til neste møte:
- Saksordførerfordeling
-

Avklaring vedr søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i NordTroms Regionråd

Møtet hevet kl 1545
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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