PROTOKOLL FRA MØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 2-2020

STED:

På taket cafè, Nordreisa

TIDSPUNKT:

24. og 25. februar 2020

DELTAKERE:
Ordførere:

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (fratrådte 25.02. kl 1230)
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Hilde Nyvoll, Nordreisa (forfall 25.02.)
Geir Varvik, Storfjord
Bernt Lyngstad, Kåfjord

Sekretariat/adm:

Berit Fjellberg, daglig leder

Det er utarbeidet eget notat fra strategisamlingen 24. og 25. februar av
prosessleder Visjona AS. Deltakere på strategisamlingen:
• 24.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommunene
deltok (forfall: rådmann i Kvænangen)
• 25.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner deltok,
med unntak av Nordreisa (forfall grunnet uforutsett hendelse)
PROGRAM:
Mandag 24. februar:
•

kl 1100: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder
Visjona AS.

•

kl 1700: Møte regionrådet: møte prosjekt Lyngshest og saker til behandling
(sakslista)

•

Kl 1900: Felles middag på Reisafjord hotell

Tirsdag 25. februar:
•

Kl 0830: Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i
Troms politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for
Nord-Troms.

•

Kl 0900: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder
Visjona AS.
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•

Kl 1400-1600 parallelle møter regionrådet og rådmannsutvalget

Møte regionrådet:
•

Kl 1415 Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak
og Tove Reibo

•

Kl 1445 Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder
Håvard Høgstad og rektor Olaug Bergseth

•

Kl 1515 Statskog, presentasjon og valg av representanter til regionutvalg ved
leder Knut Fredheim

Møte rådmannsutvalget: (det sendes ut egen innkalling fra Lise J.)
•

Strategi- og handlingsplan 2020-2023

•

Oppfølgingssaker

MØTE I REGIONRÅDET MANDAG 24. FEBRUAR KL 1700:
Merknad til innkalling: ingen
Merknad til saksliste: ingen
ORIENTERINGSSAK:
Sluttrapport og regnskap fra forprosjekt Lyngshesten ved prosjektleder Birgit D.
Nielsen. Rapport, regnskap og fortellinger er sendt alle kommunene.
REFERATSAKER:
Høringsuttalelse NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet
Høringsuttalelse – forslag til endring av regler om turistfiske
Fra ENOVA – tilbakemelding på uttalelse – utbygging av ladestruktur i Finnmark og
Nord-Troms
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 05//20

Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2020

Saksdokumenter:
•

Protokoll fra regionrådsmøte 29.01.20

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte i januar
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
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Sak 06/20

Uttalelse vedrørende hovedprosjekt Lyngshest

Prosjektleder Birgit D. Nielsen vil presentere sluttrapport og regnskap fra forprosjekt
Lyngshesten i regionrådsmøte (mandag). Forprosjekt har hatt en varighet på 1 år.
Prosjekteiere er Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd.
Overordna mål
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk,
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.
Forprosjektfasen har hatt som mål å utforske ulike tiltak knytta til bruk av
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.
I forbindelse med avslutningen av forprosjektet er det utarbeidet et forslag til
uttalelse som skal behandles i begge regionrådene som er eiere i forprosjektet.
Forslag til uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd:

«Regionrådet har støtta et forprosjekt som avsluttes i februar 2020: Lyngshesten i
Nord-Troms og Tromsøregionen. Identitetsbærer og berikelse.
Gjennom dette forprosjektet er det kartlagt at det er færre lyngshester enn det kan
se ut til i Stambok for nordlandshest/lyngshest som føres av Norsk hestesenter.
Situasjonen er dermed litt mer krevende enn man har trodd. Lyngshesten er vurdert
av FAO som kritisk truet. Den er den eneste av våre tre nasjonale hesteraser med
Nord-norsk opphav og er samtidig den mest utsatte av de tre nasjonale
hesterasene.
Funn i prosjektet:
Antall fødte føll på landsbasis ligger omtrent på 50% av behovet rasen har for å være
sikra for framtida. Det er få registrerte innkjøp av lyngshester i Tromsø-området og
Nord-Troms årlig. Mellom 0 – 5/kommune. Det er få tilbydere av reiselivsprodukter
med lyngshest i regionen. Men det kan registreres en positiv utvikling i løpet av
prosjektperioden. Det er fortsatt mye som er ukjent om hestens opprinnelse og
betydning i regionen.
Videre arbeid:
Forprosjektet peker på tre ulike retninger det vil være fornuftig å jobbe:
- Sammenliknende DNA-undersøkelser mellom lyngshest, finsk hest, svenske
lokale hesteraser og russiske lokale hesteraser
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-

Innsamling og systematisering av kunnskap om lyngshesten i vår region og
Nordkalotten for øvrig

-

Utviklingsprosjekt for reiselivstilbud med lyngshest

Disse tre retningene er svært ulike, men resultatene vil alle vil ha positiv effekt på
kunnskap og oppmerksomhet om lyngshesten og en viktig del av regionens
identitet. Prosjektene vil ha synergi-effekter; kunnskap om hestehold og slektskap
mellom hesteraser vil bygge opp under næringsaktører sine tilbud til besøkende
gjennom historiefortellinger om hesten. Økt oppmerksomhet og interesse vil kunne
gi flere som er interessert i å eie og bruke lyngshesten.»
Forslag til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd støtter forslaget til uttalelse fra Tromsø-områdets
regionråd som peker på mulige retninger for videreføring av arbeidet i
forprosjektet.
2. Nord-Troms Regionråd er godt fornøyd med resultatene fra forprosjektet.
3. Nord-Troms Regionråd støtter en videreføring av arbeidet, men må gjøre
oppmerksom på at regionrådet ikke kan ta på seg prosjekteieransvaret i en
eventuell videreføring.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

ORIENTERINGSSAKER:
Orientering om forprosjekt skredsenter Kåfjord ved ordfører (utsatt fra januar-møte)
•

Kåfjord kommune har tidligere (2016/2017) søkt og fått midler til et
forprosjekt for etablering av et skredsenter i Kåfjord. Fylkeskommunen
innvilget kr. 400.000 til dette prosjektet. Kåfjord kommune ønsker å fortsette
med dette prosjektet og forankre det blant alle kommuner i Nord Troms. Det
er behov for økt kunnskap og formidling av spesielt snøskred men også
sørpeskred i vår region.

Fra møtet: Kåfjord ønsker å invitere med de andre Nord-Troms kommunene i
prosjektet. Prosjektet vil blant annet ha fokus på å utvide skredvarselet med
mer lokal kunnskap (skredfaren varierer i regionen). Positive signaler fra
nabo-kommunene om å delta i dette arbeidet. Kåfjord sender ut
informasjon/notat om saken. Saken settes på dagsorden i et senere møte.
Orientering om pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til ressurs – innspill fra VestFinnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd.
•

Innspill er sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune i februar 2020
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Møtet hevet kl 1810.
Berit Fjellberg
referent

MØTE I REGIONRÅDET TIRSDAG 25. FEBRUAR KL 0830:
ORIENTERINGSSAKER:
Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i Troms
politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for Nord-Troms.
•

PP fra presentasjon er vedlagt.

Strategisamling – prosessleder utarbeider notat

Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak og Tove Reibo,
ITU kvensk teatertrupp
-

Presentasjon holdt i møte er vedlagt

-

Har hatt møter med fylkeskommunen, KMD og Kulturdepartementet,
Sparebanken «Samfunnsløftet», og UiT

-

Forslag til samarbeidsavtale med medlemskommuner (tilbud til alle
kommuner som ønsker) – oversendes kommunene. Ønske om tilbakemelding
på forslag til avtale

-

Ønske om å få støtte fra Nord-Troms regionråd til etablering av kventeateret.
Forslag til støtteerklæring behandles i neste regionrådsmøte.

Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder Håvard Høgstad
og rektor Olaug Bergseth

-

Arena Nord-Troms er en felles forening med ca 20 industribedrifter fra
regionen

-

Har fokus på infrastruktur og utdanning
Mange ansatte i havbruksnæringen, men har ikke tilbud om utdanning innen
sjømatproduksjon. Har hatt et prosjekt for å utrede muligheter for etablering
av en vekslingsmodell for sjømatproduksjon etter modell for
helsearbeidsfaget/Steigen-modellen

-

Work-shop 17.02. – et bredt næringsliv ser for seg å ta inn mange lærlinger i
en vekslingsmodell

-

Orientering fra Nord-Troms vgs: potensialet framover i Nord-Troms
(fødselstall) – Steigen-modellen og TAF

Statskog, presentasjon ved leder Knut Fredheim
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-

Presentasjon og informasjon ble delt ut i møtet

VEDTAKSSAKER:
Sak 07/20

Nord-Troms Strategier 2020-2023

Med bakgrunn;
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Nord-Troms Regionråd har på strategisamlingen 24.-25. februar arbeidet
med forslag til visjon, formål og hovedmålsetting for strategiplan 20202023.
2. Regionrådet har også drøftet satsingsområder og organisering for det videre
arbeidet.
3. Prosessleder Visjona AS utarbeider forslag til strategisk plan. Ordførerne
oppfordres til å drøfte disse forslagene i politiske fora i egen kommune.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møtet ble enst vedtatt.

Sak 08/20

Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog

Saksdokumenter
•

Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter
regionutvalg Statskog

•

Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms.

Under denne saken vil Statskog sin nye leder Knut Fredheim presentere Statskog og
ordningen med regionutvalg.
Vedtak: saken utsettes til neste møte da regionrådet ikke er fulltallig.

Sak 09/20

Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse (tirsdag)

Saksdokumenter
•

Forslag fra Skjervøy kommune til uttalelse

Forslag til vedtak:
På grunn av tidspress følges denne saken opp pr post/digitalt. Rådsordfører har
ansvar for oppfølging.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
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DRØFTING:
Åpen post - dagsaktuelle saker:
Hvordan skal vi følge opp Nordområdemeldingen?
-

Enighet om at saken følges opp ved at Eirik L. Mevik orienterer om prosessen
vedr utarbeidelse av meldingen i neste regionrådsmøte

Helsefellesskap – hvordan følger vi opp?
-

Regionrådet vil oppfordre om at tema settes på dagsorden i fellesmøte
mellom rådmannsutvalget og helseledernettverket i mars

Møtet hevet kl 1610.
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent

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

