PROTOKOLL FRA MØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 5-2020

STED:

Lyngen north, Spåkenes, Nordreisa

TIDSPUNKT:

26. mai 2020 kl 0900

DELTAKERE:
Ordførere:

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Dan Håvard Johnsen, Lyngen
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Hilde Nyvoll, Nordreisa
Geir Varvik, Storfjord
Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1430)

Sekretariat:

Berit Fjellberg, daglig leder

Fra RUST:

Lyngen: Johannes V. Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen

(deltakere i

Storfjord: Ådne Gamst-Eriksen og Maja Elvemo

fellesmøte)

Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon Andreas
Fyhn
Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen
Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og Maiken Vestgård
Jørgensen
Kåfjord: forfall

Regional

Lise Jakobsen

ungdomskonsulent
Merknad til innkalling: ingen
Merknad til saksliste: ingen
REFERATSAKER:
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse konsekvenser av reduserte hurtigruteanløp
Fra Nord-Troms Regionråd:
•

Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft til Troms Holding AS

•

Avklaring av snøskuterløyper periode 5.-17.05 i Troms og Finnmark

•

Uttalelse – Nordkalottens grensetjeneste i et nordområdeperspektiv

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

•

Innretning på vedtatte kompensasjonsordninger for næringslivet

Fra Nordreisa kommune:
•

Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune

•

Koronaepedemien – konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune

Fra Midt-Tromsrådet: Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft ASA til Troms
Holding AS for 2020
Fra Vest-Finnmark Rådet: en behandling av kvotemeldingen må utsettes
Fra Lyngen kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms
Fra Storfjord kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms
Tromsø-områdets regionråd:
•

Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft Holding AS

•

Uttalelse – behandling av kvotemeldingen må utsettes til en uavhengig
kvalitetssikring har funnet sted

Fra Klima- og Miljødepartementet: avklaring om snøskuterløyper 050520-170520
i Troms og Finnmark
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

VEDTAKSSAKER:
Sak 19/20

Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.20

Saksdokumenter:
•

Protokoll fra møte i regionrådet

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30. mars 2020.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Sak 20/20

Notat - Nordområdemeldingen

Saksdokumenter
•

Forslag til notat og PP-presentasjon

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
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1. Nord-Troms Regionråd godkjenner notatet presentert i dag med endringer
foretatt i møtet.
2. Notatet oversendes fylkeskommunen og departementene som innspill i
utarbeidelsen av Nordområdemeldingen
3. PP-presentasjon benyttes i møte med politikere på regionalt og nasjonalt nivå
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt enst vedtatt.

Saksopplysninger:
Saksordfører Eirik L. Mevik hadde utarbeidet et notat til regionrådets møte
24.03.2020:

«Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms
regionråd skal ta en aktiv rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette?
Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes.
1. Utenriks og sikkerhetspolitikk
Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i
nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.
2. Samfunnsutvikling i nord
Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv
og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap.
Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.
Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med
meldingsskriverne. Punkt 1 kan virke høytsvevende for de fleste, men
grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en moderne verden kan sivil
tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse.
Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles
uttalelse om samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.
Viktig fra Nord-Troms (innspill i møtet): Relasjonen til Sverige/ Finland å sette fokus
på.
Enstemmig vedtak fra møtet:
1. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan
med kostnadsramme som behandles pr epost.
Arbeidsutvalget i regionrådet fulgte opp saken i møte 31.03. og utformet forslag til
vedtak som ble enstemmig bifalt pr epost av regionrådet:
•

Nord-Troms Regionråd engasjerer Halti næringshage til oppdrag – «notat
Nordområdemelding». Oppdraget omfatter å utarbeide et notat med fokus på
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•

•
•

samfunnsutviklingen i nord generelt, og Nord-Troms spesielt. Tema er
næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, urfolk. For NordTroms må vi også vektlegge grensen til Sverige og Finland, og omtale
virkemidlene i tiltakssonen.
Leveransen skal være et 5-10 siders notat + PP presentasjon til bruk overfor
målgruppen politikere. Brukes i møter med UD, KMD og NFD, aktuelt
møtetidspunkt august 2020 (må sjekkes ut).
Rammer: inntil kr 40.000 inkl mva, ferdig innen 15. juni 2020 (behandles på
regionrådsmøte 23.06.).
Aktuelle moment i arbeidet:
o Berit og Ørjan/Eirik følger opp saken – være tett på i hele prosessen
o Sjekke opp med UD (skriveansvarlig for meldingen) status i arbeidet
o Sjekke med TFFK ved næringssjef eller stabssjef – innspill og prosess
fra FK
o Involvere regionrådet (ordførere) i prosessen
o Kan være aktuelt med innspillmøter – RUST, Arena Nord-Troms, RU
o Gjennomføre digitalt forskningsseminar

Det er gjennomført følgende prosess i utarbeidelsen av notatet:

Sak 21/20

Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023

Saksdokument:

•

Forslag til Strategiplan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen
Forslag til vedtak:
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Nord-Troms Regionråd vedtar framlagt dokument som Strategiplan for Nord-Troms
Studiesenter 2020 – 2023.
Forslag til tillegg fremmet i møte:
Regionrådet ønsker at arbeidet med studiebibliotekene skal prioriteres. Det
utarbeides en plan for hvordan vi kan utvikle studiebibliotekene til å bli lokale
kompetansesenter, som skal ha fokus på fleksible og digitale løsninger.
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enst vedtatt.

Saksopplysninger
Strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter (2014 – 2018) tok utgangspunkt i
det overordnede strategi og styringsdokumentet for Nord-Troms Regionråd, og de
områder regionrådet hadde prioritert. Ressursutvalget for NTSS har i sine møter i
2019 drøftet framtidige strategier for studiesenteret, og har deltatt aktivt i
prosessen med ny plan denne våren.
Kommunene er i dag sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer. I
tillegg må kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsreformer i framtiden.
Kommunene har fått stadig økte krav i form av lovpålagte rettigheter og plikter,
flere oppgaver og økt krav om rapportering knyttet til statlig tilsyn. Dette krever
relevant og tilstrekkelig kompetanse i kommunene.
Næringslivet i Nord-Troms består av noen få store, men mange små bedrifter.
Verdiskaping og antall sysselsatte var oppadgående fram til koronakrisen. For å
henge med i konkurransen om kunder og skape utvikling, må næringslivet ha
tilgang på rett kompetanse, til rett tid og riktig pris.
I Distriktsmeldingen Levende lokalsamfunn for framtiden (Meld.St.5 2019-2020)
fokuserer regjeringen på at desentralisert, fleksibel utdanning har bidratt til økt
tilgang på relevant kompetanse i regionale og lokale arbeidsmarkeder. Videre heter
det at

Fleksible utdanningstilbud bidrar til bredere geografisk rekruttering, og viser
seg å kunne være tilbud av god kvalitet , ikke minst for dem som kombinerer
studier med jobb og familie.
• Det er ofte mange søkere til desentraliserte tilbud
• Økt fleksibilitet i høyere utdanningstilbud vil trolig bidra til utvikling av nye
utdannings- og læringsmodeller, der hyppigere bruk av modulbasert utdanning,
og flere varianter av steds-, samlingsbasert og nettbasert undervisning, vil være
typiske kjennetegn ved mange av de nye tilbudene.
•
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Behovet for aktiv oppfølging og støtte vil være tilstede for mange
studentgrupper og individer
• Regjeringen vil støtte opp under at større deler av Distrikts-Norge dekkes av
slike initiativ som kan koordinere, kartlegge lokal/regionale kompetansebehov,
stimulere og legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling lokalt.
Regjeringen vil derfor invitere fylkeskommunene til å foreslå treårige piloter som
skal være motorer, meglere og møteplasser.
•

Nord-Troms Studiesenter har avtaler med UiT Norges arktiske universitet om høyere
utdanning gitt i Nord-Troms. NTSS er også en viktig samarbeidspartner og
bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv i Nord-Troms. Vi tilbyr formell og
uformell utdanning gjennom studier og kurs for næringsliv og offentlig sektor i
regionen. Studiebibliotekene er NTSS` møteplass for studentene.
Vi er med andre ord den regjeringen etterlyser: Støttespiller, koordinator,
kartlegger av regionale kompetansebehov og den som stimulerer til
utdanning i regionen. Vi er motor, mekler og møteplass for kompetanse i vår
region.
NTSS har gjennom alle år vært finansiert gjennom søknad og tildeling av likt
tilskudd fra kommunene i regionen og fylkeskommunen. NTSS har mange gode
støttespillere som gjennom alle år har jobbet for fast, forutsigbar finansiering for
NTSS. De ekstra bevilgningene studiesenteret fikk fra Fylkeskommunen, samt
statstilskuddet for 2020 gir studiesenteret nye muligheter til utvikling.
Kommunereformen har ført til strukturelle endringer i samfunnet, og ny
kommunelov har ført til endringer i organisering av regionrådet. Dette får også
konsekvenser for hvordan Studiesenteret skal organiseres i tida framover.
Dette strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter bygger på strategiplan for
Nord-Troms Regionråd. Strategidokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og
felles forventning om hva Nord-Troms Studiesenter skal prioritere i perioden 20202023.
Milepæler og framdrift

2020

Januar

Februar

Mars

April

Mai

M1
M2
M3
M4
M5
6

M6
Beskrivelse: milepæler

M1

Samle og systematisere kunnskap om status og potensiale

M2

Forankring og idemyldring: Workshop med interessenter 13.02.20

M3

Planlegge og gjennomføre strategisamling for ressursutvalget 25.03.20
Bearbeide forslag og prioritere satsingsområder

M4

Utarbeide forslag til høringsutkast, høringsrunde med frist 27.04.20

M5

Innarbeide høringsinnspill og ferdigstille forslag til plan - behandling i
Ressursutvalget for NTSS 13.05.20

M6

Behandling av forslag til Strategier for NTSS 2020 - 2023 i Nord-Troms
Regionråd 26.05.20

Ressursbruk:
Det er inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledelse og skriving av
dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes av økte
bevilgninger/tilsagn for 2020.
Status:
Studiesenteret gjennomførte workshop med Studiebibliotekene i februar.
Strategisamling, ledet av Visjona, ble gjennomført i mars i henhold til
prosessplanen. Ressursutvalget drøftet utkast til strategiplan 21. april før planen ble
sendt ut på høring. I høringsrunden kom det inn fire høringsinnspill. Disse ble
innarbeidet i planen før Ressursutvalget for NTSS fikk den til behandling 13. mai.

Sak 22/20 Nord-Troms Strategier – handlingsplan
Saksdokument:

•

Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte
28.04.20

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023
2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet
i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene
kompetanse og samfunnsutvikling
3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling
om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget
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4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT
(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms
til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket.
Halti næringshage engasjeres som prosessleder
5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september
Forslag til endringer i pkt 5 fremmet i møte:
Handlingsplanen inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett behandles på
regionrådets møte i september
Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag til punkt 5 ble enst vedtatt.

Saksopplysninger
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av
behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik
behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for
eierkommunene til felles regional plan.
Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i
februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme
program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms
Strategier.
Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28.
april.

Vurderinger:
Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke
er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende
handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i
regionrådsmøtet i september.
Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som
inneholder:
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BEHOV
Hvorfor gjør vi det?
Hvorfor er dette viktig?

MÅL

HANDLINGSPLAN
Hva skal vi gjøre?

SUKSESSKRITERIER
Hva skal til for å lykkes?

TIDSPLAN

TEAM
Hvem kan noe om dette?

INTERESSENTER
Hvem er viktige?

MÅLGRUPPE for tiltaket

RESSURSER
Hva trenger vi? (personal)
Hva koster det?

RISIKOER
Hva kan gå galt?

RESULTATER

Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som
involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme
for gjennomføring.
Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen
hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli
arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i NordTroms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut:
•

Satsingsområde Kompetanse:
o

Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie

o

Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal
synliggjøre jobbmuligheter i regionen

o

Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena
Nord-Troms

•

Satsingsområde Samfunnsutvikling:
o

Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen

NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms
Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra hver
kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I følge
vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta
eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging.
Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og
skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling.
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Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling
er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet er
det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å «bruke
Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for
næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk
næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å
invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord.
Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder
for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for
utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor
man kan søke om eksterne midler.
Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i NordTroms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for valg
av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 2017tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan
dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil
være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det anbefales
å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet med
Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet.

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER:
Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs- status ved daglig leder

Fra møtet:
• Felles pilot om å ta i bruk arbeidskraftreserven (de med avbrutt videregående
skole) i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Det er utarbeidet et innspillnotat
vedrørende saken som er oversendt Troms og Finnmark fylkeskommune
februar 2020
• Det er ikke kommet svar fra fylkeskommunen pr i dag. Svar er etterspurt.

Prosjekt Drivkraft Nord-Troms, statusorientering ved leder av styringsgruppa Ørjan
Albrigtsen

Fra møtet: saken settes opp på neste møte i juni.
Nordkalottens grensetjeneste – representanter i styringsgruppa på norsk side –
orientering ved daglig leder. Fra møtet:
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•
•

•

Nordkalottrådet er eier av Nordkalottens grensetjeneste, som har egen
styringsgruppe
Det har vært uttrykt ønske om en forsterket norsk representasjon i
styringsgruppen. Saken har vært drøftet i styringsgruppen siste møte i mai.
De konkluderte med at det ikke var aktuelt med en politisk representant (fra
regionrådet).
De ønsket å tilby 3 plasser i styringsgruppen fra Nord-Norge. Følgende
representasjon er meldt inn fra Nord-Troms:
o Fra næringslivet organisasjoner: Sigleif Pedersen, Arena Nord-Troms
o Fra NAV: Benedicte Lilleng
o Fra Storfjord (vertskommune): Willy Ørnebakk

Covid19 – situasjonen i den enkelte kommune

Fra møtet: saken utsettes
Trainee Nord-Troms, orientering ved daglig leder
•

Trainee Arena Nord-Troms skal trekke unge ambisiøse mennesker til
regionen og gi de en kanonstart på karrieren. Traineestillingene er av ett års
varighet hos en bedrift. Traineeåret består av interessante oppgaver hos
spennende Nord-Troms bedrifter, i tillegg til et interessant og variert
traineeprogram

•

Traineeprogrammet er for nyutdannede som er på jakt etter sin første, eller
andre, jobb. Søkerne må ha utdanning på minimum bachelornivå innenfor
forskjellige fagområder.

•

I første runde har det vært lyst ut 5 stillinger i regionen, med søknadsfrist
ultimo mai. Det har vært stor interesse for stillingene

•

Det har vært drøftet på administrativt nivå om mulighetene for en traineestilling i regionrådet evt samarbeid med Halti næringshage om en stilling

•

Det er korte tidsfrister og finansieringen bør være på plass i god tid

Fra møtet: det er vanskelig for regionrådet å delta i denne runden. Regionrådet kan
vurdere å kjøpe tjenester fra næringshagen i stedet for å tilsette. Administrasjonen
kan utrede medlemskap i ordningen til neste regionrådsmøte

DRØFTING:
Åpen post:

Fra møtet: Sak fra Hilde Nyvoll: Varslet endring i politidistriktene – regionrådet bør
vurdere uttalelse i saken. Saken følges opp.

Møtet hevet kl 1515
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Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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