PROTOKOLL FRA MØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 8-2020

STED:

Teams

TIDSPUNKT:

27. oktober 2020 kl 0830

DELTAKERE:
Ordførere:

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

Sekretariat/adm:

Berit Fjellberg, daglig leder

Merknad til innkalling: ingen
Merknad til saksliste: ingen
PROGRAM:
0830 Møte med Visit Lyngenfjord ved reiselivssjef Georg Sichelschmidt vedrørende
satsing på cruise i regionen
0900 Orientering om havneprosjektet ved Silja Karlsen, maritim næringsutvikler
0910 Sakslista
1000 Møte med Tromsbenken tema Nordområdemeldingen
1100 Regionrådsmøte fortsetter - oppsummering
1130 Avslutning
SAKSLISTE:
VEDTAKSSAKER:
Sak 44/20

Godkjenning av protokoll fra møte 28.-29.09.20

Sak 45/20

Politisk jobbing mot Nordområdemeldingen

Sak 46/20

Sammensetning av ressursutvalg for Nord-Troms Studiesenter

Sak 47/20

Utredning vedrørende Barmarksløyper i Nord-Troms (sak fra
formannskapet i Kvænangen)

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

ORIENTERINGSSAKER:
Henvendelse fra Kvensk råd ved sekretariat Halti kvenkultursenter til



ordførerne – Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur, spørsmål
vedrørende kvensk i grunnskolen og kommunal plan for kvensk språk og
kultur
Felles havnesamarbeidsprosjekt i Nord-Troms – orientering ved Silja Karlsen



DRØFTING:
Visit Lyngenfjord har gjennomført en forstudie for å finne ut om regionen



skal satse på cruise. Prosjektet er finansiert av alle fem Visit Lyngenfjord
kommuner og TFFK. Reiselivssjef Georg Sichelschmidt vil presenterte
resultatet av forprosjektet og ønsker en dialog med Nord Troms Regionråd
om en mulig videre arbeid med prosjektet.
Møte med Tromsbenken tema Nordområdemeldingen. Regjeringen legger



fram Nordområdemeldingen høsten 2020. I den forbindelse har regionrådet
utarbeidet et notat som innspill til meldingen. Innspillene blir presenter i
møte med Tromsbenken
Åpen post – aktuelle saker



REFERATSAKER:
Fra Arena Nord-Troms:


Uttalelse til Troms fylkestrafikk om foreslåtte kutt i samferdselssektoren

Fra Midt-Troms Regionråd:


Høringssvar til KMD vedr reviderte planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen
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Møtestart kl 0830:
DRØFTINGSSAK:
Visit Lyngenfjord har gjennomført en forstudie for å finne ut om regionen skal satse
på cruise. Prosjektet er finansiert av alle fem Visit Lyngenfjord kommuner og TFFK.
Reiselivssjef Georg Sichelschmidt vil presenterte resultatet av forprosjektet og
ønsker en dialog med Nord Troms Regionråd om en mulig videre arbeid med
prosjektet. Rapport ble vedlagt innkallingen.

Innspill i møte:
 Bra med fokus på bærekraft og klimanøytrale løsninger
 Saken må behandles i den enkelte kommune
 Ønske om å få på plass en deltidsstilling slik at man sikrer en mer langsiktig
horisont/jobbing for å bygge tillit og kunnskap (bedre å strekke dette ut i tid
enn å komprimere innsatsen, basert på erfaringer)
 Ønske om å få saken behandlet i den enkelte kommune i løpet av første
kvartal neste år
 PP fra møte er vedlagt protokollen.
Felles havnesamarbeidsprosjekt i Nord-Troms – orientering ved Silja Karlsen

PP fra møtet er vedlagt
Orientering ved Silja Karlsen:
 På grunn av Corona er arbeidet litt forsinka, men styringsgruppa skal klare å
levere sluttrapport til Kystverket i slutten av november i år i henhold til
planen
 Prosjekter arbeider med å lage et beslutningsgrunnlag for etablering av et IKS
Nord-Troms Havn (4 mulige alternativer)
 Prosjektgruppa vil sannsynligvis anbefale å etablere et driftsretta IKS, uten
overføring av aktiva
 Utarbeidet oversikt over kostnader for en fellesfunksjon (forventning om at
denne kan bli noe høyere)
 Veien videre;
o forankring i den enkelte kommune og drøfting av innhold i et
samarbeid.
o Deretter beslutning om organisering når prosjektrapporten er ferdig –
årsskifte 2020/2021
Innspill i møte:
 Fremover vil det bli større fokus på kompetanse og lovverk. Mer av ansvaret
for havnene vil bli overført til kommunene. Tror vi må samarbeide for å få
dette på plass.
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Lyngen vurderer gjennom egen prosess å engasjere egen havnesjef. Dette bør
ses i sammenheng
Denne saken henger også sammen med en eventuell satsing på cruise i
regionen

VEDTAKSSAKER:
Sak 44/20

Godkjenning av protokoll fra møte 28.-29.09.20

Saksdokumenter:


Protokoll fra regionrådsmøte 28. og 29. september 2020

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra møte i regionrådet 28.—
29.09.20.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Sak 45/20

Politisk jobbing mot Nordområdemeldingen

Saksdokumenter:


Notat fra Nord-Troms Regionråd som innspill til Nordområdemeldingen, juni
2020



Nord-Troms i tall, fylkeskommunen, juni 2020

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd vedtar følgende felles innsats for oppfølging av
Nordområdemeldingen:
1. Regionrådet oppnevner følgende arbeidsgruppe: leder/saksordfører i
regionrådet, styreleder for Arena Nord-Troms, og leder/nestleder NordTroms ungdomsråd
2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide en konkret plan for hvordan det skal
arbeides med denne saken politisk mot lokalt, regionalt og statlig nivå. Andre
målgrupper som media må også tas med. Planen må definere målgrupper,
budskap og argumentasjonsliste, kanalvalg for de ulike målgruppene,
klargjøring av ansvar, når aktiviteter skal gjennomføres, og nødvendige
ressurser.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
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Saksopplysninger:
Nord-Troms Regionråd utarbeidet våren 2020 et notat som innspill til den varsla
Nordområdemeldingen som kommer senhøsten i år. Regionrådet engasjerte Halti
næringshage til prosessledelse og skrivearbeid ved utarbeidelse av «notat
Nordområdemelding». Notatet har fokus på samfunnsutviklingen i nord generelt,
og Nord-Troms spesielt. Tema er næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og
miljø, urfolk. Regionrådet har også vektlagt grenseaksen til Sverige og Finland, og
virkemidlene i tiltakssonen.
For å ha et godt grunnlag for arbeidet med notatet fikk regionrådet utarbeidet et
kunnskapsgrunnlag «Nord-Troms i tall» fra Troms og Finnmark fylkeskommune i
juni. Deler av dette er tatt med i notatet. Notatet ble behandlet på regionrådsmøte
23.06.20. I tillegg til notatet som er omfattende, med tallmateriale, forslag til tiltak
og eksempel på suksesshistorier fra regionen er det utarbeidet en foreløpig PPpresentasjon (ikke ferdigstilt pr i dag) til bruk overfor politikere.
Notatet ble sendt 26.06.20 til:
o

Troms og Finnmark fylkeskommune ved administrasjonen

o

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved administrasjonen
(har samordningsansvar for meldinga)

o

Nordområdesekretariatet (sendt i august)

Vurderinger:
Nordområdemeldingen vil være viktig for vår region. Det er derfor behov for at
Nord-Troms er aktive og på banen i denne saken. Tidligere i høst var mange av
statsrådene i regjeringen Solberg på innspillrunde i Nord-Norge tilknyttet arbeidet
med meldingen. Statsråd Astrup besøkte Lyngen 18. september, blant annet for å få
innspill til Nordområdemeldingen (regionrådet var ikke invitert til møte). Også
opposisjonen på Stortinget er opptatt av Nordområdepolitikken.
I Trontaledebatten i oktober uttalte utenriksministeren følgende:

«Når regjeringa senere i høst presenterer en ny nordområdemelding, er det fordi
verden har endret seg betydelig siden den forrige nordområdemeldinga ble lagt
fram, i 2011. Internasjonal politikk er i mye større grad preget av
stormaktsrivalisering, mer nasjonalisme og mer press mot etablerte
samarbeidsinstitusjoner og verdier. Det ser vi også i nord. I en sånn situasjon
ønsker vi å opptre klokt og årvåkent, til beste for norske interesser.
Regjeringa er opptatt av en helhetlig tilnærming i nordområdepolitikken, der
utviklingen av den nordlige landsdelen ses i sammenheng med utenriks- og
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sikkerhetspolitikken. Derfor kommer meldinga til å dreie seg om Arktis, om våre
nære nordområder og om Nord-Norge.»
I Statsbudsjettet som ble presentert 7.10.20, var følgende øremerket
Nordområdene:

«Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner som skal bidra til å styrke
kompetanse, fremme næringsliv og internasjonalt samarbeid, og støtte opp om
bolyst i nord. Nordområdemeldingen som blir presentert senere i høst, vil beskrive
strategier på flere viktige samfunnsområder i årene fremover. Budsjettforslaget for
2021 inneholder tiltak som er viktige for nordområdene innen blant annet forsvar,
samfunnssikkerhet og beredskap, samferdsel, kompetanse og omstilling.»
Status for meldingen: Regjeringen har meldt at den skal legges fram for Stortinget.
Etter at meldingen er lagt fram skal den komitèbehandles, før debatt og vedtak i
Stortinget.
I denne prosessen bør Nord-Troms Regionråd være aktive for å få med innspill til
tiltak som er viktig for samfunns- og næringsutviklingen i regionen. Her blir det
viktig å jobbe mot komiteen som skal avgi innstilling til Stortinget. For å stå sterkere
bør både politikere og næringslivsledere stå samla i denne saken. I tillegg har vi de
unge stemmene som er særlig viktig å synliggjøre da de skal lede og leve i framtidas
nord.
For å sikre god forankring, og få god drahjelp for å vinne fram, bør innspillene fra
Nord-Troms være kjent for kommunestyrene, fylkestingspolitikerne fra Nord-Troms
og Tromsbenken på Stortinget.

Sak 46/20 Sammensetning av ressursutvalg for Nord-Troms Studiesenter
Saksdokumenter:


Vedtekter NTSS vedtatt Regionrådet 21. oktober 2014



Mandat ressursutvalg november 2014

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen
Forslag til vedtak:
1. Ressursutvalget for Nord-Troms Studiesenter fortsetter fram til framtidig
organisering av NTSS er avgjort.
2. Styret i regionrådet ber Kommunedirektørutvalget og NUNT velge nye vara for
dem i utvalget.
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Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
Saksopplysninger
Nord-Troms Studiesenter har et eget oppnevnt ressursutvalg. Flere medlemmer er
ikke lenger i den rollen de var da de ble oppnevnt til utvalget og det er behov for å
velge nye. Samtidig står Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter foran
endringer i organiseringen. NTRR skal bli et interkommunalt politisk råd og skal
ikke eie virksomheter. NTSS er inntil videre en avdeling under NTRR.
Inntil framtidig organisering av NTSS er avklart foreslås det at ressursutvalget
fortsetter.
Følgende står i vedtekter og mandat om ressursutvalg for NTSS:
1.Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra
Universitetet i Tromsø, næringsliv, kommuner og andre
kompetanseaktører i regionen.
2.Leder i Nord-Troms Studiesenter innkaller og leder ressursutvalget.
3.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
Ressursutvalget har i 2020 hatt følgende sammensetning:
Medlem

Varamedlem

Representerer

Marit Hansen/Helen Eriksen

Knut Mikalsen

UiT

Hilde Nyvoll

Dan-Håvard Johnsen

Ordførerne

Cissel Samuelsen

Einar Pedersen

Kommunedirektørene

Margrethe Haslund

Åse Hansen

Studiebibliotekene

Sedolf Slettli

Børre Krudtå

TFFK

Jens Kristian Nilsen

Leif Peder Jørgensen

NUNT/ Næringslivet

Mona Salamonsen

Robert Bjørklund

Næringslivet

Olaug Bergset

Siv-Elin Hansen

Nord-Troms VGS.

Marit Hansen har sluttet i UiT. I stedet har UiT valgt Helen Katrine Eriksen ved
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU) til ressursutvalget for NTSS.
Einar Pedersen gikk nylig av som kommunedirektør, det bør utnevnes/velges en ny
vara for kommunedirektørene.
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Jens Kristian Nilsen var valgt inn som representant for NUNT. Han har sluttet i sin
stilling og gått over i privat sektor. Hvis NUNT skal være representert bør det velges
ny representant i hans sted.

Sak 47/20

Utredning vedrørende Barmarksløyper i Nord-Troms

Saksdokumenter:


Prosjekt barmarkskjøring i Finnmark, høringsdokument 2010

Saken legges fram for regionrådet uten innstilling fra administrasjonen.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Saken utsettes til neste møte. Ordfører i Kvænangen utarbeider saken med forslag
til vedtak.
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt.
Saksopplysninger:
Ordfører i Kvænangen har sendt følgende sak til behandling/drøfting i regionrådet:

«Formannskapet i Kvænangen ønsker å utrede muligheten for ATV-løyper. I
Finnmark er dette en etablert praksis. Nå som vi er ett fylke bør vi se om ikke NordTroms også på dette området for motorferdsel skal sidestilles med Finnmark.
Formannskapets vedtak var som følger:
Formannskapet tar saken til orientering og vil jobbe videre med å få realisert
barmarksløyper i Nord-Troms basert på argumentasjonen brukt i prosjekt
«Barksmarkskjøring i Finnmark 2010».
I første omgang kan det være greit å få vite hvordan regionrådet stiller seg til saken,
og om det finnes politisk vilje til å gå videre med saken.»

ORIENTERINGSSAKER:
Henvendelse fra Kvensk råd ved sekretariat Halti kvenkultursenter til ordførerne –
Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur, spørsmål vedrørende kvensk i
grunnskolen og kommunal plan for kvensk språk og kultur

Fra møte: hver enkelt kommune svarer på henvendelsen.
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DRØFTING:
Kl 1000:
Møte med Tromsbenken tema Nordområdemeldingen. Regjeringen legger fram
Nordområdemeldingen høsten 2020. I den forbindelse har regionrådet utarbeidet et
notat som innspill til meldingen.
Fra Tromsbenken deltok:


Cecilie Myrseth (AP)



Sandra Borch (SP)



Kent Gudmundsen (H)

Presentasjon av innspill fra Nord-Troms ved saksordfører Eirik L. Mevik - PP vedlagt
Innspill/drøftinger i møte:
 Ønsker å få tilsendt oppdaterte tall vedrørende verdiskapning i Nord-Troms
 Meldingen er bebudet lagt fram i slutten av november
 Er det virkemidler som bør foreslås i tilknytning til meldinga?
 Arbeiderpartiet har lagt fram en egen Nordområdemelding
 Treffer reiselivspakkene (Corona) godt for våre bedrifter?
 Vanskelig for reiselivsbedriftene å holde oversikt over tiltakene
 Viktig med fokus på arbeidsplasser – hvilke tiltak kan være aktuelle?
 Områder som kan bidra til flere arbeidsplasser; bearbeiding/videreutvikle
ressurser, mer forskning
 Mange muligheter innen bærekraftig utvikling i fjordsystemene i regionen –
satse på forskning, ønske om å flytte fokuset nordover for å få til forskning
på nye arter mm
 Kompetanse er viktig for å få til utvikling i tillegg til kapital
 Vi må bli mer konkret, kanskje kreve mer, innen kompetanse/studiesenter,
nasjonalpark/villakssenter, grensetjenesten, andre tiltak
Oppsummering:
Regionrådet vil utarbeide et notat med oppdaterte tall for verdiskaping og konkrete
forslag til tiltak med kostnadsoverslag fra dagens møte som oversendes
stortingsrepresentantene.

Åpen post – aktuelle saker
Fra Nordreisa ved Hilde Nyvoll:


Høring fot-ruter, Troms og Finnmark fylkeskommune. Sak har vært drøfta i
flyplassutvalget. Regionrådet skulle være høringspart med har ikke mottatt
noen invitasjon til dette. Nordreisa kommune behandler saken i
kommunestyret 29.10.20. Høringsfrist er satt til 20. november. Det er
ønskelig at regionrådet avgir høring i saken. Nyvoll følger opp og lager
forslag til vedtak som behandles via epost grunnet høringsfrist.
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REFERATSAKER:
Fra Arena Nord-Troms:


Uttalelse til Troms fylkestrafikk om foreslåtte kutt i samferdselssektoren

Fra Midt-Troms Regionråd:


Høringssvar til KMD vedr reviderte planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen

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

Møtet hevet kl 1200
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
referent
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