1. MÅLSETTING
Nord-Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider
med saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og
rikssammenheng.
Selskapets overordnede målsetting
Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.

2. ORGANISERING
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997. Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.
Eiere
•
•
•
•
•
•

Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune

Organisasjonskart
Deltakerne utøver sin myndighet
i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-Troms
Regionråd sitt øverste organ.
I representantskapsmøtet møter
formannskapene i deltakerkommunene. Hver kommune har
fem stemmer i representantskapet.
Forvalting av Nord-Troms
Regionråd ligger til styret, som
består av seks medlemmer
(ordførerne) og seks varamedlemmer (varaordførerne). Styret betegnes som Regionrådet.
Regionrådet har avholdt ni ordinære møter i 2020 i tillegg til representantskapsmøtet 28. april. Møtene
i januar og februar var fysiske møter, mens alle møter etter covid-19-utbruddet ble avholdt på Teams,
inkludert representantskapsmøtet. I tillegg til ordinære møter er det avholdt flere arbeidsmøter i
forbindelse med utarbeidelse av notat til Nordområdemeldingen og prosess med etablering av interkommunalt politisk råd.
Regionrådet har hatt møter med Tromsbenken, Visit Lyngenfjord og Statskog. I tillegg er det årlige
møter med kommunedirektørutvalget, ungdomssatsingen RUST og næringsutvalget (NUNT).
Regionrådet har følgende sammensetning for perioden 2019–2023
• Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, styreleder
Kurt Michalsen, p.v.
• Geir Varvik, Storfjord, nestleder
Inger Heiskel, p.v.
• Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Jan A. Rydningen, p.v.
• Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Hanne Wiesener, p.v.
• Bernt Lyngstad, Kåfjord
Britt-Margrethe Pedersen, p.v.
• Hilde Nyvoll, Nordreisa
Karl-Gunnar Skjønsfjell, p.v.
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Kommunedirektørutvalget har avholdt 14 møter i 2020
• Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa, leder
• Cissel Samuelsen, Skjervøy
• Bjørn Ellefsæther og Janne Kankaala, Kvænangen
• Stig Kjærvik og Frode Karlsen, Lyngen
• Einar Pedersen og Trond Arne Hoe, Kåfjord
• Trond-Roger Larsen og Willy Ørnebakk, Storfjord
Regionrådet har et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Utvalget består av rådsordfører, leder
av kommunedirektørutvalget (KDU), sekretær for KDU og daglig leder. Det har vært 10 møter i AU.

3. ANSATTE
Administrasjonen
Daglig leder er Berit Fjellberg. Hun sa opp sin stilling 30. november for å begynne som leder av NordTroms Studiesenter i 2021. Det er avtalt en overgangsordning med deltidsløsning til 30. juni 2021.
Lise Jakobsen er sekretær for kommunedirektørutvalget i 20 % stilling og regional ungdomskonsulent
i 50 % stilling. Hun har sagt opp sin stilling for å starte i ny jobb 1. mars 2021. Stillingene som
regional ungdomskonsulent 50 % og sekretær for KDU 50 % ble begge lyst ut i desember 2020.
Kaj Båtnes er engasjert som regnskapsmedarbeider i 30 % stilling. Engasjementet varer til dagens
selskapsform med delt ansvar opphører.
Nord-Troms Studiesenter
Kristin Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen er studieadministrator. Johansen fratrådte
stillingen 31. oktober. Stillingen ble lyst ut og ny leder er ansatt.
Prosjekt (med ansatte)
Lyngshestprosjektet – et forprosjekt med varighet på ett år. Prosjekteiere var Tromsø-områdets
Regionråd og Nord-Troms Regionråd. Prosjektleder: Birgit D. Nielsen, Lyngshestlandet.
Forprosjektet ble avsluttet 1. kvartal 2020. Det er utarbeidet billedfortellinger fra alle deltakerkommunene.
Drivkraft Nord-Troms – et toårig prosjekt som støttes av Troms fylkeskommune. Prosjektet startet i
juni 2019. Det pågår lignende prosjekt i alle regioner i Troms. Gunbjørg Melkiorsen er prosjektleder i
100 % stilling.

4. AKTIVITET I 2020
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Politisk samarbeid
Kommunedirektørutvalget – administrativt samarbeid
Ungdomssatsingen RUST
Nord-Troms Studiesenter
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT)
Havneprosjektet
Lyngshestprosjektet
Prosjekt Drivkraft Nord-Troms
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4.1

POLITISK SAMARBEID

Nord-Troms Strategier
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).
Arbeidet med Nord-Troms Strategier 2020–2023 startet med strategisamling over to dager i februar
for Regionrådet og kommunedirektørutvalget. Det ble utmeislet ny visjon og nytt hovedmål:
Visjon
«Våre kontraster, vår framtid»
Hovedmålsetting
Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet.
Følgende områder skal Nord-Troms Regionråd prioritere i perioden 2020–2023 for å nå målet om å
utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet:
• Infrastruktur
• Kompetanse
• Samfunnsutvikling med vekt på
- næringsutvikling
- omdømmebygging
I tillegg har Regionrådet definert interne fokusområder med mål om å utvikle egen virksomhet.
I 2020–2023 er følgende områder prioritert:
• Kommunikasjon
• Organisering
• Samarbeid
Handlingsplan Nord-Troms Strategier 2020–2023
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.
Nord-Troms Strategier 2020–2023 ble godkjent på representantskapsmøtet 28. april.
På møte i Regionrådet 26. mai ble det i samarbeid med RUST jobbet fram tiltaksbeskrivelser på
utvalgte områder innen kompetanse og samfunnsutvikling. På samme møte ble det gjort vedtak om å
forespørre Transportutvikling om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for transportinfrastruktur og
verdiskaping i regionen.
Tiltak vedrørende regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterte NUNT (Næringsutvalget i Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms til prosessdag for utarbeidelse av
prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. Halti næringshage ble engasjert som prosessleder. Dette ble
gjennomført i juni. Det er utarbeidet oppsummering og skisse til regional næringsplan. Tiltaket ble
lagt på is høsten 2020 grunnet utredning av interkommunalt politisk råd.
Av interne fokusområder ble arbeidet med kommunikasjonsstrategi prioritert. Regionrådet har hatt en
kommunikasjonsstrategi fra 2016–2019. SWOT-analysen som ble utarbeidet i forbindelse med NordTroms Strategier 2020–2023 avdekker at det er behov for tiltak som styrker både det interne og det
eksterne informasjonsarbeidet. Det er gjennomført to arbeidsøkter for ansatte som oppstart på dette
arbeidet. Arbeidsøktene har vært med på å gi et godt grunnlag for videre jobbing. På grunn av
oppsigelser og usikkerhet vedrørende framtidig organisering er arbeidet lagt på is.
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Ny organisering – interkommunalt politisk råd
Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan
som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet
representerer. Kommunelovens kapittel 18 er førende for interkommunale politiske råd.
I Nord-Troms Strategier 2020–2023 er det vedtatt et eget fokusområde vedrørende omorganisering til
interkommunalt politisk råd:
Mål
1. Nord-Troms Regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen
22. juni 2022.
2. Ny organisering skal bygge opp under at framtidens råd i større grad enn i dag skal være et
politisk samarbeidsorgan.
3. Organiseringen skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing.
TILTAK
Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd iht. ny kommunelov.
Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet – operativ som interkommunalt
politisk råd innen 01.01.21.
Etablere avtale om vertskommune og administrative rutiner, herunder nytt saks- og arkivsystem.
Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger:
• Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd
• Sammenslåing av fylkeskommuner
• Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i samfunnsutviklingen fra
fylkeskommune og Fylkesmannen
• Utredninger i regi av Fylkesmannen i Troms og Finnmark
• Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen
I Nord-Troms Strategier 2020–2023 er det vedtatt et eget fokusområde vedrørende samarbeid:
Mål
1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region.
2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål.
3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms.
TILTAK
Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte samarbeidsmuligheter
(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark).
Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og strategier.
Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-Troms Regionråd.
I forbindelse med omorganisering til interkommunalt råd (IPR) har Nord-Troms Regionråd sett dette i
sammenheng med en eventuell utvidelse av samarbeidet.
Tråden mot Tromsø-områdets regionråd om etablering av et felles interkommunalt politisk råd med
basis i de to regionrådene ble tatt opp igjen i et møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23. juni
2020 (også drøftet i forrige valgperiode).
Det ble utarbeidet forslag til «intensjonsavtale interkommunalt politisk råd», som ble behandlet på
regionrådsmøte 29. september 2020:
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«Mål for intensjonsavtalen: avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd med 9
kommuner (kommuner som inngår i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd).
Mål for et interkommunalt politisk råd: Et felles IPR med 9 kommuner kan bli en politisk
maktfaktor som samler og styrker hele regionen.»
Alle kommunestyrene i Nord-Troms behandlet intensjonsavtalen, og alle kommunene har sagt ja til å
gå videre i prosessen. Kommunestyrene i Balsfjord, Tromsø og Karlsøy har også vedtatt å gå videre.
Prosessen vil gjennomføres i 2021.
Politiske møter, konferanser
• Vintermøte – Fylkesmannens møte 28.–30. januar
• Møte med Tromsbenken 27. oktober
Politiske uttalelser
• Nasjonal transportplan 2022–2033 (prioritering av tiltak)
• Høringsuttalelse – skattelegging av havbruksvirksomhet
• Høringsuttalelse – forslag til endring av regler om turistfiske
• Uttalelse – utbygging av ladestruktur i Finnmark og Nord-Troms
• Uttalelse vedrørende hovedprosjekt Lyngshest
• Uttalelse – forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse
• Støtteerklæring – samarbeidsavtale med Kventeateret
• Innspill Nordområdemelding
• Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft til Troms Holding AS
• Uttalelse – avklaring av snøskuterløyper i perioden 5.–17. mai i Troms og Finnmark
• Innretning på vedtatte kompensasjonsordninger for næringslivet (koronatiltak)
• Innspill – regional planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune – kunnskapsgrunnlaget
• Pressemelding: Fylkesrådet må prioritere rassikringsprosjekt i Nord-Troms nå!
• Uttalelse nye Vinnelys transformatorstasjon
• Uttalelse til fylkestinget vedrørende kutt i kollektivtilbudet
• Høring NOU – næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn
• Uttalelse – anskaffelse av flyruter 2022–2027 (fot-ruter)
Vedtakssaker
• Prosessplan og økonomisk ramme for utarbeidelse av Nord-Troms Strategier 2020–2023
• Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen – Regionrådets rolle
• Nord-Troms Strategier 2020–2023 og Handlingsplan 2020–2021
• Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog
• Regnskap og styrets beretning 2019
• Årsrapport 2019
• Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
• Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020–2023, handlingsplan og budsjett 2021
• Prosjekt Drivkraft Nord-Troms – midtveisrapportering og rapportering per november
• Medlemskap Trainee Nord-Troms
• Jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark
• Oppnevning av representant til styringsgruppa – kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen
• Rekruttering av leder Nord-Troms Studiesenter
• Intensjonsavtale om etablering av interkommunalt politisk råd – kommunene i Tromsøområdets regionråd og Nord-Troms Regionråd
• Endring av organisasjonsform og formål – Nord-Troms Regionråd DA
• Organisering – interkommunalt råd – veien videre
• Regional strategisk næringsplan for Nord-Troms
• Kommunikasjonsstrategi
• Partnerskap Halti SA
• Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budsjett 2021
Årshjul og møteplan 2021
Politisk jobbing mot Nordområdemeldingen
Sammensetning av ressursutvalg for Nord-Troms Studiesenter
Etablering av Campus Nord-Troms
Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen 2021
Utredning vedrørende barmarksløyper i Nord-Troms
Valg av forliksråd for Nord-Troms
Oppnevning av representant til Arktisk jernbaneforum

Representasjon
• Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: Hilde Nyvoll, Nordreisa
• Leder styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
• Representant styringsgruppe – kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen: Geir Varvik,
Storfjord
• Representanter regionutvalg Statskog: Eirik L. Mevik, Kvænangen, og Bernt Lyngstad,
Kåfjord
• Representant Arktisk jernbaneforum: Geir Varvik, Storfjord
4.2

KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET – ADMINISTRATIVT SAMARBEID

Formål
1. a) Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms reguleres av selskapsavtalen for Nord-Troms
Regionråd § 2 formål: «Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt
samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer
regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.»
b) Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms er et rådgivende organ for Nord-Troms Regionråd.
Regionrådet og KDU har to fellesmøter per år. Regionrådet kan ved behov bestille utredningsarbeid fra KDU. Utvalget medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker.
2. Kommunedirektørutvalget består av rådmenn/kommunedirektører i Nord-Troms-kommunene.
Utvalget skal fremme samarbeidet mellom kommunene i regionen.
3. Kommunedirektørutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunene
faglig og administrativt.
Kommunedirektørutvalget består av leder, nestleder og fire medlemmer, og skal ha en fast
administrativ ressurs. Utvalget vedtok våren 2020 Strategi- og handlingsplan 2020–2023.
Kompetanseområder
• KDU som påfyllsarena for lederskap – påfyll i jobben
• KDU som administrativ ansvarlig for kommunenes samarbeidstiltak, for eksempel etter
Vertskommunemodellen
Prioriterte tema for 2020–2023
• Oppgavefellesskap – ny organisering
• Lederutvikling
• Digitalisering
• Personalledelse – kompetanse og rekruttering
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INTERKOMMUNALE TJENESTESAMARBEID I NORD-TROMS
Innkjøpssamarbeid Nord-Troms

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

§ 27

IKT-samarbeid Nord-Troms

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

§ 27

Nord-Troms Brannvesen

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

§ 28

Nord-Troms DMS

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

§ 27

Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

§ 27

Tromsø legevaktsentral

Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord,
Lyngen

Legevaktsentral, Nordreisa

Nordreisa, Skjervøy

Veterinærvaktområde Nord-Troms

Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord

Veterinærvaktområde Lyngen og Storfjord

Lyngen, Storfjord

PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen

Balsfjord, Storfjord, Lyngen

PPT Nord-Troms

Nordreisa, Kåfjord

PPT Alta, Loppa og Kvænangen

Alta, Loppa, Kvænangen

Newtonrom – realfagsundervisning

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

Felles barnehagetilsyn Nord-Troms sør

Kåfjord, Storfjord, Lyngen

Felles barnehagetilsyn Nord-Troms nord

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy

Ishavskysten Friluftsråd

Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord

§ 27

Nord-Troms Friluftsråd

Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa

§ 27

Nord-Troms interkommunale skadefellingslag

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

Skogbrukssjef i Nord-Troms

Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy

Akuttberedskap, barnevern

Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy

§ 28

Felles barnevern – fra 2020

Nordreisa, Kåfjord

§ 28

NETTVERK
Oppvekstnettverket i Nord-Troms

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

Biblioteksamarbeid Nord-Troms

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

Helsenettverket i Nord-Troms

Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen
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§ 27

4.3

UNGDOMSSATSINGEN RUST

Visjon
«Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!»
Mål
•
•
•
•

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms
RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning
RUST skal stimulere til gode opplevelser i regionen
RUST skal legge til rette for at ungdom skal utvikle seg positivt i regionen

Organisering
Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen
Saksordfører: Bernt Lyngstad
Nord-Troms ungdomsråd
Lyngen: Johannes Viljar Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen
Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon-Andreas
Fyhn
Storfjord: Ådne Gamst Eriksen og Marcus Solvoll
Kåfjord: Oliver Løvli og Jimmy Blomli
Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen
Kvænangen: Maiken Vestgård Jørgensen og Lennart Jenssen
Fagrådet
Storfjord: Jill Fagerli og Karen Inger Marit Baal
Lyngen: Kåre Bjørnar Olsen
Kåfjord: Kjersti Hovland Rennestraum
Nordreisa: Vegard Tvedt Pedersen
Skjervøy: Eirik Hasselberg
Kvænangen: Marit Boberg

Aktiviteter i 2020
13. januar: Møte i RUST, Nordreisa
• Årsplan og budsjett 2020
• Valg av leder og nestleder, fordeling av saksområder
• Politisk fravær – saksfremlegg
• Fagrådet: Politisk fravær og opplæring av ungdomsråd
23. januar: Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa
• Målgruppe: Elever i 10. klasse og vg1 fra Nordreisa,
Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen
• Oliver Løvli, Ramona S. Thomassen og Lise
Jakobsen – promotering av Prøv sjøl-fondet
28. januar: Fylkesmannens vintermøte i Alta
• Innlegg RUST og deltakelse i paneldebatt om
ungdomsmedvirkning
18. mars: Møte i RUST, Teams
25. mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Spåkenes
• Innspill til Nordområdemeldingen
• Nord-Troms Strategier 2020–2023
• Nord-Troms Pride
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Juni: Presentasjon av Prøv sjøl-fondet på videregående skoler
Juni: Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje
Juni: Appell på digital Nord-Troms Pride v/leder og nestleder
17. september: Møte i RUST, Teams
• Ungdommens distriktpanel. Innlegg ved representant fra Troms og Finnmark, Tobias Eriksen
og Anne Kathrine Gårdvik, Distriktssenteret
• Søknader til Prøv sjøl-fondet fra Oskar Johnsen for Prosjekt geitekilling og Aksel Johansen
for Prosjekt høylandsfekalv
• Digital og lokal RUST-konferanse
13. oktober: Møte i RUST, På Taket Kafé
• Strandrydding i Nord-Troms: Innlegg fra Maja Bernhoff, Miljøvernforbundet
• Rapport fra Prosjekt høylandsfe
• Ungdom fra Nord-Troms på hybel
• Skolering av ungdomsråd
• Tur ungdom og ordførere 23.–24. november
• Støtte til Kåfjord ungdomsråd 25 år og omdisponering av midler til stedsutvikling
24. november: Fellesmøte RUST og Regionrådet på Teams
• Ungdata 2021. Innlegg v/Bente Evensen og Trude Aalmen i KoRus-Nord, gruppearbeid og
presentasjoner fra kommunene
24. november: Møte i RUST, Teams
• Behandling av Prøv sjøl-søknader fra ungdomsbedrifter på Nordkjosbotn og Nord-Troms
videregående skoler
Tildelinger fra Prøv sjøl-fondet
Oskar Johansen kr. 1000,Aksel Johansen kr. 3000,Arbeidende ungdom UB kr. 9000,Lur UB kr. 8000,-

Nordabris UB kr. 2000,Tera UB kr. 3000,UB Havsnacks kr. 6000,UB Marineblå kr. 3000,-
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4.4

NORD-TROMS STUDIESENTER

Mål
Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å
rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.
Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks kommunene i NordTroms og har som hovedoppgave å legge til
rette for høyere utdanning i regionen
gjennom å gi fleksible tilbud. Studiesenteret
har flere samarbeidsavtaler med UiT Norges
arktiske universitet, og driver i tillegg utdanningsvirksomhet på flere nivåer, formelt og uformelt,
basert på kunnskapsbehovet som er til stede for å utvikle regionen.
Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i Strategisk plan 2014–2018, i
arbeidet med prosjekt Campus Nord-Troms og Strategisk plan 2020–2023. En hel del av våre aktiviteter
ble dette året endret eller utsatt på grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien.
Organisering
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling under
Nord-Troms Regionråd med ressursutvalg som også fungerte som
styringsgruppe for prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms.
Utvalget består av representanter fra UiT, Troms fylkeskommune,
næringslivet og kommuner i regionen, videregående skole og
studiebibliotekene.
Ansatte i 2020
Kristin Vatnelid Johansen – administrativ leder (til 31. oktober)
Daniel Vollstad Johnsen – studieadministrator
Drift
Motor
Motorfunksjonen til Studiesenteret viser til arbeidet med den lokale
kompetansbeholdningen samt strategier og utviklingstiltak for å utvikle denne. I dette ligger både
rollen med å sette kompetanse på dagsordenen og innsatsen for å iverksette lokale,
kompetansefremmende tiltak.
• Arbeid med nye strategier for Studiesenteret våren 2020 og handlingsplan juli–oktober
(workshop og møter med studiebibliotekene, ressursutvalget og Regionrådet)
• Arbeid med finansiering: Rapportering på tilsagn om midler og nye søknader til fylkeskommunen og staten
Informasjon og kommunikasjon
• Vedlikehold og oppdatering av Studiesenterets nettside
• Annonsering og informasjonsarbeid på sosiale medier
• Produsere kvartalsvis nyhetsbrev sammen med Regionrådet og RUST som sendes til
kommuner og samarbeidspartnere
Studier
•
•
•
•

23 studenter tar desentralisert sykepleierutdanning med samlinger på Storslett
14 studenter tar master lærerutdanning 1–7 og 5–10 med nettsamlinger på Storslett
66 studenter tok fag eller emner innen bedriftsøkonomiske fag/ledelse i løpet av 2020
24 studenter tar videreutdanning i helseledelse 2020–2023, modulbasert med samlinger i
Nord-Troms
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Noen av sykepleiestudentene fra Nord-Troms som
var ferdige i 2020

Lærerstudenter på studiesamling i Nordreisa

Kurs
•
•
•
•
•
•
•

Kurs i bruk av sosiale medier (SoMe) gjennomført i Kvænangen og Nordreisa
Excel-kurs gjennomført i Kvænangen
Planlagt og forberedt turnus- og arbeidstidskurs for kommunene – utsatt til 2021
Planlagt guidekurs i samarbeid med Visit Lyngenfjord – utsatt
Påbegynt arbeid med kurs i søkemotoroptimalisering (SEO)
Påbegynt arbeid med kurs om nettbutikk
Sjekket mulighetene for å gjennomføre et Excel-kurs i Nordreisa

Statistikk studier og kurs 2020
ANTALL

ANTALL STUDENTER/DELTAKERE

ANTALL STUDIEPOENG

15*

127

2895

Eksamener***

0

0**

Kurs

3

35

Studier

* DSU og lærerstudiet teller som ett studie hver, men BED-emner telles etter antall emner
** Vi arrangerer ikke eksamen for DSU
*** Kun hjemmeeksamener grunnet koronapandemien

Møteplass
For at høyere utdanningsinstitusjoner som UiT Norges arktiske universitet skal kunne gi et godt tilbud
i områder med lang avstand til nærmeste studiested, er man som institusjon avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for utdanning og skape møteplasser for studentene. Nord-Troms
Studiesenter er en slik samarbeidspart. Nord-Troms har etablert en modell uten eget bygg, men med
drift av studiebibliotek i hver kommune som møteplass for studentene og universitetet.
Nord-Troms Studiesenter har avtale med hver av kommunene i regionen om studiebibliotek. Disse
avtalene er grunnlaget for vår avtale med Universitetsbiblioteket. Avtalene reforhandles i løpet av
2020/2021. Som ledd i oppfølgingen av studiebibliotekene deltok vi på regionalt bibliotekmøte 9. juni,
og har ellers jevnlig kontakt på e-post og telefon.
De seks studiebibliotekene har åpent mellom 20 og 38 timer per uke. Det varierer fra 0,5 til 2 årsverk
per bibliotek. Disse betjente i 2020 om lag 150 studenter fra Nord-Troms. På grunn av koronapandemien har bibliotekene i 2020 hatt færre fysiske henvendelser fra studenter, men flere fjernlån,
digitale henvendelser og telefoner. Studiesenteret samarbeider med studiebibliotekene om annonsering
av kurs og studier.
Mekler
Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at
kompetanse settes på dagsordenen. Senteret forhandler også fram avtaler om fleksible, samlingsbaserte studier i Nord-Troms, og samarbeider med offentlig virksomhet og næringslivet for å få
kompetansegivende kurs til regionen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogkonferanse om Campus Nord-Troms 9. januar, deltatt i workshop 28. august,
fagledermøter og ressursgruppe for CNT
Møte vedr. mulig fagskoletilbud innen reiseliv samt oppfølging av dette ut over våren
Deltatt på nettverkssamling for studie- og kompetansesentre i Norge 16.–17. januar på
Kongsvinger
Deltatt med stand på Yrkes- og utdanningsmessa ved Nord-Troms vgs 30. januar
Deltatt på Nord-Tromsseminar om utdanningsmodeller 17. februar
Annonsert og informert om studietilbud for høstsemesteret med særlig fokus på tilbudet
årsstudium i idrett
Meldt oss inn i Klimavennlig kompetanse – formidling av digital utdanning og kurs,
månedlige digitale møter
Arrangert Lørdagsuniversitet i samarbeid med UiT:
1. februar: Snøskred – hvorfor er du og jeg problemet? –utsatt
19. september: Jeg tenker, jeg tenker så det knaker
Deltatt på Fagkonferanse med desentralisert sykepleieutdanning (DSU)
Deltatt på digitale frokostmøter arrangert av Halti næringshage
Samhandlet med Snefokk AS og Halti næringshage om Fagskole spillutvikling
Evalueringsmøter med ulike institutter ved UiT for å bedre tilbudet for våre studenter
Deltatt digitalt på UiT sin Karrieredag 10. september med markedsføring av
mastergradsstipendet
Fulgt opp mastergradsstipend for Nord-Troms, hvor fire nye studenter fullførte våren 2020 og
fikk utbetalt del to av stipendet – arrangerte presentasjon av resultater fra masterarbeidet
under Forskningsdagene 22. september på Halti
Utført arbeid som praksiskoordinator for Helsefakultetet/UiT etter avtale
Sekretær og koordinator for Ledernettverk helse og HR-nettverk
Deltatt i fellesmøte med kommunedirektører, HR-nettverket og Ledernettverk helse
Arrangert lederseminar for kommunene i samarbeid med KS 6. oktober og 12. november
Kompetansepilot Nord-Troms
Frokostmøte med Arena Nord-Troms 15. oktober
Akuttmedisinsk eldreomsorg – planlagt kurs, men avventes til kommunene har en felles plan
Notat – kompetanse om sjømat, møte med Studiesenteret Midt-Troms

Yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms

Presentasjon av masteroppgaver

Saker i Nord-Troms Regionråd angående Studiesenteret
Regionrådet
Orientering 29.01
Drøfting 29.01
Drøfting 24.02
Vedtakssak 18/20
Vedtakssak 21/20
Vedtakssak 31/20
Vedtakssak 39/20

Søknad om statstilskudd til Nord-Troms Studiesenter 2021
Praksisplasser for lærerstudenter i Nord-Troms
Helsefellesskap – hvordan følger vi opp?
Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020–2023
Rekruttering av leder Nord-Troms Studiesenter
Avtale Studiebibliotek
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Kommunedirektørutvalget (KDU)
Sak 8/20
Strategisk kompetansekartlegging
Sak 9/20
Status studiebibliotek og ny løsning for lyd/bilde
Sak 13/20
Temadag helse 23. mars: Forslag til program
Sak 33/20
Felles kommunelege samfunnsmedisin (foreslått drøftet i fellesmøte i sept.)
Sak 38/20
Den kompetente Nord-Tromskommune
4.5
NÆRINGSUTVALGET I NORD-TROMS (NUNT)
NUNT ble opprettet høsten 2014 med målsetting om å arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå
og ivareta eiernes interesser med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. NUNT skal
være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og skal fremme Nord-Troms Regionråd sine satsinger på
næringsutvikling.
NUNT er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd og består av representanter fra eierne, en
næringsmedarbeider fra hver kommune. Silja Karlsen er leder.
4.6
HAVNEPROSJEKTET
Målet med havneprosjektet er å utvikle havnesamarbeid mellom seks kommuner/havner i Nord-Troms
for å bidra til økt godstransport på sjø. Havneprosjektet skal styrke samarbeidet på dette området i
Nord-Troms. Det har vært gjennomført tre faser i prosjektet med mål om etablering av et eget IKS
Nord-Troms Havn. Alle kommunene deltar, og
Skjervøy kommune har prosjektansvaret.
Transportutvikling AS har vært engasjert som
prosjektleder.
4.7
LYNGSHESTPROSJEKTET
Dette var et forprosjekt med varighet på ett år.
Prosjekteiere var Tromsø-områdets regionråd
og Nord-Troms Regionråd. Prosjektleder: Birgit
D. Nielsen, Lyngshestlandet. Forprosjektet ble
avsluttet 1. kvartal 2020.
4.8

PROSJEKT DRIVKRAFT NORD-TROMS

Drivkraft Nord-Troms
Prosjektet har gjennom året fokusert på etableringen av Campus Nord-Troms siden en modell for
kompetanse, forskning og utvikling samt rekruttering gjennom Campus Ung ses som en naturlig
fremtidig holder av regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler. Satsingene på ungdom,
kvenkultur og grensesamarbeid kan alle knyttes naturlig opp i et samarbeid med Campus Nord-Troms.
Følgende oppgaver har gjennom året vært utført i regi av drivkraftprosjektet:
• Kick-off/dialogseminar avholdt i januar 2020
• Fremmet prosjektet og satsingene i regionrådsmøter
• Deltatt på stand med Nord-Troms Studiesenter under Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa
• Fremmet prosjektet og satsingene under rundreise i Finnmark vedr. kvenkultursatsingen
• Deltatt på fellesmøte med drivkraftprosjektene i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune
• Fremmet forslag til forskningstema relevant for Nord-Troms
• Oppdatert status og fremdrift på nordtromsportalen.no
• Avholdt fem styringsgruppemøter i løpet av året
Campus Nord-Troms
Overordnet mål for Campus Nord-Troms er å etablere en pilotmodell for forskning, utdanning og
læring i Distrikts-Norge med overføringsverdi til andre regioner. Det forventes et effektmål i form av
økt kompetansenivå og konkurranseevne i regionen som vil gjøre Nord-Troms mer attraktiv for
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befolkningen, tilflyttere (økt rekruttering), bedrifter og kompetanseinstitusjoner samt gi økt
tiltrekningskraft for lokalisering av nye oppgaver.
Prosjektet har gjennom året hatt fokus på følgende oppgaver:
• Avholdt kick-off/dialogseminar i januar 2020
• Jobbet tett med Nord-Troms Studiesenter i utviklingen av en distribuert modell for
kompetanse, forskning og rekruttering
• Fremmet mål, hensikt og behov for Campus Nord-Troms i møte med fylkeskommunen,
Sametingsrådet og UiT Alta
• Innspillsrunde i Nord-Troms-kommunene for forankring og for å få innspill til innhold i
Campus Nord-Troms
• Avholdt workshop for Campus Nord-Troms’ innhold og etablering
• Rapportert status og fremdrift for prosjektet i regionrådsmøter i juni og november 2020
• Etablert og avholdt møter med ressursgruppe for etablering av Campus Nord-Troms
• Utviklet modell og innhold for Campus Nord-Troms
• Fremmet forslag til vedtak i Regionrådet om etablering av Campus Nord-Troms basert på en
omorganisering av Nord-Troms Studiesenter med tillegg av to avdelinger – forskning og
utvikling samt Campus Ung – der de to nye avdelingene vil inngå som et utviklingsprosjekt
med mål om varig etablering
• Jobbet med et samarbeid på Nordkalotten innen kompetanse, næringsutvikling og rekruttering
gjennom Nordkalottens Grensetjeneste
• Avtalt møte med Luleå tekniska universitet og NorrlandsNavet som skal avholdes i februar
2021
• Arbeidet frem en tidslinje og plan for etablering av Campus Nord-Troms
• Avholdt møte med ressursgruppen for Nord-Troms Studiesenter for å presentere modell for
Campus Nord-Troms vedtatt i regionrådsmøte

Drivkraft Ungdom
Gjennom året har Drivkraft Ungdom utviklet et program for opplæring av ungdomsråd. Utprøving ble
startet høsten 2020 og vil pågå ut over nyåret 2021. Det ble også utviklet et program for inkludering
av ungdomsmedvirkningen basert på modulene i KS sitt folkevalgtprogram, som er planlagt utprøvd i
kommunestyrene i Nord-Troms første del av 2020.
Drivkraft Ungdom har avholdt flere møter med KS for å samarbeide om å inkludere ungdomsmedvirkning i folkevalgtprogrammet, som ved årsslutt fortsatt er uavklart.
I juni 2020 deltok prosjektet på regionrådsmøte i Vest-Finnmark Rådet for å informere om prosjektsatsingen og arbeidet for reell ungdomsmedvirkning i Nord-Troms gjennom RUST. Prosjektet
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etablerte kontakt med det nye Hålogalandsrådet, som formidlet kontakt til deres ungdomssatsing –
Prosjekt Ungsatsing – som høsten 2020 besøkte RUST og Drivkraft Ungdom for erfaringsutveksling.
Drivkraft Kvenkultur
Overordnet mål for Drivkraft Kvenkultur er å støtte det eksisterende arbeidet med revitalisering av
kvensk språk og kultur samt etablering av kompetansestillinger innen kvenkultur, minoritetskultur og
kvenske musikerstillinger. Prosjektets styringsgruppe vedtok i september 2020 å endre prosjektets
milepæler noe, siden oppgaver innen kvenkultur og kulturminnevern ikke ble flyttet til fylkesnivå i
oppgavemeldingen. Det ble dermed ansett som vanskelig å få overført kompetansearbeidsplasser innen
dette feltet. Se tabellen nedenfor for endringer i Drivkraft Kvenkultur sine prosjektmål/måleindikatorer.
#

OPPRINNELIG MÅLEINDIKATOR

REVIDERT MÅLEINDIKATOR

1

Utvikle samarbeidsmodell(er) for kulturaktørene. Måles i antall møter og deltakere,
i tillegg til inngåtte samarbeidsavtaler
mellom involverte parter.

Støtte opp om eksisterende satsinger innen
kvensk språk og kultur, samt bidra til etablering
av samarbeidsavtaler. Måles i antall møter og
deltakere, i tillegg til inngåtte samarbeidsavtaler mellom involverte parter.

2

Økning i kvenske kompetansearbeidsplasser: minoritetskultur (1 stilling), kulturminnevern (3 stillinger) og distriktsmusikere (2 stillinger).

Etablere et prosjekt med en kvensk formidler i
samarbeid med Kultur i Troms og de kvenske
miljøene i Troms og Finnmark.

3

Antall samarbeidstiltak, måltall: 10 i løpet
av prosjektperioden. For eksempel
kunstneriske produksjoner, oppdrag for
kulturnæringsbedrifter (DKS, reiselivsprodukter, kulturminnevern).

Produksjon av formidlingsmateriell for arenabygging. Måles i antall møter og produksjoner.

Drivkraft Kvenkultur har gjennom året 2020 fokusert på følgende:
• Støtte opp om eksisterende satsingsområder innen kvensk språk og kultur, spesielt
etableringen av Kvääniteatteri
• Produksjon av et kvensk kompetansekart
• Møte med Troms og Finnmark fylkeskommunes kulturavdeling og Kultur i Troms for å
fremme forslag om en kvensk formidler
• Prosjektet var i juni 2020 på en rundreise i Finnmark for å informere om pågående arbeid og
få innspill til samarbeid
• Deltatt på dialogmøte i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune
• Startet produksjon av en kort reklamefilm for å fremme teater som verktøy i revitaliseringen
av kvensk språk og kultur
Drivkraft Grensesamarbeid
Hovedmålet med drivkraft grensesamarbeid er å se på en mulig videreutvikling av Nordkalottens
Grensetjeneste og jobbe mot en forutsigbar finansiering av tjenesten.
Gjennom 2020 har prosjektet fokusert på følgende:
• Avholdt strategimøter for finansiering av Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn
• Utarbeidet søknad om næringsmidler fra Troms og Finnmark fylkeskommune
• Avholdt møte med fylkesråd for finansiering av Nordkalottens Grensetjeneste
• Sett på utviklingsmuligheter for Grensetjenesten innen kompetanse, næringsutvikling og
rekruttering i samarbeid med Campus Nord-Troms
• Nordkalottens Grensetjeneste inkludert som innspill til Nordområdemeldingen fra Regionrådet
• Fremmet Grensetjenestes arbeid og behov for finansiering i møte med Sametingsrådet
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5. REGNSKAP
Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes. Han er ansatt på engasjement i deltidsstilling. Selskapets
revisor er KPMG.
Regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA 2020 er gjort opp med et overskudd på kr 294 507,-.
Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Nord-Troms, 23. mars 2021

Ørjan Albrigtsen
styreleder

Hilde Nyvoll
styremedlem

Bernt Lyngstad
styreleder

Geir Varvik
nestleder

Dan-Håvard Johansen
styremedlem

Eirik L. Mevik
styremedlem
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