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Representantskap 

18 medlemmer 

Styret 

(ordførere)  

Daglig leder 

Nord-Troms 
Studiesenter 

Nord-Troms 
Ungdomsråd/ 

RUST 

Prosjekter 

Rådmannsutvalget 

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 riks-

sammenheng. 

 

Selskapets overordnede målsetting 

 

«Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og jobbe aktivt for 

gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.» 

 

Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses 

på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i 

regionen. 

 

2. ORGANISERING 

 

Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997. 

 

Eiere 

 Kvænangen kommune 

 Nordreisa kommune 

 Kåfjord kommune 

 Skjervøy kommune 

 Storfjord kommune 

 Lyngen kommune 

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver. 

 
Organisasjonskart 
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Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (3 kommunestyre-

representanter fra hver eierkommune). Representantskapet avholder møte én gang i året. 

 

Styret har hatt følgende sammensetning i 2014 

Jan Helge Jensen (Kvænangen), styreleder  Gøril Severinsen, personlig vara 

Sølvi Jensen (Lyngen), nestleder  Karl Arvid Brose, personlig vara 

Sigmund Steinnes (Storfjord), styremedlem  Inger Heiskel, personlig vara 

Torgeir Johnsen (Skjervøy), styremedlem  Ingrid Lønhaug, personlig vara 

Bjørn Inge Mo (Kåfjord), styremedlem  Svein O. Leiros, personlig vara 

Lidvart Jakobsen (Nordreisa), styremedlem  Halvar Wahlgren, personlig vara 
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Rådmannsutvalget har vært ledet av Ellen-Beate Jensen Lundberg (Storfjord). 

Rådmannsutvalget 2014: 

 Anne-Marie Gaino, Nordreisa 

 Cissel Samuelsen, Skjervøy 

 Frank Pedersen, Kvænangen 

 Leif Lintho, Lyngen 

 Einar Pedersen, Kåfjord 

 Ellen-Beate Jensen Lundberg, Storfjord 

 
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av råds-

ordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. 

 

3. ANSATTE 

 

Sekretariatet 

Daglig leder er Berit Fjellberg. I tillegg er Lisa M. Pedersen ansatt som regional ungdomskonsulent 

(50 % stilling) med kontorsted Kåfjord rådhus. 

 

Nord-Troms Studiesenter 

Lisbeth Holm er ansatt som leder og Daniel Johnsen som studieadministrator.  

 

Omdømmebygging i Nord-Troms 

Silja Karlsen er ansatt som prosjektleder med kontorsted Skjervøy. I tillegg har kommunene engasjert 

prosjektmedarbeidere i 20 % stilling.  

 

4. AKTIVITET I 2014 

 

Satsinger i Nord-Troms Regionråd 

 Ungdomssatsingen RUST 

 Nord-Troms Studiesenter  

 Kompetanseløft Nord-Troms 

 Omdømmebygging i Nord-Troms 

 Forskningsdagene i Nord-Troms 

 

Alle satsingene er forankret i Regionrådets arbeidsverktøy Nord-Troms Strategier. Det er utarbeidet 

egne delrapporter for alle satsingene. 

 

4.1 Sekretariat – drift 

 

Hovedsaker 2014 

En av de store oppgavene vi har jobbet med i 

2014 er Nærings- og utviklingsplanen for 

Nord-Troms, som er Troms fylkeskommunes 

satsing på regionen. Satsingene i planen er 

jobbet med i et eget seminar med bred 

deltakelse høsten 2013 samt et politisk møte 

mellom fylkesråd for næring og ordførere i 

Møte mellom fylkesråd og 

ordførere februar 2014 
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regionen i februar 2014, hvor ytterligere prioritering av tiltak ble foretatt. Nord-Troms Regionråd har 

utformet de konkrete prosjektene innenfor de ulike prioriterte områdene: kompetanse, boligutvikling 

og næringsutvikling. At Regionrådet har vært i førersete på dette arbeidet, har gjort at vi får forsterket 

satsingen på Nord-Troms Studiesenter og en konkret oppfølging av tiltak i Omdømmeprosjektet 

(boligutvikling og næringsutvikling). Ved utgangen av 2014 er prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms 

finansiert og iverksatt, prosjekt Boligutvikling er til behandling i fylkeskommunen og satsingene under 

næringsutvikling under utarbeidelse/behandling i kommunene. 

 

Gjennom Omdømmeprosjektet er også samarbeidet mellom næringsarbeiderne i kommunene vitalisert. 

Høsten 2014 ble dette samarbeidsorganet formalisert som Næringsutvalget i Nord-Troms – et under-

utvalg av Nord-Troms Regionråd som består av representanter fra eierne (en næringsmedarbeider fra 

hver kommune). 

 

Mål: Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) skal 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 Regionråds satsinger på nærings-

utvikling. NUNT vil også få en sentral rolle ved gjennomføring av satsingene i Nærings- og 

utviklingsplanen for Nord-Troms. 

 

NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR NORD-TROMS 

Fylkeskommunen satser 7,5 millioner på bolig- og næringsutvikling og 5 millioner på 

kompetanseutvikling i Nord-Troms. Satsingen er forankret i Regional planstrategi for Troms, rapport 

fra oppstartsseminar vedrørende Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms (oktober 2013), felles-

møte politisk nivå (februar 2014) og innspillsbrev fra Nord-Troms Regionråd (mars 2014). 

Prosjektsatsinger er utviklet i samarbeid med ulike aktører i Nord-Troms og fylkeskommunen. 

KOMPETANSE 

- en 5-årig satsing gjennom 

prosjektet Kompetanseløft i Nord-

Troms i regi av Nord-Troms 

Studiesenter.  

 

BOLIGUTVIKLING 

- en 3-årig satsing med 

Storfjord kommune som 

administrativ ansvarlig. 

Rådmannsutvalget er 

styringsgruppe.  

 

Prosjektet skal identifisere 

behov og gjennomføre tiltak 

som bidrar til å øke 

boligpolitisk kompetanse og at 

boligbygging blir en del av 

stedsutviklingen i 

kommunene. 

NÆRINGSUTVIKLING 

To hovedsatsinger: 

 

I) en helhetlig entreprenør-

skapssatsing i tre 

delprosjekter:  

a) målgruppe grunnskole 

b) målgruppe 

videregående skole 

c) unge gründere 

 

II) arenabygging i regi av 

NUNT 

Finansiering  

RDA-midler (5 millioner over 5 år) 

og egen inntjening  

 

Finansiering 

Prosjektmidler fra Troms 

fylkeskommune og 

Husbanken 

 

Finansiering 

Prosjektmidler fra Troms 

fylkeskommune og midler fra 

kommunale næringsfond 

(delprosjekt c) 

Kommunene bidrar gjennom 

studiebibliotekene og i 

arbeidsgrupper 

 

Kommunene bidrar med 

stillingsressurs 

 

Kommunene bidrar med 

stillingsressurs og bidrag fra 

næringsfond 
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Rådsforsamlingen ble avholdt i Kvænangen 21.05.2014 med to hovedtema: 

1. Nord-Troms Strategier/Handlingsplan 2014–2015 

2. Kommunestrukturreformen – innledning og debatt. Innledere: regiondirektør Tom Mikalsen 

og rådgiver Øystein Sivertsen, KS Nord-Norge 

Rådsforsamlingen ga styret i Regionrådet (ordførerne) i oppgave å samkjøre prosessen med 

kommunestrukturreformen i Nord-Troms. 

 

2014 var et år hvor mange store samferdselssatsinger på stamveinettet ble startet opp i Nord-Troms. 

Dette er satsinger Regionrådet har jobbet politisk med i samarbeid med andre over år gjennom innspill 

og prioriteringer i Nasjonal Transportplan. Følgende prosjekter er i gang: 

 E8 – utbedring av strekningen Riksgrensen–Skibotn (ferdigstilt høsten 2014) 

 E6 – Sørkjosfjellet 

 E6 – skredsikringsprosjektet Indre Nordnes–Skardalen  

 E6 – Kvænangsfjellet (planarbeid startet) 

 

Samarbeid om tjenesteproduksjon i Nord-Troms  

 Rådmannsutvalget hovedansvar 

 44 samarbeidsområder hvor alle kommunene deltar (2012) 

 16 områder hvor 2–5 deltar 

 

Samarbeidsområder med egne stillingsressurser 

 

Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

Mål:  Hovedformålet for opprettelsen av en felles innkjøpsordning er beskrevet i stiftelses-

dokumentet som «å sikre en mer kostnadseffektiv innkjøpsordning for alle kommunene 

samt å øke kompetansen og kvaliteten på innkjøpene». 

Org.:  Innkjøpssjef i full stilling (Ole Rødum). Vertskommune Storfjord. Organisert med 

økonomisjef i Storfjord som overordnede. Styringsgruppe med et medlem fra hver 

kommune fungerer som referansegruppe. Pålagt å rapportere til Rådmannsutvalget. 

Resultat:  Gjennomført over 150 konkurranser på Doffin.no med minst tre forespurte. Varekjøp 

skjer gjennom rammeavtaler. Tjenestekjøp skjer gjennom rammeavtaler med flere, noe 

som forenkler innkjøpsprosessen. Økonomisk resultat er vanskelig å konkretisere. 

Kommunene har ikke etablert verktøyet som er nødvendig for å måle det økonomiske 

resultatet. Rammeavtalene som er inngått benytter priser uten avtale og måler disse mot 

oppnådde priser. Dette gir en omtrentlig måling. Benyttes en slik måling, er 

Innkjøpstjenesten selvfinansierende. 

 

Nord-Troms plankontor 

Mål:  Nord-Troms plankontor skal være et kompetansemiljø innen planlegging, prosjekt- og 

prosessledelse, og har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til plansamarbeid 

og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette: 

 Kommune skal ha reviderte arealplaner. 

 Kommunene skal ha effektiv og god behandling av private reguleringsplaner. 

 Kommunene skal ha ajourholdt planregister. 

Org.:  Nordreisa kommune er vertskapskommune og administrativt ansvarlig for prosjektet. 

Prosjekteiere er kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, og 
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styret består av rådmennene i de fem kommunene. Plankontoret består av daglig leder 

Arne Samuelsen i 100 % stilling og seks planleggere i deltidsstillinger. 

Resultat:  Arealplanen for Nordreisa er gjennomført og arbeidet med arealplaner i de andre 

kommunene er godt i gang. Det er en løpende behandling av private reguleringsplaner i 

kommunene. Innføringen av digitale planregistre er kommunenes eget ansvar, men 

plankontoret samordner prosessen. 

 

IT-samarbeidet i Nord-Troms 

Mål:  IT-samarbeidet skal bidra til en mer effektiv drift av kommunene innen IT gjennom 

samordning av kompetansedeling, drift, utvikling, innkjøp og kurs. 

Org.:  Rådmannsutvalget er styringsgruppe, og en felles leder (Tom Eirik Jensen) samkjører og 

styrer ressursene. 

Resultat:  Gjennom flere år er det blitt utviklet et datasenter som yter tjenester til alle avdelinger i 

kommunene. 

 

Uttalelser fra Nord-Troms Regionråd 

 Høring Fylkesplan for Troms 2014–2025 

 Høring Kvænangsruta, skoleskyss 

 Høringsprosess Regional vannforvaltningsplan for Troms 2016–2021 

 Høring Regional plan for landbruk i Troms 

 Uttalelse vedrørende bevilgninger til samferdsel 

 Høring Handlingsplan for fylkesveg 2015–2017 

 Uttalelse vedrørende incentivordningen for film 

 Uttalelse vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålertillatelser 

 Uttalelse vedrørende endring av kontorstrukturen i Skatteetaten 

 Uttalelse vedrørende lokal forskrift for inntak og formidling i Troms (videregående skole)  

 Ny ordning med regional differensiert arbeidsgiveravgift 2014–2020 

 Høringsuttalelse til ny postlov 

 Høringsinnspill til statsbudsjettet: Studiesentrene i Troms på statsbudsjettet 2015 

 Nord-Troms Regionråd advarer mot kutt i ambulanseberedskapen 

 Høring tilbudsstruktur videregående opplæring i Troms 

 Uttalelse vedrørende fare for nedleggelse av Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, 

døgnenheten Storsteinnes, kjent som «Kløvertun» 

 

Vedtakssaker – Nord-Troms Regionråd  

Økonomi 

 Regnskap 2013 og perioderegnskaper 2014 

 Disponering av overskudd 2013 

 Dekning av transportutgifter 16. mai 2014 

 Krav til egenandeler/medfinansiering Nord-Troms Studiesenter 

 Budsjett 2015 

Organisasjon 

 Retningslinjer saksordførerordning, revisjon 

 Oppnevning av saksordførere, ulike områder 

 Rådmannsutvalget, fordeling av oppgaver i departement 
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 Oppnevning av representant og vararepresentant fra Rådmannsutvalget til Nord-Troms 

Studiesenter 

 Etablering av Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) 

 Vedtekter Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) 

 Styrets årsberetning og rapport 2013 

 Møteplan 2015 

 Retningslinjer for lønnsfastsetting 

 Organisering og driftsmodell for Nord-Troms Studiesenter 

Andre saker 

 Saker fra Nord-Troms Museum 

 Oppnevning av ny representant til OSO og OSO barnevern (overordnet samarbeidsorgan for 

UNN og kommunene) 

 Oppnevning av ny representant til Vannregionutvalget i Troms 

 Omdømmestrategi for Nord-Troms 

 Boligutvikling Nord-Troms 

 Strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 

 Forslag til styremedlem KomRev Nord 

 Forslag til kandidat til styret i UNN HF 

 Sykestuesenger Nord-Troms, finansiering etter 2015 

 Strekningsstrategi Nord-Troms 

 Hybelsituasjonen for elever i videregående skole 

 Mottakssituasjonen fiskerinæringen 

 Nord-Troms Strategier – handlingsplan 2014–2015 

 Oppnevning av representanter – arbeidsgruppe samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske 

universitet 

 Avklaring vedr. regionale parker 

 Anbefaling av finansieringsmodell OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og 

kommunene) 

 Friluftsråd og friluftsliv i Nord-Troms 

 Ny modell videregående opplæring – KomOpp orienterte om vekslingsmodellen 

 Nord-Troms Strategier – prosess vedr. flaggsaker i Nord-Troms 

 Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms – satsingsområder og organisering 

 Prosessplan – kommunestrukturreformen 

 Oppnevning av arbeidsgruppe – handlingsplan regional transportplan Troms 

 Friluftsråd Nord-Troms 

 Eget distriktskontor for NRK i Nord-Troms?  

 Newtonkonseptet og etablering av Newton-rom på Skjervøy 

 Masteroppgave Tilflytteres perspektiv på stedsattraktivitet i Nord-Troms 

 Orientering fra Statskog 

 Fosterhjemtjenesten – utnevning av ordførere som ambassadører 

 Økonomiske konsekvenser av å samlokalisere interkommunale tjenester (notat fra Rådmanns-

utvalget) 

 Handlingsplan for Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) 

 Oppnevning av representanter til Regionutvalget i Statskog 

 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms 

 Skoleskyss – hvem skal definere nærskole i forhold til skoleskyss? 
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 Kommunereformen 

 Kompetanseløft Nord-Troms 

 Handlingsplan for ungdomssatsingen RUST 

 Forskningsnode Nord-Troms 

 Utvikling av lokale læremidler for Nord-Troms – forstudie 

 Plan for entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 

 Lossing over kommunale kaier i Nord-Troms – felles praksis 

 

Møter, konferanser 

 Administrative møter mellom kommuneledelse og Regionrådet, alle kommuner 

 Fylkesmannens januarmøte (13.–15.01.), Tromsø 

 Møte med rektoratet Universitetet i Tromsø (31.01.), tema samarbeid, Nordreisa 

 Møte mellom fylkesrådet i Troms og ordførerne, tema Nærings- og utviklingsplan for Nord-

Troms (19.02.), Nordreisa 

 Internseminar ansatte Regionrådet (februar) 

 Møte med UiT, Kompetanseløft Nord-Troms (07.03.), Tromsø 

 Administrative møter KS, Troms fylkeskommune og regionrådene i Troms (april), Tromsø 

 Administrative møter Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge, tema Nærings- og 

utviklingsplan for Nord-Troms (vår), Tromsø 

 Fellesmøte regionrådene i Troms/ungdomssatsinger, tema felles hybelprosjekt/ungdoms-

prosjekt (16.06), Finnsnes 

 Seminar Kommunestruktur, Fylkesmannen (18.06.), Tromsø 

 Møte med styret i UNN vedr. sykestuesenger (24.06), Nordreisa 

 Arctic Race (16.08.), Kvænangen 

 Havbruksseminar (30.09.), Skjervøy 

 Forskningsdagene i Nord-Troms (uke 39) 

 Tromskonferansen (23.–24.10.), Tromsø 

 Arbeidslivsdagen UiT (11.09.), Tromsø  

 Møte med Universitetet i Tromsø vedr. forskningsnode Nord-Troms (11.11.), Nordreisa 

 Stedsutviklingsseminar i regi av Omdømmeprosjektet (25.11.), Kåfjord 

 Møte ressursgruppe mfl. vedr. kommunestruktur, Fylkesmannen i Troms (26.11.), Tromsø 

 Beredskapsmøte i regi av Rådmannsutvalget (01.12.), Olderdalen 

 Møte Ungt Entreprenørskap vedr. samarbeid (01.12.), Tromsø 

 Prosjektavslutning Omdømmeprosjektet (09.12.), Kvænangen 

 RUST Regional ungdomskonferanse Nord-Troms (11.12.), Nordreisa  

 Møte UiT, samarbeidsavtale oppfølging (15.12), Tromsø 

 Administrativt møte regionrådene i Troms (16.12.), Tromsø 

 

Representasjon 

 Fagråd for psykisk helsevern Nord-Troms: Jan Helge Jensen (Kvænangen) med Ingrid 

Lønhaug (Skjervøy) som vara. 

 Styringsgruppen Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms: Jan Helge Jensen (Kvænangen)  

 OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Anne-Marie Gaino (Nordreisa) 

med Cissel Samuelsen (Skjervøy) som vara.  

 Rådmannsforum Troms-KS: Ellen-Beate Jensen Lundberg (Storfjord) med Leif Lintho 

(Lyngen) som nestleder. 
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 OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord). 

 Oppfølgingsteam unge lovbrytere: Einar Pedersen (Kåfjord). 

 Koordineringsgruppen for kompetanseløftet 2015 innen helse og omsorg: Cissel Samuelsen 

(Skjervøy) med Einar Pedersen (Kåfjord) som vara. 

 Regionalt vannområdeutvalg Troms: Hilde Henriksen (Nordreisa) med Gunn Andersen 

(Kåfjord) som vara. 

 Ressursutvalg kommunereformen – oppnevnt av Fylkesmannen. Berit Fjellberg er 

representant. 
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4.2 Ungdomssatsingen RUST 

 

Visjon 

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane! 

 

Målsetting 

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal 

være en kanal for økt ungdomsmedvirkning. 

 

Bemanning og organisering 

Regional ungdomskonsulent Lisa M. P. Solbakken, 50 % stilling. 

Saksordfører: Lidvart Jakobsen. 

 

Nord-Troms ungdomsråd og Fagråd høst 2013–høst 2014 

Kommune Nord-Troms ungdomsråd Fagråd 

  

Mikal Biendl 

Espen Skogvang 
Jann-Sigurd Sivertsen/ Anette Holst 

  

Vebjørn Karvonen, leder 

Ida K. Larsen, nestleder 
Maria Figenschau  

  

Magnus Mathiassen 

Elise Leiros 
Gerd Steinnes Nilsen 

  

Victoria Mathiassen 

Eirik Isaksen 
Eldbjørg Ringsby 

  

Vilde Fyhn 

Celine Lilleng 
May Halonen, nestleder 

  

Mina Karlstrøm 

Synne Jørgensen 
Marit Boberg, leder 

 

Nord-Troms ungdomsråd og Fagråd valgt høst 2014 

Kommune Nord-Troms ungdomsråd Fagråd 

  

Mikal Biendl, nestleder 

Benjamin Johansen 
Jann-Sigurd Sivertsen/Anette Holst 

  

Vebjørn Karvonen, leder 

Tonje Nilsen 
Maria Figenschau, nestleder 

  

Magnus Mathiassen 

 
Gerd Steinnes Nilsen 

  

Victoria Mathiassen 

Hannah S. Larsen 
Eldbjørg Ringsby 

  

Vebjørn Fyhn 

Sara-Sofie Samane 
May Halonen, leder 

  

Mina Karlstrøm 

Synne Jørgensen 
Marit Boberg  

 

http://www.lyngen.kommune.no/
http://www.lyngen.kommune.no/
http://www.storfjord.kommune.no/
http://www.storfjord.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.lyngen.kommune.no/
http://www.lyngen.kommune.no/
http://www.storfjord.kommune.no/
http://www.storfjord.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/
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Møter  

 Nord-Troms ungdomsråd har hatt fem møter og behandlet 38 saker. 

 Fagrådet har hatt fem møter og behandlet 36 saker. 

 Det er vært avholdt AU-møter i forbindelse med ulike tiltak. 

 RUST har i løpet av 2014 deltatt blant annet på møter med Troms fylkeskommune, BKT-

regionen, alle regionrådene i Troms, Nord-Troms Regionråd, Distriktssentret og 

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms. 

 

Gjennomførte aktiviteter 

 27. januar: Møte i RUST. 

 25. februar: Møte i RUST. 

 24. februar: Møte med Distriktssentret. 

 24.–25. mars: Tur ungdom og ordførere. 

 28. april: Møte i RUST. 

 16. mai: Rusfritt arrangement i Nordreisa (arr. 

Nordreisa ungdomsråd, medarr. RUST). Ca. 

200 ungdom fra regionen deltok. Gratis buss. 

Bullridning, skum, DJ og gode premier.  

 30. juni: Møte i RUST. 

 1. juli: Regional ungdomskonsulent i møte med BKT-regionen. 

 18. august: Regional ungdomskonsulent deltok på møte med alle regionrådene i Troms. 

 29. august: Lyden av Lyngsalpan (arr. 

Lyngen ungdomsråd, medarr. RUST). Ca. 400 

deltakere. Gratis buss. Konsert med kjente og 

lokale artister på samme scene. 

 5. september: Nord-Troms ungdomsråd 

deltar på kurs i digitale historiefortellinger. 

 24. september: RUST-stand på Yrkes- 

og utdanningsmessa. 

 3. oktober: Nord-Troms ungdomsråd 

deltok på kurs i digitale historiefortellinger. 

 15. oktober: Nye medlemmer til Nord-Troms ungdomsråd klare. 

 21. oktober: Innlegg Nord-Troms Regionråd: Status i RUST v/Lisa M. P. Solbakken og 

Victoria Mathiassen. 

 27. oktober: Nettverkssamling og kompetanseheving for ungdomsarbeidere. Kurs i misbruk av 

digitale spill og sosiale media (arr. Fagråd RUST og Nord-Troms Studiesenter). 

 25. november: Møte i RUST. 

 25. november: RUST deltok på seminar om stedsutvikling i regi av Omdømmeprosjektet. 

Vebjørn Karvonen, Mikal Biendl og Victoria Mathiassen holdt innlegg. 

 11. desember: RUST-konferanse. Alle ungdomsrådene. Tema: Kommunereformen. Fylkes-

mann Bård Pedersen deltok og Troms fylkeskommune bidro økonomisk og med kursholdere i 

tale- og debatteknikk. 
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4.3 Nord-Troms Studiesenter 

 

4.3.1 Organisasjon 

 

Nord-Troms Studiesenter er en avdeling i Nord-Troms Regionråd 

I 2014 vedtok Nord-Troms Regionråd driftsorganisering av Nord-Troms Studiesenter som avdeling 

under Regionrådet. Målsettingen for studiesenteret er uendret: 

 

«Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan 

bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.» 

 

Ansatte 

Lisbeth Holm – prosjektleder 

Daniel Johnsen – studieadministrator  

 

Ressursutvalg/styringsgruppe  

Som ledd i ny organisering av Studiesenteret, ble styringsgruppen omdefinert til ressursutvalg med 

eget mandat. Ressursutvalget utgjør styringsgruppe for prosjektet Kompetanseløft i Nord-Troms: 

 Gunnar Grepperud, leder/Ådne Danielsen, begge UiT 

 Jan Helge Jensen/Sølvi Jensen, representanter Regionrådet/ordførere 

 Cissel Samuelsen/Einar Pedersen, representanter rådmenn  

 Grethe Lund/Gunn Lill Johansen, representanter studiebibliotekene 

 Sedolf Slettli/Håkon Figenschou, representanter Troms fylkeskommune 

 Frank Fyhn/Einar Eriksen, representanter næringslivet 

 Erik Kristiansen/Leif-Peder Jørgensen, representanter næringslivet 

 Olaug Bergset/Nils Alm, representanter Nord-Troms videregående skole 

 

4.3.2 Vedtak Nord-Troms Regionråd angående studiesenteret 

 

28. januar (sak 10/14), Nord-Troms Regionråd vedtar strategidokumentet for studiesenteret  

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner «Strategi 2014–18 Nord-Troms Studiesenter» som delplan av 

Nord-Troms Strategier. 

2. Handlingsplanen tas til etterretning og danner grunnlag for det pågående arbeidet med rullering av 

tiltaksplan for Nord-Troms Strategier.  

 

19. februar, møte Nord-Troms Regionråd og Troms fylkeskommune v/fylkesråd for næring og 

næringssjef 

Det er enighet i Nord-Troms Regionråd om følgende prioritering av tiltak: 

«Finansiering av Nord-Troms Studiesenter i et lengre perspektiv. Studiesenteret har vært en stor 

suksess siden oppstart i 2006, og er vårt viktigste verktøy for å sikre arbeidslivet kompetanse i 

framtiden. I tillegg innehar studiesenteret en viktig motorrolle i regionen gjennom å sette kompetanse 

på dagsordenen i ulike sammenhenger. Studiesenteret har en distribuert modell med møteplasser i alle 

seks eierkommuner. Utfordringen siden oppstart har vært å få til en forutsigbar langsiktig finansiering 

av denne viktige kompetanseinfrastrukturen.» 

 

21. oktober (sak 52/14), ny organisering og driftsmodell for Nord-Troms Studiesenter vedtatt 

Oppsummering av vedtaket: Nord-Troms Studiesenters driftsorganisasjon er en avdeling i Regionrådet 
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med egne vedtekter, finansiert av Troms fylkeskommune og kommunene med lik andel. Det opprettes 

et ressursutvalg som er bredt sammensatt med representanter fra UiT, næringsliv, kommuner, andre 

kompetanseaktører (jf. dagens styringsgruppe). Det utarbeides et mandat til gruppen for Nord-Troms 

Regionråd.  

 

4.3.3 Styringsgruppens arbeid 

 

Styringsgruppen har hatt to møter i løpet av året 

 13.03. – Studiebiblioteket, Skjervøy (med muligheter for oppkobling på lyd/bilde) 

 09.19. – Halti, Nordreisa  

 

På bakgrunn av Regionrådets vedtak har styringsgruppen i 2014 hatt fokus på oppfølging av strategi-

dokumentet Strategier 2014–18 Nord-Troms Studiesenter. 

 

 Møte 31. januar i Nordreisa med ledelsen ved Universitetet i Tromsø, fylkesråd for utdanning, 

Nord-Troms Regionråd, næringslivet og styringsgruppen for Studiesenteret 

 Søknad Troms fylkeskommune utviklingsmidler 2014–18 

Troms fylkeskommune bevilget i møte 30. september 5 millioner over 5 år til Nord-Troms 

Studiesenter basert på strategiplanen og søknaden om RDA-midler.  

 Strategier kommunesektor  

- Prosjektet igangsatt – helsesektorene valgt som første fokusområde 

- Kartlegging av kommunenes ansatte i helse- og omsorgssektoren 

 Strategier bedrifter  

- Prosjektet igangsatt – reiseliv og havbruk prioriteres 

- Kartlegging reiseliv i samarbeid med NUNT (Næringsutvalget for Nord-Troms) 

- Kartlegging internship i begge bransjene 

 Økonomioppfølging  

 Organisering av Nord-Troms Studiesenter – forslag oversendt Nord-Troms Regionråd 

4.3.4 Modell for Strategier 2014–18 
 

KOMPETANSELØFT I NORD-TROMS 
Bygger på det som allerede er utviklet og samhandler med andre aktører for å bidra til at 

regionen får tilpasset kompetanse gjennom følgende tre hovedsatsinger: 

OFFENTLIG SEKTOR 
STRATEGISK  

KOMPETANSEUTVIKLING 
I KOMMUNENE 

 
Hensikt: 

Den kompetente 
kommuneorganisasjon 

basert på et personale med  
rett kunnskap  

for å løse oppgavene 
 

PRIVAT SEKTOR 
STRATEGISK 

KOMPETANSEUTVIKLING  
I BEDRIFTER 

 
Hensikt:  

Tilpasset kompetanse 
for bedrifter 

basert på behov i  
bransjenettverk og klynger 

 

 

FELLES 
OMRÅDER 

 
 

MEGLER  
MOTOR 

MØTEPLASS 
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Strategidokumentet ga følgende føringer for Nord-Troms Studiesenters virksomhet: 

 

 Nord-Troms Studiesenter skal ha høyere utdanning 

som kjerneområde også i neste periode, men 

mandatet utvides til utdanningsvirksomhet på flere 

nivåer, formell og uformell, basert på 

kunnskapsbehov som er til stede for å utvikle 

regionen. 

 Nord-Troms Studiesenter tar en mer sentral rolle 

(nøkkelrolle) i koordinering/utvikling av 

kompetanse i regionen. 

 Revitalisere avtalen mellom Nord-Troms Regionråd 

og Universitetet i Tromsø gjennom samarbeidsmøter 

der regionen er tydelig på forventninger og krav. 

 Vedlikeholde og utvide nettverk, der det nasjonale 

nettverket NILUS og «Vi i nord»-nettverket ved 

Universitetet i Tromsø er de mest sentrale på overordnet nivå. 

I praksis vil samarbeid med andre studiesentra være viktig, og 

samarbeidprosjektet med Studiesenteret Finnsnes følges opp. 

 Videreutvikle Nord-Troms Studiesenter som verktøy for kommuners og bedrifters arbeid med 

rekruttering og kompetanseutvikling gjennom to satsingsområder: 

o Kommunal sektor 

o Næringslivet  

 

4.4 Nord-Troms Studiesenter – utviklingsprogrammet 

 

Prosjektet fikk tilsagn om finasiering via RDA-midlene 30. september 2014. Vi hadde imidlertid i 

gangsatt tiltak på utviklingsprosjktene mye tidligere. 

 

4.4.1  Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i kommunene (Kommuneprosjektet) 

 

Arbeidet startet i mars med et arbeidsmøte v/rådmannsrepresentantene i Nord-Troms Studiesenters 

styringsgruppe, RESULT (UiT Norges Arktiske Universitet), administrasjonen i Nord-Troms 

Regionråd og Nord-Troms Studiesenter. 

 

Rådmannsutvalget vedtok 14. mars å igangsette prosjektet i tre faser med prioritet på helse- og 

omsorgssektoren.  

 

Rådsordfører Jan Helge Jensen 

og styringsgruppen feirer RDA-

tilskudd til utviklingsprogrammet 

Kompetanseløft i Nord-Troms 
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FASENE  MULIGE AKTØRER ANSVAR 

FASE 1: TEGNE KARTET  

Kartlegge behovet, beholdningen og 

utviklingsbildet 

 

UiT v/RESULT bidrar i 

kartleggingsarbeidet og påtar seg 

ansvar med å utarbeide et enkelt 

kartleggingsverktøy  

Nord-Troms 

Studiesenter/rådmenn 

og arbeidsgruppe i 

medvirkende 

kommuner 

FASE 2: ANALYSERE OG LEGGE 

STRATEGIER  

«Hvis vi skal løse dette, må vi …» 

 

UiT v/RESULT bidrar i 

analysearbeidet 

Flere nivå i kommunene må 

kobles inn for å legge strategier  

Nord-Troms 

Studiesenter/rådmenn 

og arbeidsgruppe i 

medvirkende 

kommuner 

FASE 3: TILTAK 

«Dette må gjøres fordi …» 

(begrunnelsen) 

 Kompetansetiltak iverksettes 

Kompetanseplan iverksettes av 

utdanningsaktører lokalt i 

samarbeid med fagskoler, 

høgskoler, universitetet etc. 

Nord-Troms 

Studiesenter 

koordinerer arbeidet 

 

Rådmannsutvalget er styringsgruppe, mens Nord-Troms Studiesenter har prosjektledelsen. Arbeids-

gruppe nedsatt av rådmenn bestående av en fra helse- og omsorgssektoren i hver kommune. Gruppens 

oppgaver har på vegne av rådmannsutvalget lagt føringer for og vært drøftingspartner underveis i 

kartleggingen av kompetansebeholdningen i Nord-Troms. Registrering av kompetansebeholdningen i 

helsesektoren utført av arbeidsgruppen. RESULT, UiT v/Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen har 

samlet og bearbeidet tallene.  

  

Rapport 1 fra Gunnar Grepperud og Ådne 

Danielsen: Kompetansebeholdningen i helse- og 

omsorgsektoren i Nord-Troms kommunene 

Foreløpig rapport fra Nord-Troms Studiesenter basert 

på Rapport 1 fra Gunnar Grepperud og Ådne 

Danielsen, RESULT/UiT – sendt kommunene. 

 

Møter i arbeidsgruppen 

 26. august, møte, Olderdalen 

Oppfølgingsmøte. Registreringer i kommunen, 

bearbeiding av materiale v/RESULT. Veien videre.  

 2. oktober, møte lyd/bilde 

Status på registreringsarbeidet som er gjennomført 

i samtlige kommuner i løpet av september måned. 

Registreringene oversendt RESULT til 

bearbeiding. 

 12. desember, møte lyd/bilde 

Fase 1 (kartleggingsfasen) er gjennomført. Veien 

videre: gjennomføring av fase 2 og 3. 

Gjennomføring av intern prosess i hver kommune. 

 

Fagseminar  

 26. mai, Kick off – Helsedag 1  

Med UiT/RESULT, rådmenn og helse - og sosialledere i alle kommunene. 
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 8. oktober, Helsedag 2, Kulturhuset Olderdalen  

For helse- og omsorgssektoren i de seks kommunene. 

 

Oppfølging Nord-Troms Regionråd/Rådmannsutvalget 

 19. juni, møte Nord-Troms Regionråd  

Informasjon fra Studiesenteret om prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms 

 1. september, møte Rådmannsutvalget 

Status og framdrift ifm. kompetanseplanlegging helse v/Studiesenteret, Lisbeth Holm 

 2. september, møte Nord-Troms Regionråd 

Orienteringssak «Status i arbeidet med Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 

 21. oktober, møte Nord-Troms Regionråd 

Presentasjon av foreløpige tall «Kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-

Troms». Plan for implementering i egen kommune. 

 

4.4.2 Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i bedrifter (Næringsprosjektet) 

 

Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i bedrifter basert på klynger og nettverk på tvers av 

kommunegrenser. 

 

Aktivitetsmål 

Identifisere behov for rekruttering og kompetanseheving i næringslivet slik at Nord-Troms kan ta del i 

veksten i landsdelen. Arenaskaping – møteplasser for bransjer der rekruttering og kompetanse blir satt 

på dagsordenen. 

 

På bakgrunn av dette vil Nord-Troms Studiesenter jobbe opp mot kunnskapsleverandører for å sikre at 

regionen får tilgang på den kompetanse det er behov for. Reiseliv og matproduksjon (herunder 

havbruk) prioriteres som bransjer.  

 

Reiseliv 

Forstudie – kunnskapsinnhenting reiseliv 

 Få kunnskap om rekruttering og kompetansebehov i 

bransjen i framtida. 

 Identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av 

reiselivet til en betydelig næring i regionen slik at Nord-

Troms kan ta del i reiselivskaka i landsdelen. 

 

Forstudien ble gjennomført sommeren 2014. Beate Brostrøm 

ledet arbeidet med forstudien og samarbeidet med Nærings-

utvalget i Nord-Troms (NUNT), som deltok i kunnskaps-

innhentingen. 18 dybdeintervjuer og svar på 33 

spørreundersøkelser danner grunnlaget for rapporten. Forstudien 

har gitt nye kunnskaper som det jobbes videre med: 

 Forslag til kompetanseplan for reiselivsutvikling 

 Lokalisering av samhandlingsmønstre og forslag til 

tilpassede tiltak for å styrke nettverksbygging i 

regionen. 

 Kartlegging av mulige samarbeidsparter i næringslivet for studenter og elever 
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 Liste over flaskehalser som bør løses 

 

Workshop 28. august  

Funnene ble lagt fram på en regional reiselivsworkshop som ble arrangert i samarbeid med Innovasjon 

Norge og næringsmedarbeiderne i kommunene. Innspill fra workshopen foreligger som referat og er 

innarbeidet i endelig rapport. 

 

Mat – havbruk 

Forankringsarbeid havbruk 

For å komme i gang med prioriteringsområdet mat, gjorde vi 

en oppstart med havbruksnæringen i juni. Fordi 

finansieringen ikke ble klar før i september, koblet vi 

oppstarten opp mot en allerede finansiert pilot i samarbeid 

med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA)/UiT, der 

hovedfokus er samarbeid mellom UiT og arbeidsliv. Leif 

Peder Jørgensen ble engasjert som prosjektmedarbeider, og 

har i perioden hatt kontakt med samtlige bedrifter innenfor 

havbruksnæringen i Nord-Troms.  

 

Havbruksseminar 30. september  

I samarbeid med Troms fylkeskommune (NTVS), Nord-

Troms Regionråd, Innovasjon Norge og Lerøy Aurora 

gjennomførte vi en stor havbrukskonferanse. 

 

 

 

 

 

4.4.3 Nord-Troms Studiesenter: motor – megler – møteplass 

 

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i Strategisk plan 2014–18. 

Igangsetting av utviklingsprogrammene som er beskrevet i kapittel 5 og 6 er i stor grad gjennomført 

ved Studiesenterets ordinære ressurser, supplert ved innkjøp av prosjektbistand på forstudie reiseliv og 

internship havbruk. Først på slutten av året ble RDA-midlene innvilget, og man kunne gå i gang med 

rekruttering av prosjektmedarbeider i henhold til prosjektplanen. Ny prosjektmedarbeider starter opp 

5. januar 2015. 

 

Motorrollen 

Funksjonene som motor og megler griper inn i hverandre, men distinksjonen gjøres for å tydeliggjøre 

den viktige, men mindre konkrete «motorrollen». Et særpreg ved modellen er nettopp Nord-Troms 

Studiesenters viktige rolle som «motor» i utviklingen av kompetanse i regionen. 

 

 Søknad Troms fylkeskommune RDA – framskaffelse av midler til den nye satsingen Strategier 

2014-18 (5 millioner over 5 år). 

 Prosjekt Samhandling om kompetanseheving i distriktene 

Våren 2014 gjennomførte vi sammen med Studiesenteret Finnsnes syv møter med 

utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge med hensikt å etablere arenaer for framtidig samarbeid. 
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 Møte 31. januar i Nordreisa med ledelsen ved Universitetet i Tromsø, fylkesråd for utdanning, 

Nord-Troms Regionråd, næringslivet og styringsgruppen for Studiesenteret. 

 Møte med ledelsen TFK, 23. april. 

 Møte med Innovasjon Norge (20. juni) – legge fram våre satsinger. 

 Møte med Visit Lyngenfjord. 

 Infomøter – kommunestyrene alle kommunene. 

 Møter med samtlige næringsforeninger i regionen. 

 Fylkesmannens januarmøte. 

 Brev til KUF – finansiering statlig, 12. mars. 

 VIN-nettverket, 21.mars. 

 Høringsuttalelse Strategisk næringsplan Nordreisa. 

 

Regionalt 

 Rådsforsamlinga Nord-Troms Regionråd 

 Møter Nord-Troms Regionråd  

 Møter Rådmannsutvalget 

 

Meglerrollen  

I 2014 har vi gjennomført åtte 

studier/bedriftsøkonomiske fag og fem kurs. 741 

personer har tatt kurs eller studier via Nord-Troms 

Studiesenter siden oppstart. I løpet av 2014 har 119 

personer* gjennomført studier/kurs i tilknytning til 

Nord-Troms Studiesenter (* samme person kan ha tatt 

flere studier og/eller kurs). Vi har i 2014 hatt noen 

færre studier enn tidligere, noe som i stor grad skyldes 

færre tilbud gitt fra UiT og Høgskolen i Finnmark 

under fusjonsprosessen mellom de to institusjonene.  

 

Vi har brukt forholdsvis mye tid på møter og dialog med 

instituttene for å påvirke at de skal satse på 

desentraliserte, fleksible tilbud og videreføre 

samarbeidet med Nord-Troms Studiesenter om 

gjennomføring av disse. 

 

Dette har hatt positive effekter. For studieåret 2015/16 tilbyr vi flere profesjonsutdanninger og mange 

fag i samarbeid med UiT og HiH.  

 

Både næringsliv og kommuneorganisasjoner etterspør kortere kompetanseopplegg/kurs, og vi har i år 

gjennomført fem kurs med totalt 68 deltakere. 

 

Praksisplasser – koordinator for praksis og kompetanse 

Kommunene har avtale med UiT/Helsefakultetet om praksisplasser for studenter. Nord-Troms Studie-

senter har oppgaven som koordinator og er hovedkontakt mellom regionen og Helsefak ved 

praksisutplassering i kommunene (både desentraliserte og fulltidsstudier). 

 

Møteplass – studiebibliotekene 
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Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for de som tar utdanning. Med 

studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler. 

Her kan man ha gruppesamlinger samt tilgang til litteratur, Internett, trådløst nettverk og lyd/bilde-

studio. Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon, og kan benyttes både i og utenom 

ordinær åpningstid. 

 

Vi ser behov for revitalisering av studiebibliotekene og oppgradering på enkelte områder etter åtte års 

drift. Det ligger derfor inne som satsingsområdet i prosjektplanen og ble fulgt opp med en «kick off» i 

oktober. 

 

15.–16. oktober, felles studietur/arbeidsseminar for Studiebibliotekene i Nord-Troms og 

Nord-Troms Studiesenter 

 Møte med ledelsen på Universitetsbiblioteket, avtale om samarbeid 

 Omvising Universitetsbiblioteket  

 Funn fra forskningsprosjektet Utdanning for utvikling v/Gunnar Grepperud, der Studiesenteret 

har vært en del av forskningen. Tid til drøftinger og erfaringsutveksling 

 

4.5 Prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms 

 

Hva bør Nord-Troms være kjent for? 

Det er tenkt at disse momentene skal inngå i grunnsatsene for utviklingsarbeidet i regionen: 

- Naturen: spektakulær, rå og urørt. Vi er på lag med naturelementene. Det er store, verna 

naturområder i regionen, noe som sier noe om kvalitetene på naturen. 

- Kulturen: eksotisk, tre stammers møte, sameksistens og samarbeid 

- Folket: ekte og ujålete, med gjennomføringsevne, jf. gjenoppbygginga etter krigen. 

 

Dette er oppsummert gjennom en logo for regionen: 

Studiebibliotekene ønsker å være 

aktive og viktige deltakere i 

prosjektet Kompetanseløftet i Nord-

Troms 
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Tanken bak Der kontraster former folk er å belyse de sterke kontrastene mellom naturen og menneskene. 

Kontrastene er større i Nord-Troms, og dette former folket som bor her. Dette må gå igjen som en rød 

tråd i alle planer og i utviklingsarbeidet for regionen. Kontrastene som er høyaktuelle for Nord-Troms er 

 kulde/varme 

 mørketid/lyst hele døgnet 

 mangfoldet av folkeslag 

 historie/fremtid 

 midnattssol/nordlys 

 

Vi skal gjenspeile kontrastene som former folket gjennom de aktuelle kontrastene som er rundt folket i 

Nord-Troms. I det visuelle formspråket vil vi vise kontrastene gjennom å sette sammen menneske og 

natur. Vi vil bruke menneskelige faktorer som samhold, historier, omtanke for hverandre og 

opplevelser som gir merverdi for menneskene opp mot faktorer i naturen som fjell og tinder, vidder, 

høyder, vann, vind, gnistrende frost, frisk luft, lys, midnattssol, nordlys, mørketid, lyst hele døgnet og 

ekstreme værforhold. Dette tror vi folket i Nord-Troms vil kjenne seg igjen i, og vi håper det vil gi 

dem et eierforhold til logoen og den visuelle profilen. Dette er tatt inn i eget profilprogram for Nord-

Troms. 

 

Verktøykassa: Det er utviklet en felles nettportal for Nord-Troms. Den 

skal brukes i fremtidig rekrutteringsarbeid for kommunene og 

næringslivet. www.nordtromsportalen.no er utgitt på fire språk: norsk, 

engelsk, samisk og finsk. Portalen kan med fordel utvikles til å inneholde 

annen relevant informasjon. Det er også produsert andre effekter for 

regionen som er lagt i verktøykassa: profilmanual, bildefortellinger og 

brosjyrer til ulike målgrupper i regionen, messeutstyr, klistremerker, reflekser osv. Kommunene og 

næringslivet i Nord-Troms er utfordret til å bruke disse verktøyene i rekrutteringssammenheng. 

 

Boligutfordringer: Prosjektet har satt fokus på boligsituasjonen i 

kommunene i forbindelse med fremtidig rekrutteringsarbeid. 

Omdømmeprosjektet har utarbeidet en skisse for boligutfordringer i Nord-

Troms. Denne dannet grunnlaget for felles boligutviklingsprosjekt i Nord-

Troms. Storfjord kommune er vertskapskommune for satsingen, som i dag 

er finansiert av Husbanken, Troms fylkeskommune og kommunene i regionen. 

 

Entreprenørskap i skolen: Prosjektet har jobbet med entreprenørskaps-

satsing i skolen i Nord-Troms. Det er samarbeidet tett med Ungt 

Entreprenørskap Troms og Regionkontoret for skoleutvikling v/Ulla Laberg. 

Arbeidet med entreprenørskapssatsing tas videre i tre delprosjekt for hhv. 

grunnskole, videregående skole og målgruppen 19–35 år. 
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Prosjektorganiseringen 

 

Målsetting 

Målsettingen med prosjektet er å styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt 

omdømme utad. I dette ligger det en intern mobilisering av regionens innbyggere (identitetsbygging) 

der det skal gjennomføres tiltak som skaper stolthet og øker bevisstheten om regionens muligheter. 

Det andre er et eksternt fokus (omdømmebygging) som skal skape en felles forståelse og profilering 

av regionens fortrinn. Her skal man finne frem til de unike «prosjektene» som kan danne basis for 

omdømmebygging og profilering av regionen. Tiltakene skal øke bolyst og boglede samt stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling. 

 

Finansiering 

Prosjektet finansieres gjennom bolystmidler (KRD), Troms fylkeskommune, Sametinget, Universitetet 

i Tromsø og kommunene selv i et treårig perspektiv. 

 

Organisering 

Rådmannsutvalget er styringsgruppe med Ellen Beate J. Lundberg som leder og Einar Pedersen som 

saksrådmann. Det ble avholdt fem møter i styringsgruppen. Flere avklaringer er gjort per e-post med 

styringsgruppen. Saksordfører er Torgeir Johnsen. 

 

Bemanning 

Silja Karlsen jobber som prosjektleder i 90 % stilling og selges ut resterende 10 % til Skjervøy 

kommune. Beate Brostrøm var ansatt i 20 % stilling fram til august. I tillegg til prosjektleder, består 

prosjektgruppen av seks prosjektmedarbeidere som er tilsatt av den enkelte kommune: 

Kvænangen:  Anne Berit Bæhr 

Nordreisa:  Beate Brostrøm 

Skjervøy:  Ingrid Lønhaug 

Kåfjord:  Inger Marie Åsli 

Lyngen:  Rolf Johansen/Ingeborg Johnsen og Hilde Grønås 

Storfjord:  Maria Figenschau 

 

Det har vært avholdt 15 møter i prosjektgruppen, 4 møter i arbeidsgruppen for nettportalen og 4 møter 

i arbeidsgruppen for stedsutviklingsseminaret. 

 

Gjennomførte aktiviteter Deltakere 

Møte Lyngen næringsforening  4 

Gjennomført identitets- og omdømmekartlegging av NorStat 900 i Nord-Troms, 650 

i Tromsø og Alta 

Møte Kåfjord næringsforening, Kåfjord  6 

Innlegg om entreprenørskapssatsing på seminaret «Felles innsats for 

opplæring og utdanning i Nord-Troms», Sørkjosen  

60  

Medarrangør TV 2-satsing «Fly med oss» og åpen lufthavn Sørkjosen Åpent arrangement 

Inspirasjonsseminar «God innbyggerdialog gjennom nye kanaler» 30 

Foredrag for leietakere til Halti II 25 

Foredrag på Nord-Troms videregående skole 50 

Studenttreff Tromsø 40 

Arbeidslivsdag Universitetet i Tromsø Åpent arrangement 
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Yrkes- og utdanningsmesse videregående skole Åpent arrangement 

Havbruksseminar «Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms» 600 

Møte utstillingsgruppen til Halti II 10 

Inspirasjonsseminar «Omdømmebygging og stedsutvikling» 50 

Presentasjon Plankontoret i Nord-Troms 6 

Møte Nordreisa næringsforening 8 

Velkomstkveld for nye tilflyttere i kommunene  

 

 Det har vært avholdt møter med kommuneadministrasjonene om funnene i prosjektet. 

 Det har vært presentert resultatene av identitets- og omdømmekartleggingen i kommunestyre-

møtene. 

 Det har vært avholdt møter med Regionkontoret, UE Troms, Halti næringshage og Nord-

Troms videregående skole angående samarbeid om satsing på ungt entreprenørskap i skolen.  

 Det har vært avholdt møter med Distriktssenteret ang. samarbeid og kartlegging av prosjektet. 

 Det er sendt ut flere nyhetsbrev fra prosjektet. 

 Det har vært avholdt flere møter med næringsmedarbeiderne i Nord-Troms-kommunene, 

NUNT (Næringsutvalget i Nord-Troms). 

 

Merknad  

Det er mye dokumentasjon i forbindelse med Omdømmeprosjektet. For å få synliggjort de ulike aktivi-

tetene og funnene, er det etablert en egen vedleggsliste som skal si noe om funnene. For ytterligere 

informasjon er det utarbeidet mer detaljert rapport for 2014.  

 

I tillegg er følgende rapporter/materiell utarbeidet: 

 Profilprogram for Nord-Troms. 

 Identitets- og omdømmekartlegging. 

 Brosjyre «Der kontraster former folk». 

 Rapport «Vi er ikke sånn hardingfele- og hallingkastnorsk. Vi er nordtromsnorsk!». 

 Rapport UEs registrerte aktiviteter i Nord-Troms. 

 Brosjyre for studenter «Attraktiv og nyskapende. Velkommen til Nord-Troms». 

 Rapport «Kampanjen – savner du noen?». 

 Rapport Havbruksseminaret. 

 Travel guide Nord-Troms. 

 Brosjyren «Der kontraster former folk». 

 Rapport registrerte UE-programmer som er gjennomført i perioden. 

 Innbyggerdialog som verktøy for omdømmebygging i kommuner (sendt til styringsgruppen). 

 Omdømmestrategien. 

 

Innspillsdokumenter sendt til Regionrådet: 

- To tiltaksplaner: tiltaksplan for rekruttering og omdømmebygging 2012 og 2015 

- Boligutvikling 

- Entreprenørskapssatsing 

- Innspill om tre stammers møte 

- Hjemmesider 

- Vertskap/tilflytterverter 

- Stedsutvikling/skilting 
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4.6 Forskningsdagene i Nord-Troms 

 

Forskningsdagene er en årlig regional forskningsfestival med mange ulike tema og enkeltarrangement. 

Festivalen er et samarbeid med Halti næringshage, som er hovedarrangør. Forskningsdagene går av 

stabelen på samme tid hvert år – i uke 39. I 2014 var hovedtema kommunikasjon. Det var arrangement 

i de fleste nordtroms-kommunene i perioden 17.–30. september. Det var stor variasjon i tema for de 

ulike arrangementene. De største arrangementene var rettet mot elever fra 4. klasse og i ungdoms- og 

videregående skole. Forskningsdagene ble avsluttet med et omfattende Havbruksseminar på Skjervøy. 

 

5. REGNSKAP 

 

Selskapets regnskapsfører er Regnskapskontoret Kaj Båtnes (Sørkjosen). Selskapets revisor er 

IP Revisjon AS (Skjervøy).  

 

Regnskapet for Nord-Troms Regionråd 2014 er gjort opp med et årsoverskudd på kr 108 364,-. 

 

Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 

 

 

 

 

 

Nord-Troms, 24. mars 2015 

 

 

 

 

 Inger Heiskel Jan Helge Jensen Svein O. Leiros 

 styremedlem styreleder styremedlem 

 

 

 

 

 Lidvart Jakobsen Sølvi Jensen Torgeir Johnsen 

 styremedlem nestleder styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 


