
 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 6-2017 

STED: Reisafjord hotell, Sørkjosen/Halti, Storslett 

TIDSPUNKT: 4. og 5. september 2017 

 

Program: 

Mandag – Reisafjord hotell 

kl 1600-1900 Behandling av saker på sakslista 

 

Tirsdag - Halti 

kl 0800-1400 Samskapt politikkutvikling  

  – prosessamling med mål å prioritere viktige politikkområder for 

Nord-Troms 

 

MØTESTART MANDAG KL 1600:  

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Ludvig Rognli for Svein O. Leiros, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Merknad til innkalling: ingen 

 

Merknad til sakslisten: det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendt 

saksliste: 

 Sak 37/17 Newton-rom Nord-Troms 
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VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 33/17  Godkjenning av referat fra møte 23.06.17   

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra skype-møte 23.06.17 

 

Merknad til referat: 

Til sak 29/37 felles vannscooterforskrift for Nord-Troms: 

Presisering vedrørende vedtak: «lokal forskrift for vannskuter og andre fartøy» 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møte 23.06.17 

med merknad. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 34/17 Regnskap pr 30.06.17 

Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 30.06.17  

 Delregnskaper 30.06.17 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger:  

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 

ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord-Troms.  

 

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 

o Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd) 

o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for 

rapport og regnskap) 

o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt;  

 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport), 

regionrådet prosjekteier 

 Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage 

 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og 

rapport), regionrådet prosjekteier 
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 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT 

 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. 

Regionrådet har økonomisk ansvar. 

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 

enkelte kommunene. 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST viser et 

underskudd pr 30.06.17 på kr 19.004. 

 

Underskuddet skyldes posten «kjøp av tjenester», hvor regionrådet har gjort vedtak 

i forbindelse med utredningsarbeid vedrørende interkommunalt samarbeid, 

informasjonsarbeid mm (se note 2 i regnskapet). 

 

Kommentarer til avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - stillingen som regional ungdomskonsulent 

har stått vakant i mai og juni 

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet, 

kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «datakostnader» - påløper 2. halvår – det samme gjelder «kjøp av datautstyr» 

o «tiltak ungdom» - forventes brukt i 2. halvår 

 

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 84.867 pr 30.06.17. 

Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver i prosjektet 

«Kompetanseløft i Nord-Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ 

kostnadsfordeling. 

 

Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms 

fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, 

avvikling av eksamen o.l. 

 

Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse. Dette 

utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 

 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 

 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 
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Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 

fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). 

 

Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.17 på 

kr 65.863. 

 

Merknad i møtet: 

Totalregnskap bør settes opp mot halvårsregnskap året før. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 30.06.17 til orientering.  

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 35/17  Høringsinnspill til Regional Transportplan Troms 2018-2029 

Saksdokumenter:  

 Sak 20/17 Høring planprogram Regional transportplan 2018-2029 

 Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag regional transportplan 2018-2029 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesrådet har vedtatt at forslag til regional transportplan for Troms 2018-2029 

som er sendt på høring med høringsfrist 4. september 2017. 

 

Vedtak fra møte 23.06.17: 

1. Saksordførere for samferdsel (Johnsen og Mevik) utarbeider forslag til 

høringsinnspill som behandles på regionrådsmøte 4.-5. september 2017.  

2. Styret i Nord-Troms Regionråd vil bestille en 

utredning/grunnlagsdokumentasjon fra Transportutvikling, Narvik, som kan 

benyttes i innspillet til RTP fra Nord-Troms.  Kostnaden dekkes av 

fondsmidler i regionrådet, dersom behov kan kommunene være med på 

spleiselag. 

 

 

Forslag til høringsinnspill fremmet i møte: 
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Nord-Troms Regionråd vil støtte fylkeskommunen i at det er behov for en betydelig 

økt satsing på samferdsel. Dette innebærer at det må på plass et nasjonalt program 

for innhenting av det store etterslepet på fylkesvegene og at skredsikring i fylket 

prioriteres.  

 

Ny tunellforskrift for fylkesveger trådte i kraft januar 2015. Det må være innlysende 

at Storting og regjering følger opp dette gjennom økte bevilgninger øremerket til 

oppgradering av tunellene. 

 

I NTP kan det virke som ÅDT er et avgjørende kriterium for at veibygging skal være 

samfunnsøkonomisk lønnsom. Mens de nordlige fylkene fremholder at 

dokumentasjonen i rapporten «fra Kyst til Marked 2014» argumenterer for at også 

verdiskapning må tillegges vekt ved vurdering av lønnsomhet i veiprosjekter. 

 

Nord-Troms Regionråd vil påpeke at vi har en betydelig verdiskapning innen 

industri, primærnæring og turisme. I forhold til samfunnsøkonomisk verdiskapning 

mener vi at disse næringsområdene må bli synliggjort og tatt i betraktning når 

midler til opprusting av fylkeskommunale veger og tuneller fordeles. Det er ønskelig 

med en egen strategi for disse næringsområdene. Nord-Troms Regionråd forventer 

at fylkeskommunen prioriterer økt satsing på fylkesvegene i Nord-Troms. 

 

 

INVESTERINGSSTRATEGI 

Nord-Troms Regionråd anbefaler fylkeskommunen om å gå for en strategi for bruk 

av rentekompensasjonsordningen for fylkesveger. Skal det være mulig å oppfylle 

kravene i tunellforskrift innen 2025 og i tillegg ta større investeringer i rassikring, 

vil man være helt avhengig av å utnytte denne ordningen. Så får vi i fellesskap jobbe 

for at Storting og regjering øker overføringen til fylkeskommunen betraktelig i årene 

som kommer. 

 

Nord-Troms Regionråd mener at realisering av Ullsfjordforbindelsen med 

hurtiggående ferge over Lyngenfjorden vil bli en viktig næringsmessig 

transportkorridor mellom Tromsø og Alta/Finnmark. 

 

 

RASSIKRING 

Nord-Troms er en rasutsatt region og er helt avhengig av god regularitet. Det være 

seg snøskred, marin leire og store fjellskred. Dette gjør det ekstra utfordrende for 

næringslivet spesielt i Skjervøy, Lyngen og Kåfjord. Nord-Troms Regionråd mener 
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det er viktig at Troms fylkesting prioriterer og setter fokus på rassikring. Nord-

Troms forventer at rassikring av FV 347 Singla og forlengelse av Pollfjelltunnelen 

prioriteres i planperioden. 

 

 

HURTIGBÅT/FERGE 

Nord-Troms Regionrådet ber fylkeskommunen hensyn ta følgende når det gjelder 

hurtigbåt og ferger: 

 Korrespondanse mellom de ulike rutene på strekningen Burfjord-Tromsø 

 Pendlingsmuligheter for skole-elever på strekningen Karlsøy-Skjervøy 

 Større ferge Storstein-Lauksundskaret 

 

 

FLY 

Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet 

og et tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen.  

 

Vedtak:  forslag til høringsinnspill fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 37/17  Newton-rom Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

 Presentasjon av Newton-rom (vedlagt) 

 

Orientering ved regionrådets representant i styringsgruppa Knut Jentoft og  

prosjektleder Silja Karlsen. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler at det inngås langsiktige avtaler for bruk av 

Newton-rommet mellom Skjervøy kommune og de andre Nord-Troms 

kommunene.  

2. Nord-Troms Regionråd ber den enkelte kommune behandle saken om bruken 

av Newton-rommet politisk for å sikre felles forståelse om langsiktig bruk av 

rommet. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 

 

Rapport fra Troms fylkeskommune; «Fylkesferd 2016» klikk på lenke: 

https://www.tromskortet.no/arsrapport-2016/category1746.html 

 Rapport til orientering 

 

Næringskonferanse Nord-Troms 28. september 

 Samarbeid mellom regionrådet og Halti næringshage – konferansen er knyttet 

til nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 

 Program klart 

 Ordførere er vertskap – bli med å rekrutter næringsliv/politikere fra egen 

kommune 

 

Studenttreff og arbeidslivsdag 13.-14. september 

 Pizzakveld på Jonas – ordførere tar regi – korte innlegg 3 min 

 

 

Jubileumsbrosjyre Nord-Troms Regionråd 20 år november 2017 

 Synliggjøre regionrådet og våre satsinger 

 Kontrakt inngått med JS Norge 

 Annonsesalg startet  

 Skal lages artikler – ulike satsinger/beskrivelse av regionen/næringsliv – 

muligheter for jobb mm 

 

RUST – ordførertur i forbindelse med møte 27.-28. november i Lyngen 

 Forespørsel fra RUST om muligheter for tur i forbindelse med møte i Lyngen – 

aktuelt med tur mandag formiddag, så fellesmøte med mobbeombud, 

parallelle møter tirsdag 

 Ordførerne ønsker å få til fellestur i november slik foreslått 

 

Forprosjekt ny kontorstruktur NAV Troms 

 Saken gjelder oppstart av utredningsarbeid gjennom et forprosjekt for å se på 

ny kontorstruktur for NAV i Troms 
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 Rådmennene er invitert til å sitte i arbeidsgrupper. Politisk nivå er ikke 

involvert/invitert med i forprosjektet 

 Regionrådet kjenner lite til saken p.t.  

 Hver enkelt kommune følger opp saken videre 

 

 

Møtet hevet kl 1900. 

Berit Fjellberg 

referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTESTART TIRSDAG 5. SEPTEMBER KL 0800:  

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Svein O. Leiros og Ludvig Rognli, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Rådmenn: 

 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Leif Lintho, Lyngen 

Trond-Roger Larsen, Storfjord 

Anne-Marie Gaino, Nordreisa  

Frank Pedersen, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

Lisbeth Holm, konsulent 

 

Petter Steen jr var prosessveileder hele dagen 
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Program: 

08.00-08.15. Velkomst ved regionrådsleder. Kort om målsettingene for prosjektet. 

08.15-09.00. Målsettinger for dagen. Muligheter som følger av et tett og tillitsfullt 

regionalt samarbeid. Forelesing ved prosessveileder. 

09.10-10.00. Hva er regionens sterke sider? Hva er vi gode på? Hva kan vi bygge på 

når vi vil utvikle regionen videre. 

10.10-10.40. Nord-Troms sett fra Vestlandet. Forelesing ved prosessveileder. 

10.40-11.30. Samskapt regionutvikling. Hva må vi prioritere siden vi ikke kan gjøre 

alt samtidig?  

12.00-13.00. Å spille hverandre gode og unne hverandre suksess. Kort humoristisk 

innledning om regionalt samarbeid som ikke fører frem fordi tenkningen er som 

følger: «Egen suksess er dog det beste, men naboens fiasko er heller ikke å 

forakte!» Ved prosessveileder. 

Deretter: Ærlighetens time i Nord-Troms Regionråd. Hvordan er egentlig klimaet 

hos oss? Samarbeider vi? Deler vi? Opptrer vi samlet utad? Er vi lojale mot det vi har 

bestemt i fellesskap? Er vi ambassadører for regionen, eller bare for vår egen 

kommune? 

13.10-14.00. Vegen videre. Plenumssamtale med hovedfokus på forpliktelse, 

prioritering og forankring hos eierne (Representantskapet) 

 

 

 

 

 

Sak 36/17  Vedtak etter prosess-samling – prioriterte politikkområder 

Saksdokumenter:   

 Diskusjonsnotat til rådsforsamlingen 25.04.17 

 Notat fra rådsforsamlingen 25.04.17 

 

Det er utarbeidet et utvidet referat/arbeidsnotat fra prosessamlingen. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd er enige om følgende videre prosess: 

1. Sept-okt 17: Orientering i formannskapene (tidlig involvering). Sekretariatet 

utarbeider en felles presentasjon som ordfører benytter i eget formannskap. 

2. Okt-nov 17: Behandling i kommunestyrene, «ny» organisering. Felles 

saksfremlegg til k-styrene utarbeides 

3. 28. nov 17: Regionrådsmøte – konklusjoner – veien videre/årshjul 2018 
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4. Første kvartal 18: Felles formannskapsmøte Nord-Troms – politikkområder 

på agendaen (Finne ett til to politiske områder som vi går i gang med) 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 

 

 

 
Møtet hevet kl 1400  

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

Referent 


