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PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 8-2017 

STED: skype 

TIDSPUNKT: 2. november 2017 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Merknad til innkalling og saksliste: 

I tillegg til sakslista var det enighet om 2 diskusjonssaker: 

 Lyngshesten 

 Oppfølging av tilsagn prosjekt regional strategi for infrastruktur i Nord-

Troms 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 38/17  Godkjenning av referat fra møter i september 17   

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 4.-5. september 2017 

 Protokoll fra skype-møte 25.09.17 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollene fra regionrådsmøter i 

september 2017. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 39/17 Godkjenning av vedtekter for rådmannsutvalget 

Saksdokumenter:   

 Forslag til vedtekter behandlet i rådmannsutvalget 04.09.17 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger:  

I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde 

vedtak om å utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å  

foreta en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med  

forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder. RU startet 

sitt arbeid i møte 17.11.16 med en gjennomgang av alle samarbeidstiltakene. 

Pr dato har man 20 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp 

av felles tjenester), utenom regionrådet. I tillegg kommer samarbeidsprosjekter. Det 

er utarbeidet en status for samarbeidet.  

 

Målsettinger for arbeidet med ny organisering av regionrådet: 

POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – 

prioritering av politikkområder – utviklingsområder, samt kommunestyrenes 

innflytelse på dette. 

ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren 

faglig og administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og 

etablere gode strukturer for gjennomføring. 

ORGANISATORISK: En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til 

målene politisk og administrativt. 

 

Som en del av denne prosessen har rådmannsutvalget sett behovet for å utarbeide 

vedtekter for sitt virke. I møte den 04.09.17 godkjente RU vedtekter for 

rådmannsutvalget. Disse er oversendt styret i regionrådet for godkjenning.   

 

Vurdering: 

Rådmannsutvalget har pr i dag ikke noe klart mandat fra styret i regionrådet. Dette 

vil bli tydeliggjort gjennom egne vedtekter for organet. Videre vil det også gå fram 

av vedtektene hvordan rådet skal organiseres og finansieres. Ledervervet i RU vil gå 

på omgang med to års intervaller, slik det er i styret i regionrådet. 

 

Det går fram av forslaget til vedtekter at det er en forutsetning for å få  

samarbeidet i RU til å fungere at det er en egen sekretærressurs som følger opp  

arbeidet. I tillegg til å løse sekretæroppgaven er det også behov for koordinering av  

de ulike tiltakene og prosjektene, holde i tråder, arkivere, følge opp aktuelle saker  
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og tilrettelegge for utvikling/strategiske diskusjoner. 

 

For å innfri denne forutsetningen må driftsbudsjettet til regionrådet 

utvides med 0,5 stilling. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av ny  

organisering av regionrådet (okt-nov 17) er det i forslag til vedtak lagt inn en  

øremerket ressurs til rådmannsutvalget. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner forslaget til vedtekter for 

rådmannsutvalget av 04.09.17, under forutsetning av at alle kommunestyrer er  

positive til en egen ressurs som sekretær for rådmannsutvalget. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Behandlingen av vedtekter for rådmannsutvalget utsettes. Innspill gitt i møte til 

endringer oversendes arbeidsutvalget for bearbeiding og sendes rådmannsutvalget 

til ny behandling, før saken behandles i regionrådet. 

 

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

 

 

Sak 40/17  Budsjett 2018 

Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2018 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Saksopplysninger: 

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 

selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 

kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 

etter folketall.  

 

Budsjettoppbygging 

Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet 

2. Drift av ungdomssatsingen RUST 

3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 

 

Drift av sekretariatet i regionrådet 
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Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 

som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 

permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. 

 

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 

representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 

myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 

til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 

representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 

myndigheter eller i utvalg/styrer. 

 

I forbindelse med ny organisering av regionrådet er det fremmet et forslag om å øke 

ressursen i sekretariatet med 0,5 stilling for å følge opp rådmannsutvalgets arbeid. 

Denne saken er under behandling i kommunestyrene i regionen. Dersom det blir 

vedtatt å øke ressursen vil denne bli integrert i driftsbudsjettet til regionrådet. 

 

Drift av ungdomssatsingen RUST 

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 

personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 

ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 

tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, 16. mai, skolering av ungdomsråd og 

evt andre regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre 

(for eksempel Troms fylkeskommune). 

 

Drift av Nord-Troms Studiesenter 

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Det 

legges opp til en videreføring av denne samfinansieringen. 

 

I 2014 ble studiesenteret/satsing på kompetanse prioritert av ordførere og fylkesråd 

som ett av de viktigste satsingsområdene for regionen. Det har resultert i ett 5-årig 

utviklingsprogram «Kompetanseløft i Nord-Troms». Kompetanseløftet utfases i 

slutten av 2018 og arbeidet med videre finansiering er satt på dagsorden i 

styringsgruppa for prosjektet høsten 2017. 

 

 

Vurdering: 

Gjennom vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap er det behov for å 

holde budsjettrammen på samme nivå som de 3 foregående år, det vil si en ramme 

på kr 2.145.000,-. Det er ønskelig med større politisk fokus i den nye plattformen 
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for regionrådet, noe som vil medføre økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe 

som betyr økte kostnader til overnatting og reise. Det forventes at 

rådmannsutvalget ikke har overnattingsmøter i samme grad som i dag, slik at denne 

posten kan brukes til overnatting for ordførere ved politiske møter utenfor 

regionen.  

 

Saken er diskutert i arbeidsutvalget. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og 

fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2018 etter tidligere vedtatte 

fordelingsnøkkel (40 %  ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 41/17 NAV – ny kontorstruktur i Troms 

Saksdokumenter:   

 Stortingsmelding 33: NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet 

 Organisering og mandat for forprosjekt utvikling av NAV-kontor – ny 

kontorstruktur i Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger:  

NAV Troms har tatt initiativet til at forprosjekt for utvikling av NAV-kontor – ny 

kontorstruktur i Troms. NAV Troms har utformet mandat for prosjektet. Det er 

partnerskapet ved rådmennene i fylket som skal godkjenne 

forprosjektplanen/mandatet. 

 

Fra forprosjektbeskrivelsen:  

«Stortingsmelding 33 konkluderte med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet 

med reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget 

for å møte en samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV: 

- Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper 

- Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og 

språkutfordringer 

- Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte  

- Høyt frafall fra videregående skole  
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- Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende 

ledighet (økende strukturledighet) 

 

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er 

et av virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og 

skape gode brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt 

bestå, og kommunene og NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye 

kontorløsninger. Sammenslåing av kontor skal skje enten som følge av 

sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale avtaler etter 

vertskommunemodellen.  

 

I Troms er det kontorene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken som slås sammen som 

følge av kommunesammenslåinger. I tillegg skal Skånland kommune slås sammen 

med Tjeldsund kommune i Nordland. Sistnevnte overføres til det nye 

Troms/Finnmark-fylket. Øvrige – helt eller delvise kontorsammenslåinger må 

baseres på interkommunale samarbeidsavtaler.» 

 

Forprosjektet er organisert med en koordineringsgruppe på fylkesnivå som skal 

bistå de ulike arbeidsgruppene i utredningsarbeidet og avklare prinsipielle 

spørsmål.  

 

Det skal etableres 5 arbeidsgrupper (bo- og arbeidsmarkedsregioner) med NAV 

ledere (kommunene) og representanter fra medbestemmelsesapparatet på 

kommunal og statlig side. Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til ny 

kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område eventuelt overlappende med 

nærliggende områder. 

 

Målsetting: 

Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser  

 

Forslagene skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle 

kommunene. 

 

Styringsgruppene består av fylkesdirektør NAV Troms, rådmenn og 

medbestemmelsesapparatet i kommunene som omfattes av evt forslag om 

sammenslåing eller andre former for samarbeid mellom NAV-kontor i forskjellige 

kommuner. Styringsgruppene beslutter om forslag til sammenslåinger og 

interkommunale samarbeid skal klargjøres til politisk behandling i formannskap og 

kommunestyrer. 
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Vurdering: 

Fra ordførerhold i Troms er det kommet reaksjoner på at lokalpolitisk nivå ikke er  

involvert tidlig i prosessen. Saken handler om lokale NAV-kontor som skal ivareta 

flere ulike målgrupper i lokalsamfunnene, og flere av disse er sårbare grupper.  

 

For å få til gode prosesser er det det viktig med tidlig og bred involvering. Særlig i  

en slik sak som berører alle kommunene og flere utsatte målgrupper, er det viktig  

med politisk forankring av arbeidet så tidlig som mulig. Det er derfor ikke  

tilstrekkelig at rådmenn er koblet på arbeidet gjennom et partnerskap med NAV. 

 

Saken ble også presentert av NAV på KS Høstkonferanse i oktober 2017. 

 

For å løfte denne saken politisk kan KS Troms være riktig adressat for å ta denne  

saken videre på vegne av kommunene i Troms, for å sikre politisk involvering i  

prosessen. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA ber KS Troms sette fokus på involvering av  

lokalpolitisk nivå i prosessen med utvikling av ny kontorstruktur i Troms for NAV- 

kontorene. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme. 

 

 

 

Sak 42/17 Møte med Tromsbenken 24. november 2017 

 

Saksopplysninger:  

Følgende representanter fra Troms ble valgt inn på Stortinget september 2017: 
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Rådsordfører Øyvind Evanger har gjort avtale om møte med Tromsbenken fredag  

24. november kl 10-12 i Tromsø. 

 

Aktuelle saker å ta opp med Tromsbenken (forslag fra rådsordfører): 

1.       Finansiering av NTP 

2.       Etterslep fylkesveger og rassikring 

3.       Snøscooterløyper 

4.       Statlige arbeidsplasser til regionen 

5.       Finansiering av Nord-Troms Studiesenter 

6.       Havbruksfondet 

7.       Jernbane Kolari - Skibotn 

  

I tillegg bør det avsettes tid til informasjon fra benken (hva jobbes med i komiteene,  

andre aktuelle saker). 

 

Saken legges fram for styret til diskusjon -fordeling av saker (hvem innleder på de  

ulike sakene), hvilken vinkling/argumentasjon skal føres.  

 

Det bør også avtales møtetidspunkt våren 2018 i Oslo. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Regionrådet er enige om å sette følgende saker på dagsorden i møte med 

Tromsbenken (ansvarlig for presentasjon av saken i parentes): 

 Presentasjon av Nord-Troms – hva skjer i regionen? Ved rådsordfører 
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 Statsbudsjettet: endring eiendomsskatt verker og bruk, ressurskrevende 

brukere, justering NN tilskudd, nedtrekk RUP-midler, etterslep fylkeveger 

(ved Svein O. Leiros) 

 Jernbane Kolari – Skibotn (ved Knut Jentoft)  

 Finansiering av studiesenter (ved Øyvind Evanger)  

 Havbruksfond (ved Ørjan Albrigtsen) 

 Snøscooterløyper – krav til utredning av eksisterende løyper (ved Knut Jentoft) 

 

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

 

 

Sak 43/17 Møte med Sametinget desember 2017 

 

Saksopplysninger:  

Nord-Troms Regionråd har gjort en henvendelse til Sametinget om besøk. Jfr 

tidligere vedtak i regionrådet var det bestemt at ordførere og næringsutviklere 

skulle be om møte med Sametingsrådet og administrasjonen.  Det er sendt 

henvendelse om besøk i forbindelse med plenumssamling desember 2017.  

 

Sametingsrådet: 

 

     

 

Målet for besøket er å diskutere aktuelle felles saker og samarbeid innen både 

kultur-, nærings- og miljøfeltet. 
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Vi har fått positiv tilbakemeldingen fra Sametinget vedrørende henvendelsen. 

Tidspunkt fra regionrådets side har vært 5. og 6. desember. Nærmere om tidspunkt 

skal avklares med Sametinget.  

 

Regionrådet bør i møte avklare; 

 Mål for møtene (politisk og administrativt) 

 Er det aktuelt med eget møte med representanter fra Nord-Troms?  

 Saker på agendaen (i møte med rådet og adm) 

 Koordinering av reise t/r 

 

Næringsutviklere (NUNT) må involveres i forberedelsene.  

Saken legges fram for styret til diskusjon. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Rådsordfører og daglig leder utarbeider forslag til program som sendes ut til  

høring. Transport til og fra: samkjøre i privatbiler. 

 

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

 

 

 

Sak 44/17  Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i styret 

Saksdokumenter:   

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 

Saksopplysninger: 

I henhold til vedtektenes paragraf 3 om organisering vedrører følgende avsnitt 

valg av rådsordfører og nestleder; 

  ”NTRR skal ha et hovedstyre bestående av de seks ordførerne. 

   Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til hovedstyret. 

   Hovedstyret velger selv styreleder og nestleder for 2 år om gangen, 

ordinært første gang i 1999. Styreledervervet innebærer funksjon som 

rådsordfører.” 

 

Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom  

kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende  

rullering: 

   

ÅR: STYRELEDER/RÅDSORDFØRER: NESTLEDER: 
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1997 Roy Waage, Skjervøy Hans Strandvoll, Storfjord 

1999 Hans Strandvoll, Storfjord Odd Solberg, Lyngen 

2001 Odd Solberg, Lyngen Harald Olsen, Kvænangen 

2003 Harald Olsen, Kvænangen John Karlsen, Nordreisa 

2005 John Karlsen, Nordreisa Bjørn Inge Mo, Kåfjord 

2007 Bjørn Inge Mo, Kåfjord Roy Waage, Skjervøy 

2009 Roy Waage, Skjervøy John Helland, Kvænangen 

2011 Sigmund Steinnes, Storfjord Jan Helge Jensen, Kvænangen 

2013 Jan Helge Jensen, Kvænangen Sølvi Jensen, Lyngen 

2015 Øyvind Evanger, Nordreisa Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2017-2019: 

Som rådsordfører/styreleder: ordfører Svein O. Leiros, Kåfjord 

Som nestleder i styret:  ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

 

Pressemelding sendes ut om valg om ny rådsordfører. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

OPPFØLGINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 

 

Ny organisering av Nord-Troms Regionråd – status i arbeidet:  

 5 av 6 kommunestyrer har behandlet saken, positive vedtak 

 Kåfjord behandler saken i neste uke 

 Videre arbeid sette på agenda i neste møte (felles f.skapsmøter/repskap, 

vedtektsendring mm) 

 

 

Jubileumsbrosjyre Nord-Troms Regionråd 20 år – status – markering jubileum? 

 Lage en markering av jubileum i forbindelse med møte i Lyngen 28. nov 

 Dan-Håvard og Svein følger opp saken  

 

 

Helsedag 24. oktober i Kåfjord 

 Gode tilbakemeldinger på dagen fra ulike deltakere 

 Godt å få med lokalpolitikere 
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 Bra med arrangement i regionen (også næringskonferansen). Viktig å 

prioritere å delta på arrangement i regionen 

 Mye skryt av regionen og det vi får til på konferansen 

 Noen av problemstillingene/utfordringene etter konferansen som bør settes 

på dagsorden; de nye kravene til fastlegeordningen, videre samarbeid, DMS, 

sykestuesengene, psykiatri-reformen/samhandlingsreformen 

 Arbeidsutvalget bes følge opp disse sakene sammen med studiesenteret 

 

 

Den nye region Troms/Finnmark; hva betyr det for Nord-Troms? Innledning til 

diskusjon ved rådsordfører 

 Hvordan ser det politiske landskapet ut i den nye regionen? 

 Utdannings/skolestrukturer? 

 Hvordan skal vi som regionråd jobbe med dette framover? 

 Felles formannskapsmøte/representantskapsmøte bør avholdes så tidlig som 

mulig i det nye året – dette bør være ett av temaene på møtet 

 Det er veldig viktig å se framover 

 Desentralisert skolestruktur i Troms – tror det kommer opp en strukturdebatt 

i den nye regionen (bygges ny stor skole i Alta) 

 Helse – hvilket sykehus vil Nord-Troms sokne til? 

 Viktig å ha en tydelig og klar stemme fra Nord-Troms. Gunstig med den 

politiseringen vi har gjort av regionrådet 

 Denne saken settes på dagsorden i regionrådet 

 

 

Lyngshesten 

 Utfordringer med å bevare rasen – er i ferd med å dø ut 

 Lyngshesten en merkevare for hele Nord-Troms 

 Regionrådet er enige om å invitere Lyngshestlandet ved Birgit D. Nielsen til 

ett regionrådsmøte for å diskutere hvordan vi kan være med å løfte denne 

saken. 

 

 

Prosjekt infrastruktur Nord-Troms – organisering og finansiering 

 Styret i regionrådet er positive til saken, og takker ja til tilsagnet fra 

fylkeskommunen 

 Til neste møte i regionrådet lages sak vedrørende spissing av 

prosjektet/tydelige mål, organisering og finansiering 
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