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PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 5-2018 

STED: Skype 

TIDSPUNKT: 9. april 2018 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Merknad til innkalling: 

Rådsordfører valgte å innkalle til et drøftingsmøte på kort varsel da det er behov for 

avklaringer som ikke kan vente til neste regionrådsmøte i mai. 

Det skal ikke gjøres vedtak i dagens møte. 

 

DRØFTINGSSAKER: 

 

Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 

 For kommunene: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø 

 Vedlagt er høringsversjon – plan for perioden 2018-2022 

 Innspillfrist: 21. mai 2018 

Stikkord fra drøfting i møtet: 

 Innledning ved Svein – behov for avklaringer og drøftinger om forholdet 

mellom Tromsø-området og Nord-Troms sine satsinger. Hvordan få dette til 

på en ryddig måte? Storfjord og Lyngen har ikke informert regionrådet om 

arbeidet 

 Dan-Håvard: dette arbeidet startet i 2014 og er en del av 

Byregionprogrammet, derfor bør ikke dette komme som noen stor 

overraskelse. Lager en regional plan for næringslivet – næringslivet i Lyngen 
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ønsker å se mot Tromsø. Visit Lyngenfjord er også skrevet inn i planen – 

bærekraftig reisemål. 

 Knut: for å ivareta interessene i Storfjord er det behov for å se 360 gr. Det må 

være muligheter til å se flere veier. For Visit Lyngenfjord må det være en stor 

fordel å samarbeide med Tromsø. Ser heller ikke problem i forhold til 

sjømatsatsingen – dette gjelder i hovedsak Karlsøy i Tromsø-området. Mener 

det er en styrke å samarbeide med flere parter 

 Ørjan: uttrykker bekymring. RSNP er et omfattende dokument som går dypt 

inn i satsingene i Nord-Troms regionen. Dette arbeidet er ikke informert om i 

regionrådet 

 Dan-Håvard: trodde dette var allment forankret i regionrådet ved oppstart av 

arbeidet 

 Svein: er satsingene i Nord-Troms Regionråd løftet inn i arbeidet med RSNP 

Tromsø-området og drøftet? 

 Knut: ser ikke problem med at det satses på sjømat flere steder, det handler 

om næringsutvikling 

 Eirik: forståelse for situasjonen med at man ønsker å samarbeide med andre. 

Tror reaksjonen kommer fordi man ikke er informert underveis. Hvordan skal 

det jobbes i Tromsøområdet? Hvordan skal man «ri flere hester»? Litt 

utfordrende med at man lager en strategisk næringsplan 

 Knut: selve planen er kommet ganske sent opp i prosessen med 

Byregionprogrammet. Vi har tenkt at det gagner næringslivet i kommunen å 

samarbeide flere veier 

 Utfordring med NUNT – det skal etableres et lignende fora for Tromsø-

området – spørsmålet blir da hvor ønsker man å bruke ressurser? Vil man 

prioritere å delta i begge fora? 

 Når områder i planer kommer i konflikt (satsinger i Tromsø-området vs 

Nord-Troms) – Storfjord er med i satsinger i Nord-Troms – vi er nødt til å 

samarbeide flere veier 

 Ørjan: næringslivet samarbeider på tvers – helt enig i det som blir sagt fra 

Lyngen og Storfjord om behovet og betydningen av Tromsø som motor. 

Oppfatter at man er «fullverdige» medlemmer i to regionråd – dette er 

problematisk 
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 Eirik: planen omfatter mye av arbeidet som skjer i kommunene. Dette er ikke 

en plan som bare omfatter næringslivet 

 Øyvind: uttrykker bekymring – mangler informasjon 

 Byregionprogrammet handler om samarbeid innen næringsfeltet 

Oppsummering: dette var en første drøfting. Planen er sendt til høring i 

nabokommunene. Regionrådet vil følge opp saken i senere møter.  

 

Knut Jentoft fratrådte møtet. 

 

Innspillnotat fra regionrådet til oppgavemeldingen  

Samfunnsutvikleroppgaver som Nord-Troms kan bidra med i det nye fylket Troms 

og Finnmark: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 

 Hovedsete for kvensk språk og kultur 

 Satsing unge – fokus på medvirkning og entreprenørskap 

 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

 Sendt til høring med frist 11. april (senest 12.4.) 

Stikkord fra drøfting i møtet: 

 Natur ikke et aktuelt tema å løfte inn i dette dokumentet. Dan-Håvard har 

gjort avklaring med aktuelle fagpersoner 

 Signaler for Stortinget: utfordring med å få «losa dette gjennom» når det skal 

behandles. Viktig å jobbe politisk for å få dette behandlet som en «hel 

pakke», slik at man unngår oppstykking og kamp på hvert enkelt område 

 Nordreisa har gjort et vedtak i formannskapet – har avklart rollen mellom 

regionsenteret-regionrådet. Støtter opp om prioriteringene i regionrådet. Vil 

jobbe videre med eget innspill til meldinga 

Oppsummering: Notatet ferdigstilles fredag 13. april. Vil bli presentert for TFK ved 

fylkesråd for næring og administrasjon i møte 16.4. Campus NT presenteres for UiT 

i møte 7.4. Høringsfrist for meldinga (til KMD) er 9. mai. 

 

 

 

Disponering av næringsprismidler til RUST 

I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 

må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at 

pengen fordeles på (se vedlagte særutskrift fra RUST) 
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 Prøv sjøl-fondet 

 Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i 

Nord-Troms med stedsutvikling og identitet som tema. Seminaret kan enten 

være en del av Forskningsdagene i september eller RUST-konferansen 

26.oktober. 

 Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 

konferanse/seminar. 

 

Oppsummering: Alle ordførerne gir positive tilbakemeldinger på forslaget fra RUST 

om disponering av prispenger. Den oppnevnte arbeidsgruppa oppfordres til å 

arbeide videre med planene. Formelt vedtak gjøres i mai-møtet på Skjervøy. 

 

 

 

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER: 

 

Status i arbeidet med avtale TIL og regionrådet (ved Dan-Håvard Johnsen) 

 Enighet om følgende løp videre i saken: 

o Det er utarbeidet et forslag til avtale – ordførerne gir tilbakemelding til 

Dan-Håvard. Det legges opp til felles signering av avtalen på TIL-huset 

o TIL kan komme til Nord-Troms 19. juni (fotballskole, oppvisningskamp 

o.l.) Øyvind sjekker muligheter for at Nordreisa kan være første ut. 

Deretter kan Skjervøy (2019) og Lyngen (2020) få besøk.  

 

Oppfølging etter møte med Tromsbenken (scooterløyper, rovdyr, rasutfordringer 

Arnøya, oppgavemeldinga) pluss opplegg for møte til høsten i Nord-Troms 

 Snøscooterløyper: Fra møtet: Burde man legge mer trykk på Per-Willy i det 

videre arbeidet? Eirik følger opp – kontakter Per-Willy Amundsen 

 Rovdyr: behandling forslag i Stortinget etter påske – status? Fra møtet: 

forslaget fremmet av SP fikk ikke flertall i Stortinget  

 Studiesenteret: tanker om framtida – Campus NT – ref notat Oppgavemelding. 

Fra møtet: Campus NT presenteres for Tromsbenken i neste møte 

 Rasutfordringer: fordelingsnøkkel mellom fylkene – er dette sjekket opp? 

Møte med statsråder for å følge opp? Fra møte: Svein har vært i kontakt med 

Kari-Anne Oppsal – hun ønsker å koble ordførere i Nord-Troms på saken. Få 

til møte med ministeren. Også viktig at ordførerne snakker fram Arnøya – 
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også overfor regionnivået. Det er for lite penger til rassikring i Troms – dette 

må jobbes med mot NTP 

 Aktuelle saker/opplegg for møte i Nord-Troms til høsten? Innspill i møtet: 

dagsmøte til Nord-Troms – enten i Nordreisa (reise med fly) eller i Lyngen. 

Tema: utfordre Tromsbenken til å komme med betraktninger omkring 

regionrådenes rolle i den nye regionen. Andre saker: Bedre presentasjon av 

Campus Nord-Troms, NT som sjømatregion, saker fra Oppgavemeldinga, 

Funn/resultat fra infrastrukturprosjekt (avhengig av når møtet avholdes) 

 

Orientering til Hedmark fylkeskommune (om unge og entreprenørskap) 

 Daglig leder har fått henvendelse fra næringsetaten i Hedmark om å orientere 

om ungdomssatsingen og entreprenørskapsprosjektene i Nord-Troms 

 Ungdomskonsulenten og daglig leder har gitt positiv tilbakemelding og 

presenterer satsinger og resultater på hurtigruta 2. mai (Tromsø-Skjervøy). 

Reisekostnad dekkes av Hedmark fylkeskommune 

Dan-Håvard fratrådte møte. 

 

Sykestuesenger 

 Kåfjord og Kvænangen beholder dagens ordning. Skjervøy og Nordreisa får 

reduksjon 

 Redusere bevilgning til DMS med store midler – dette betyr at mange 

spesialisthelsetjenester er i «fare» 

 Skal behandles i UNN-styret 25.april 

 Øyvind følger opp saken og informerer de andre – viktig å samarbeide om 

dette videre 

 

Møtet hevet kl 1030. 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 


