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PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 2-2017 

STED: skype 

TIDSPUNKT: 21. februar 2017 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Svein O. Leiros, Kåfjord  

 

Merknad til innkalling: ingen 

 

Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende saker under eventuelt: 

 Planprogram RTP (regional transportplan) 2018-2029 

 Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU-møte 

20.02.17) 

 Orientering om Arctic Race i Lyngen 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 10/17  Godkjenning av referat fra møte 31.01.17   

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 31.01.17  

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 31.01.17 

avholdt i Olderdalen. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 11/17  Konferanse Nord-Troms 2017, finansiering kommunal egenandel  

Saksdokumenter:  

 Sak 50/16 Nærings- og utviklingskonferanse Nord-Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms er forankret i «Regional planstrategi for 

Troms». Planen har 3 fokusområder; kompetanse, boligutvikling og 

entreprenørskap. Det er utarbeidet egne prosjektplaner for alle satsingene og de er 

alle finansierte med midler fra Troms fylkeskommune. Arbeidet er forankret i 

kommunene underveis i prosessen.  

 

Prosjektene Kompetanseløft Nord-Troms, Boligutvikling og den helhetlige 

entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ er alle kommet godt i gang. For å synliggjøre 

satsingen, inspirere, bygge nettverk og gi påfyll til videre arbeid, gjorde regionrådet 

i november 2016 vedtak om å arrangere en nærings- og utviklingskonferanse for 

Nord-Troms i løpet av 1. halvår 2017.  

 

Vurdering: 

Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for konferansen med ordfører Eirik L. Mevik 

som leder. Søknad om støtte til konferansen er sendt Troms fylkeskommunene. 

 

Fylkeskommunen har gitt positiv tilbakemelding på at de kan bidra til konferansen, 

under forutsetning av kommunal medfinansiering. 

 

Kostnader for konferansen: 

Koordinering     kr 100.000 

Kommunikasjon og markedsføring kr   75.000 

Leie av teknologisk utstyr   kr 100.000 

Leie av lokale    kr   40.000 

Honorar innledere    kr 100.000 

Honorar møteledelse   kr   60.000 

Mat og drikke under konferansen kr   50.000 

Uforutsett      kr   25.000 

Totale kostnader    kr 550.000 

 

 

 

 

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

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

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

Finansiering: 

Billettinntekter (deltakeravg kr 675x150stk) kr 100.000 

Statskog/Troms fylkeskommune   kr 225.000 

Nord-Troms kommunene    kr   75.000 

Andre private aktører/næringsliv   kr 150.000 

Sum inntekter     kr 550.000 

 

 

Et slikt spleiselag betinger at kommunene bidrar med kr 12.500 hver til  

konferansen, til sammen kr 75.000. Tidsplan slik først planlagt med konferanse i  

løpet av 1. halvår er ikke mulig å realisere. Vi må derfor forskyve tidsperspektivet et  

halvt år. Det er viktig at konferansen gjennomføres i løpet av 2017 om den skal  

være relevant for de ulike prosjektene.  

 

Nærmere presentasjon av konferansen vil bli gitt i møte. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd ber kommunene bidra med kr 12.500 hver til 

nærings- og utviklingskonferanse for Nord-Troms 2017. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 12/17  Dagsorden møte Tromsbenken 6.4.17 

I regionrådsmøte 31.01.17 ble følgende saker diskutert som aktuelle: 

 Serviceavgift - reiseliv 

 Utredning scooterløyper 

 RUP-midler – viktig for distriktskommuner 

 NTP  

 Havbruksfond/Arealavgift 

Rådsordfører har fått bekreftet tidspunkt for møtet med Tromsbenken. Tidsramma 

blir 6. april fra 10.15 til ca. 11.30. Det er Martin Henriksen som har organisert 

møtet på Stortinget da Øyvind Korsberg som er benkeleder er på komitereise. Han 

vil invitere Finnmarksbenken også til møte, men det er ikke avklart ennå om noen 

møter fra dem. Martin Henriksen vil ta en omvisning på Stortinget etter møtet for de 

som ønsker, tidsbruk ca. 1.time. 
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Tidsrammen er blitt strammere enn det vi ønsket. Det blir derfor viktig å diskutere 

hvilke saker som skal prioriteres. Møtet bør også avklare hvem som presenterer de 

ulike sakene. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Styret i regionrådet vil ta opp følgende saker i møte med Tromsbenken (evt 

Finnmarksbenken) i møte 6. april kl 1015 på Stortinget: 

 Utredning scooterløyper – innledning ved Eirik L. Mevik/Svein O. Leiros 

 NTP – innledning ved Øyvind Evanger 

 Havbruksfond/Arealavgift – innledning ved Ørjan Albrigtsen 

 Tiltakssonen – innledning ved Svein O. Leiros 

 Kort orientering vedr «Opplysningsvesenets fond» ved Dan-Håvard Johnsen 

om tidsramme tillater 

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

 

 

Diskusjons- og orienteringssaker: 

 

Erfaringer fra dagens skype-møte; 

 Teknologi: fungerte greit (alle oppe med lyd og bilde) 

 Nyttig verktøy for å spare kjøring/tidsbruk 

 Ønsker at minimum annenhvert styremøte avholdes på skype 

 

Strategisk utredning infrastruktur – status pr 14.02.17 fra saksbehandler: politisk 

behandling av søknad i uke 8 (søknad sendt 01.12.16) 

 Står ikke på sakslisten i dagens fylkesrådsmøte 21.02.17 

 Øyvind har også purret 

 Forventer avklaring i god tid før mars-møte i regionrådet 

 

Eventuelt: 

Planprogram RTP (regional transportplan) 2018-2029 – sendt ut 15.02.17 fra 

fylkeskommunen. Saken står på agenda i neste møte 28.03.17 – viktig at alle møter 

godt forberedt i saken 

 

Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU-møte 

20.02.17), vedtak fra RU ble referert i møte 
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Orientering om Arctic Race i Lyngen 

 Godt i gang med planlegging av etappen 12. august 

 Skal være barnerace samme lørdag som racet går – på formiddagen 

 Jobber med matfestival – lokal mat fra Nord-Troms (torsdag-søndag) – dette 

kan være et godt samarbeidstiltak for regionen. Mer info kommer! 

 
 
 

 

Møtet hevet kl 1005  

Rett protokollutskrift bevitnes 

21. februar 2017 

Berit Fjellberg 

Referent 
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