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Representantskap 

18 medlemmer 

 
Daglig leder 

 

Styret  

(ordførere)  

 

Nord-Troms 

Studiesenter 

 

Rådmanns-

utvalget 

 
Prosjekter 

 

Nord-Troms 

Ungdomsråd/ 

RUST 

Mangeårig leder av representantskapet, Werner 

Kiil, takkes av på representantskapsmøtet i april. 

1. MÅLSETTING 

 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE 

ORGAN OG JOBBE AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR 

UTVIKLINGEN AV NORD-TROMS. 

 
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 

rikssammenheng. 

 

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 (tre kommunestyre-

representanter fra hver eierkommune). Representantskapet ledes av Irene Toresen (Skjervøy) og 

nestleder Jenny Fyhn Olsen (Kvænangen) (begge valgt i 2016). Representantskapet avholder møte en 

gang i året, etterfulgt av rådsforsamling (representantskap, ordførere og rådmenn). Hovedtema for 

rådsforsamling 2016 var Styrings- og strategidokument for perioden 2016–2019. 

 

Styret består av ordførere i regionen, med varaordførere som vararepresentanter. Styret har avholdt 

seks møter i 2016.  

 

Styret har følgende sammensetning 

Øyvind Evanger, Nordreisa, styreleder  Olaug Bergset, personlig vararepresentant 

Dan-Håvard Johansen, Lyngen, nestleder  Line van Gemert, personlig vararepresentant 

Knut Jentoft, Storfjord, styremedlem  Hanne Braathen, personlig vararepresentant 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, styremedlem  Irene Toresen, personlig vararepresentant 

Svein O. Leiros, Kåfjord, styremedlem  Ludvig Rognmo, personlig vararepresentant 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem Ronald Jenssen, personlig vararepresentant 
 

Rådmannsutvalget har avholdt seks møter i 2016 

Frank Pedersen, Kvænangen, leder 

Anne-Marie Gaino, Nordreisa 

Cissel Samuelsen, Skjervøy 

Leif Lintho, Lyngen 

Einar Pedersen, Kåfjord 

Trond-Roger Larsen, Storfjord 

 

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

rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. Det har vært fem møter i utvalget i 2016. 

3. ANSATTE 

 

Sekretariatet/RUST 

Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. 
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Internseminar MS Nordlys 15.10.16, kombinert med 

Re:tenk-konferansen i Harstad. 

Nord-Troms Studiesenter 

Kristin Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen er studieadministrator.  

 

Prosjektstillinger 

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms er Troms fylkeskommunens satsing på Nord-Troms. 

Planen er realisert gjennom tre satsinger: Kompetanseløft, entreprenørskapssatsing og boligutvikling. 

 

Kompetanseløftet i Nord-Troms har to prosjektstillinger, der Lisbeth Holm har vært ansvarlig for 

strategisk kompetanseutvikling i kommunene i deltidsstilling og Jan F. Fjære har vært ansatt som 

prosjektleder i full stilling for strategisk kompetanseutvikling i bedrifter. 

 

Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ består av tre delprosjekter med egne prosjektledere i 

deltidsstillinger (Regionrådet er prosjekteier for grunnskole og unge gründere):  

 HoppIDÉ grunnskole, prosjektleder Tonny Mathiassen, Skjervøy vertskommune, kontorsted 

Burfjord 

 HoppIDÉ videregående skole, prosjektleder Trude Indrebø, prosjekteier Halti næringshage 

 HoppIDÉ unge gründere, prosjektleder Rune Steinsvik, Halti næringshage 

 

Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er 

Torbjørn Tuoremaa.  

4. AKTIVITET I 2016 

 

Satsingsområder 

4.1 Politisk og administrativt samarbeid 

4.2 Ungdomssatsingen RUST 

4.3 Nord-Troms Studiesenter  

4.4 Kompetanseløft Nord-Troms 

4.5 Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 

4.6 Boligprosjekt Nord-Troms 

4.7 Forskningsnode Nord-Troms 

4.8 Mastergradsstipend Nord-Troms 

4.9 NUNT – Forum for næringsutviklere 

Nord-Troms  

 

Dette er alle satsinger som er forankret i 

Regionrådets Styrings- og strategidokument 

for perioden 2016-2019. 

 

4.1 Politisk og administrativt samarbeid 
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms har også i 2016 vært en av de store oppgavene vi har 

jobbet med. At Nord-Troms Regionråd har vært i førersetet på dette arbeidet, har gjort at vi har fått en 

forsterket satsing på Nord-Troms Studiesenter og en konkret oppfølging av satsinger med bakgrunn i 

Omdømmeprosjektet (boligutvikling og næringsutvikling, se mer om dette under 4.4–4.6). 

 

2016 var som året før et år med mange store vegprosjekter i regionen. Dette er satsinger Regionrådet 

har jobbet politisk med over år i samarbeid med andre gjennom innspill og prioriteringer i Nasjonal 

Transportplan. Følgende prosjekter er i gang: 

1. E6 Sørkjosfjellet 

2. E6 Nordnes  

3. E6 Kvænangsfjellet (utbedringsarbeid i sluttfasen, planarbeid tunneler startet) 

4. I tillegg er arbeidet med Langbakken FV 866 startet opp. 
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Kent Gudmundsen, Øyvind Korsberg, Tove 

Karoline Knutsen og Martin Henriksen. 

Berit Fjellberg, Svein O. Leiros, Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen. 

Martin Henriksen, Britt Elin Steinveg, Yngve Voktor, Jarle Aarbakke, Øyvind Evanger og Knut Jentoft. 

11. november 2016 hadde vi møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets Regionråd, der et av 

temaene var infrastruktur. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiske uttalelser 

 Uttalelser til Nasjonal Transportplan 2018–2029 

 Høring: Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016–2019 

 Høring: Stortingsmelding nr. 10 En konkurransekraftig sjømatindustri 

 Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene 

 Uttalelse: Nasjonalt skredsenter til Kåfjord 

 Uttalelse: Langtidsplan i forsvarssektoren 

 Innspill til jordbruksforhandlingene 2016 

 Høringsuttalelse: Innretning på havbruksfondet 

 Regional høring: Nasjonal Transportplan 2018–2029 

 Høring vedr. planprogram for regional bibliotekplan 2016–2027 

 Innspill: Regional plan for reindrift 

 Uttalelse vedrørende nedlegging av skattekontor Nord-Troms 

 Uttalelse vedrørende fortsatt behov for fleksibel lærerutdanning 

 Høring: Struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt 

 

Administrativt samarbeid  

 Rådmannsutvalget hovedansvar – egen handlingsplan, fordelt arbeidsområder mellom seg 

 Startet arbeidet med gjennomgang av alle interkommunale samarbeidsordninger høsten 2016 

 Samarbeid om tjenesteproduksjon, egne stillinger (innkjøp, IT-leder, brannsjef) 

 Prosjektsamarbeid (blant annet velferdsteknologi og barnevern) 
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Vedtakssaker – Nord-Troms Regionråd DA 

Økonomi 

 Regnskap 2015 og perioderegnskaper 2016 

 Økonomisk garanti – 16. mai Nordreisa/dekning av underskudd 

 Søknad fra Kåfjordkoret om økonomisk støtte 

 Budsjett 2017 

Organisasjon 

 Engasjement av regnskapsfører  

 Styrets årsberetning og rapport 2015 

 Oppnevning av representant til styringsgruppe HoppIDÉ – delprosjekt grunnskole 

 Oppnevning av representant til styringsgruppe HoppIDÉ – delprosjekt unge gründere 

 Strategi og handlingsplan 2016–2019 

 Kommunikasjonsstrategier Nord-Troms Regionråd 

 Samarbeid i Nord-Troms, videre prosess/prosessplan fremtidig organisering 

 Møteplan og årshjul 2017 

 Engasjement vikariat regional ungdomskonsulent 2017 

Andre saker 

 FoU-satsing Nord-Troms 

 Helhetlig strekningsstrategi Nord-Troms 

 Interkommunalt skadefellingslag 

 Sak vedrørende språkpris trekkes 

 Overordnet styrings- og strategidokument 2016–2019 

 Samferdselsutredning Nord-Troms/strategisk utredning Nord-Troms/RUP-søknad 

 Møte med Tromsbenken og Finnmarksbenken på Stortinget 

 Henvendelse fra Tromsø-områdets Regionråd vedrørende felles møter 

 Revisjon av retningslinjer mastergradsstipend 

 Oppnevning av stipendstyre 

 Samarbeidsavtale og minimumsstandard for studiebibliotekene 

 Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms 

 Nærings- og utviklingskonferanse Nord-Troms 

 

Møter/orienteringer, konferanser 

 Møte med Helse Nord vedrørende sykestuesenger, Storslett 08.01.16 

 Fylkesmannens januarmøte, Tromsø 11.–13.01.16 

 Møte med fylkesråd for samferdsel, Olderdalen 03.02.16  

 Møte med fylkesrådsleder Troms og regionråd Troms – ulike ungdomstema, Tromsø 02.03.16 

 Møte med fylkesrådet i Troms – tema regional planstrategi, Sørkjosen 03.03.16 

 Kick-off entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ, Olderdalen 08.03.16 

 Møte med UNN ved samhandlingsenheten og helse- og omsorgsledere Nord-Troms, 

(helseløftet, samhandlingsavtaler, samhandlingsbarometer), Olderdalen 29.03.16 

 Møte vedrørende politireformen, politimesteren, regionlensmann, lokal politileder og 

prosjektleder, Olderdalen 29.03.16 

 Forskningsseminar stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle, Olderdalen 07.04.16 

 Møte administrasjonen Troms fylkeskommune, Storslett 13.04.16 

 Samferdselsforum Troms, Tromsø 19.–20.04.16 

 Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø 31.05.16 

 Forskningsnode Nord-Troms, medarrangør disputas UiT, Storslett 15.06.16 

 Møte med samferdselssjef Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, helhetlig 

strekningsstrategi Nord-Troms, Sørstraumen 21.06.16 

 Arbeidslivsdagen UiT, Tromsø 08.08.16 

 Møte fylkesrådet i Troms vedrørende regionreformen, Tromsø 23.08.16 
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 Sjømatsseminar, Skjervøy 06.09.16 

 Møte rektoratet UiT, Tromsø 07.09.16 

 Møte med redaktør Framtid i Nord, tema lokalavisas rolle i regionen, Sørkjosen 22.09.16 

 Skredseminar Kåfjord, Olderdalen 29.09.16 

 Møte med Studiesenteret på Finnsnes, Storslett 30.09.16  

 Re:tenk næringskonferanse, Harstad 14.10.16 

 RUST Regional ungdomskonferanse Nord-Troms, Storslett 21.10.16 

 Tromskonferansen, Tromsø 31.10.–01.11.16 

 Møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets Regionråd, Tromsø 11.11.16 

 Møte med Fylkesmannen i Troms, tema plan, landbruk og miljø, Olderdalen 05.12.16 

 Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø 13.12.16 

 

Representasjon 

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

Cissel Samuelsen (Skjervøy, vara)  

 Rådmannsforum Troms-KS: Frank Pedersen (Kvænangen) 

 OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord) 

 Oppfølgingsteam unge lovbrytere: Einar Pedersen (Kåfjord) 

 Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg (styremedlem) 

 Representant til styringsgruppen for Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående skole: 

Svein O. Leiros (Kåfjord) 

 Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms Studiesenter: Øyvind Evanger 

(Nordreisa), Svein Leiros (Kåfjord, vara) 

 Representant til styringsgruppe Newtonrom: Knut Jentoft (Storfjord) 

 Representanter regionutvalg Statskog: Knut Jentoft (Storfjord) og Øyvind Evanger 

(Nordreisa) 

 Representanter til styringsgruppen, prosjekt Nye politidistrikter Troms: Dan-Håvard Johnsen 

(Lyngen) og Ørjan Albrigtsen (Skjervøy)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nord-Troms-gjengen under Arbeidslivsdagen på UiT 8. september – en rekrutteringsarena! 
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4.2 Ungdomssatsingen RUST 

 

VI SKAL VINNE KAMPEN OM UNGDOM PÅ HJEMMEBANE! 

 

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

være en kanal for økt ungdomsmedvirkning. 

 

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD OG FAGRÅD 2016 

Kommune Ungdomsråd Fagråd 

 

Silje Lyngra 

Fredrik Nilsen 

Anette Holst 

 

Tonje Nilsen, nestleder 

Sigve Nilsen 

Maria Figenschau, leder 

 

Magnus Mathiassen, leder  

Sindre Furuseth 

Gerd Steinnes Nilsen 

 

Vilde Marie Karlsen 

Hannah S. Larsen 

Eldbjørg Ringsby, nestleder 

 

Ronja E Bergland 

Mathias Kaspersen 

Pål Haugsnes 

Roger Aronsen 

 

Tara Markussen 

Astrid Engebretsen 

Marit Boberg 

 
Saksområder 

Entreprenørskap og næring 

HoppIDÉ – Tonje Nilsen (Storfjord), Hanna S. Larsen (Skjervøy) 

Prøv sjøl! – Fredrik Nilsen (Lyngen) 

Bolig, hybel og borteboer 

Magnus Mathiassen (Kåfjord), Silje Lyngra (Lyngen), Tara Markussen (Kvænangen), Astrid 

Engebretsen (Kvænangen) 

Skole og utdanning 

Magnus Mathiassen (Kåfjord) 

Kultur og idrett 

Sigve Nilsen (Storfjord), Mathias Kaspersen (Nordreisa) 

Helse 

Hanna Larsen (Skjervøy), Vilde Karlsen (Skjervøy) 

Miljø 

Hanna Larsen (Skjervøy) 

 

Bemanning og organisering 

Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen 

Saksordfører: Eirik L. Mevik 

 

Lisa Solbakken sluttet i jobben som regional ungdomskonsulent ved årsskiftet. Lise Jakobsen overtok 

stillingen, og har kontorsted sammen med Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter på 

Halti i Nordreisa. 

 

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

Nord-Troms ungdomsråd har hatt fem møter og behandlet 23 saker i 2016. Det har vært avholdt AU-

møter i forbindelse med tiltak. Fagrådet har hatt tre møter i tillegg til oppfølgende kontakt via e-post 

og lyd/bilde-møte. 

 

26.–27. januar, Tromsø 

Ungdommens fylkesråd Troms arrangerte ungdomskonferanse del 1 for ungdomsråd fra hele fylket. 

Flere av ungdomsrådene fra Nord-Troms deltok på opplæring og kurs i ungdomsrådsarbeid. Dag 2 

foregikk på Vitensenteret under Artic Frontiers Young (AFY). «AFY provides an innovative platform 

for engaging and involving young participants with an interest in Arctic issues.» Dagen inneholdt 

gruppearbeidet Klimakapselen og foredrag med klimaforskere om miljø og klimaendringer i arktiske 

strøk. 

19. februar, Olderdalen 

Møte i RUST – Nord-Troms ungdomsråd og fagrådet. Møtet var avslutning for Lisa Solbakken og 

introduksjon for ny regional ungdomskonsulent. Magnus Mathiasen og Tonje Nilsen ble valgt som 

leder og nestleder i ungdomsrådet. Saksområder ble fordelt mellom representantene. Det ble vedtatt 

møte- og handlingsplan for 2016 samt behandlet søknad til Prøv Sjøl-fondet fra Storslett LAN. 

I fagrådet ble Maria Figenschau leder og Eldbjørg Ringsby nestleder. Fagrådet drøftet oppfølgings-

kurs i Kompetansehevingsprogram for ungdoms- og klubbarbeider i Nord-Troms. 

3. mars, Reisafjord hotell, Sørkjosen 

Leder i Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, deltok på dialogmøte om fylkesplanstrategi 

med fylkesråd for plan og økonomi, Gerd Kristiansen. 

7. mars 

Regional ungdomskonsulent, leder og nestleder i Fagrådet hadde lyd/bilde-møte for å følge opp saken 

om Kompteansehevinsgprogram for ungdoms- og klubbarbeidere. 

8. mars, Olderdalen 

HoppIDÉ kick-off. HoppIDÉ er en samsatsing mellom kommunene i Nord-Troms og Troms fylkes-

kommune med helhetlig, samordnet og målrettet innsats på entreprenørskap fra grunnskolen (6–16 år) 

til unge gründere (19–35 år). 

16. mars, UiT Tromsø 

Regional ungdomskonsulent deltok på Peter F. Hjort-seminaret og arbeidsøkt om oppgavesamarbeid 

mellom virksomheter, studenter og fagmiljø. 

7. april, Olderdalen 

Stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle. Regional ungdomskonsulent deltok på 

stedsutviklingsseminar i regi av Forskningsnode Nord-Troms. 

13. april, Tromsø 

Møte i RUST – Nord-Troms ungdomsråd. I forbindelse med UFRs ungdomskonferanse del 2 ble det 

holdt lunsjmøte i Nord-Troms ungdomsråd på Egon i Tromsø. Saker som ble tatt opp var deltakelse på 

Tromskonferansen 9. mai, Forskningsdagene og Dyrøyseminaret i september, samt felles hørings-

uttalelse til råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjons-

nedsettelse. Det ble også lagt inn besøk og omvisning på Nye Tvibit – kompetansesenter for bredde og 

prosfesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet. 

14. april, Tromsø  

Generasjonskonferanse – kontakt på tvers av generasjonene. Tema: kommunikasjon på tvers av alders-

grense, sikkerhetstiltak og fremtidens Troms. Flere av ungdomsrådene fra Nord-Troms deltok på 

konferansen. 

26. april, Storfjord  

Regional ungdomskonsulent presenterte RUST på representantskapsmøte i Nord-Troms Regionråd. 

2. mai  

Møte i RUST – Nord-Troms ungdomsråd via lyd/bilde. Saker som ble tatt opp var søknader om støtte 

til regionale ungdomsarrangement i Lyngen, Storfjord og Nordreisa, samt søknad til Prøv Sjøl-fondet 

fra Kåfjord LAN.  
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3. mai, Nordkjosbotn  

Møte om HoppIDÉ Innovasjonscamp på Nordkjosbotn videregående skole høsten 2016. Regional 

ungdomskonsulent deltok sammen med Tonje Nilsen, representant for saksområdet entreprenørskap 

og næring.  

9. mai, Tromsø  

Leder i Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, og regional ungdomskonsulent skulle delta på 

Troms konferansen. Den ble dessverre avlyst pga. hotellstreik. 

20. mai  

Nord-Troms ungdomsråd leverte felles høringsuttalelse til Kommunal- og moderniserings-

departementet om råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. 

31. mai, Tromsø  

Sammen med daglig leder i Nord-Troms Regionråd, Berit Fjellberg, deltok regional ungdomskonsulent 

på Arena Troms. RUST og Regionrådets øvrige satsinger innen næring og entreprenørskap, bolig-

utvikling og kompetanse ble presentert for ledere og prosjektledere i de andre regionrådene i Troms. 

21. juni  

Forhåndsinvitasjon til kommunene i Nord-Troms til oppfølgingsmodul i Kompetansehevingsprogram 

for ungdoms- og klubbarbeidere. Arrangør: RUST og Nord-Troms Studiesenter. 

5. juli  

AU-møte om søknad til NUNT om påfyll til Prøv Sjøl-fondet. Representantene med fagområde 

entreprenørskap og næring, Tonje Nilsen (Storfjord) og Fredrik Nilsen (Lyngen), deltok i møtet 

sammen med Berit Fjellberg og Lise Jakobsen. 

8. september  

HoppIDÉ Innovasjonscamp på Nord-Troms videregående skole. 

12. september, På taket kafé, Nordreisa  

Møte i RUST. Saker som ble tatt opp var gjennomgang av halvårsrapport, vedtak om revitalisering av 

Prøv Sjøl-fondet og søknad til kommunene, vara til styringsgruppe for HoppIDÉ videregående skole 

samt valg av AU til ordførerturen og RUST-konferansen. RUST-konferansen ble flyttet til 21. oktober.  

13. september  

HoppIDÉ Innovasjonscamp på Nordkjosbotn videregående skole. 

26. september  

Forskningsdagene i Nord-Troms i regi av Halti næringshage med arrangement i alle kommunene. 

RUST deltok i padlekonkurranse på Reisaelva og kom på 6. plass. 

27. september, Nordreisa  

AU-møte om RUST-konferanse på Halti og via Skype. 

4. oktober  

Skoleklasse fra VG2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Nord-Troms videregående skole 

besøker Halti og jobber med oppgaver om stedskvaliteter i Nord-Troms og får informasjon om Prøv 

Sjøl-fondet. Rekrutterings- og tilsettingsprosess for vikariat i stillingen regional ungdomskonsulent. 

Tilsettingsutvalget består av Magnus Mathiassen (leder i Nord-Troms ungdomsråd), Berit Fjellberg 

(daglig leder) og Lise Jakobsen (regional ungdomskonsulent).  

15. oktober  

Ansatte i Regionrådet og Studiesenteret deltok på Re:tenk næringskonferanse i Harstad. 

17. oktober, Nordreisa  

AU-møte om RUST-konferanse på Halti. 

21. oktober  

RUST-konferansen på Halti i Nordreisa. Om lag 30 ungdommer fra alle kommunene i Nord-Troms 

deltok. Foredragsholdere var Kjetil Nielsen Skog fra Framtid i Nord, fylkesråd Gerd Kristiansen, 

Victoria Mathiassen fra UFR og RUSTs saksordfører Eirik L. Mevik. 

25.–26. oktober  

Kursmodul 4 i Kompetansehevingsprogram for ungdoms- og klubbarbeidere i Nord-Troms avlyst pga. 

for få påmeldte. 

28.–29. oktober  

Ungdommens fylkesting Troms. 
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8.–9. november  

Sjumilsstegkonferansen, Fylkesmannen i Troms. 

15. november  

Prøv sjøl-fondets søknadsfrist for elev- og ungdomsbedrifter. 

28. november  

Møte i Nord-Troms ungdomsråd via Skype for å behandle søknader til Prøv Sjøl-fondet fra WiFrii UB 

og Trash It UB. 

 

Tildelinger fra Prøv Sjøl-fondet i 2016 

 19. februar: Storslett LAN v/Sigvart Andersen tildelt kr 5000,- 

 2. mai: Kåfjord LAN v/Hans Emil Mathisen tildelt kr 5000,- 

 28. november: Trash It UB og WiFrii UB tildelt kr 10 000,- hver 

 

Andre aktiviteter 

I tillegg har RUST nå fått oppdatert egne 

hjemmesider på Nord-Tromsportalen med 

vedtekter, informasjon om representanter, 

kontaktinformasjon og søknadsskjema til 

Prøv Sjøl-fondet. Her er også link til alle 

de kommunale ungdomsrådenes hjemme-

sider og Facebook-sider. I samarbeid med 

Nord-Troms Regionråd har RUST jobbet 

med fotograf Eili Braastad Johannessen om 

en serie foto som skal brukes i markeds-

føring og kommunikasjonsarbeid.  

 

Lise Jakobsen går ut i ett års permisjon fra 

11. januar. Hege Elisabeth Liland overtar 

stillingen i permisjonstiden. 
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4.3 Nord-Troms Studiesenter 

 

STYRKE SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLINGEN I REGIONEN VED Å GI 

UTDANNINGSTILBUD SOM KAN BIDRA TIL Å REKRUTTERE, VIDERE-

UTVIKLE OG BEHOLDE KOMPETENT ARBEIDSKRAFT. 

 
Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks kommunene i Nord-Troms og har 

som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning gjennom å gi fleksible tilbud. Studiesenteret 

har en aktiv samarbeidsavtale med UiT – Norges arktiske universitet, og driver i tillegg utdannings-

virksomhet på flere nivå, formelt og uformelt, basert på kunnskapsbehov som er til stede for å utvikle 

regionen.  

 

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet iht. føringene i Strategisk plan 2014–2018. Studie-

senteret har satt i gang prosjektet Kompetanseløft i Nord-Troms. Dette har vært med på å skape et 

sterkere fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virk-

somhet, som får tilgang til kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for 

utvikling av eget personale. 

 

Ressursutvalg/styringsgruppens arbeid 

Nord-Troms Studiesenter har ressursutvalg/styringsgruppe med eget mandat. Gruppen består av 

representanter fra UiT, Troms fylkeskommune, næringslivet og kommunene i regionen, videregående 

skole og studiebibliotekene. 

 

Ressursutvalget har hatt to møter i 2016: 

 18. mars i Olderdalen 

I dette møtet ble årsrapport og regnskap for 2015 behandlet. Dessuten fikk ressursgruppen 

fremlagt status for utviklingsprogrammet Kompetanseløftet, og utfordringer og prioriteringer 

fremover ble drøftet. Ressursgruppen la særlig vekt på Studiesenterets betydning for Nord-

Troms.  

 26. oktober på Storslett 

I dette møtet drøftet ressursgruppen hvilken struktur NTSS skal ha i fremtiden, status for 

Kompetanseløft i Nord-Troms og strategier videre i prosjektet, halvårsrapport og regnskap. 

 

Drift  

Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at 

kompetanse settes på dagsordenen. Vi jobber tett opp mot utdanningstilbydere for å få gode og 

fleksible løsninger for studenter fra Nord-Troms. Studiesenteret etablerer og følger opp studier, kurs 

og praksisplasser i tett samarbeid med kommunene og næringslivet i regionen. Vi jobber aktivt med 

rekruttering av studenter til ulike studier gjennom informasjon til elever på videregående skole og i 

egne infomøter (eks. DSU), annonsering på hjemmeside, i aviser og ved deltakelse på karriere-

veiledningsdager. En del av den daglige driften gjenspeiles også i Kompetanseløftets Motor-Megler-

Møteplass.  

 

Aktiviteter i 2016 

 Fulgt opp desentralisert sykepleierutdanning, aktiv omsorg og BED-emner 

 Oppfølging av studenter 

 Forhandlet frem avtale på studier for studieåret 2016/2017 

 Planlagt og gjennomført kurs  

o Å skrive gode tekster i sosiale medier 

o Dokumentasjon helse 

o HACCP 
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o Coachende ledelse 

o Vertskaps- og lokalkunnskap 

o Praksisveiledning 

o Coachende ledelse del II (23 deltakere) 

o Økonomi for ikke-økonomer (2 kurs/29 deltakere) 

o Ungdom og selvmord (avlyst pga. få påmeldte) 

 Deltatt i ViN-nettverket på Mo i Rana i mai og i Tromsø i september 

 Rapportering og søknader 

 Avholdt eksamener på våren og i november/desember 

o 11 studenter har tatt til sammen 17 eksamener 

 Kick-off nytt studieår – september 

 Deltakelse og innlegg om internship på Sjømatkonferansen på Skjervøy 6. september 

 Deltakelse med stand på Arbeidslivsdagen ved UiT 8. september 

 Deltakelse på Re:tenk næringskonferanse i Harstad 14. oktober 

 Forhandlet frem avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT 

 Møter gjennom året med ulike institutter ved UiT for å få i gang studier i Nord-Troms 

 Arbeid opp mot politikerne på fylket og i KUF-komiteen i forbindelse med finansiering av 

Nord-Troms Studiesenter 

 

Statistikk studier og kurs 2016 og totalt 

 Antall Antall studenter/deltakere Antall studiepoeng 

Studier 16 83 1 200 

Eksamener 14 29 *)  

Totalt studier 2006–2016 131 **) 1 022 21 015 

Kurs 11 248  

Totalt kurs 2006–2016  1 193  
*) Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie. Kull 13 avsluttet i desember 2016. Kull 15 pågår. 

**) Studiepoenggivende studier. En person kan ha tatt flere studier. 

4.3.1 Utviklingsprogrammet Kompetanseløft i Nord-Troms 

I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres tre utviklingsprogram rettet mot utvikling av 

kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord-Troms Studiesenter. 

 

  

 

 

 

 

Faser i arbeidet 

 Få kunnskap om rekrutterings- og kompetansebehov i kommuner og næringsliv. 

 Identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av kommuneorganisasjoner og næringsliv 

i regionen, slik at Nord-Troms kan ta del i veksten som forutsettes å komme. 

Kap. 4.3.2 Kap. 4.3.4 Kap. 4.3.3 
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 Skape arenaer for kommuner og bransjer der strategier for rekruttering og kompetanse-

utvikling settes på dagsordenen.  

 Utvikle Nord-Troms Studiesenter som et verktøy for et kompetanseløft for regionen. 

 Utarbeide regionale planer for rekruttering og kompetanse.  

 «Megle» treffsikre kunnskapstilbud til regionen av formell og uformell karakter og på ulike 

nivå (fagutdanninger/høyere utdanning osv.).  

 Metoder og verktøy som utvikles i løpet av prosjektperioden skal kunne nyttiggjøres andre 

gjennom spredning av kunnskap, årlig rapportering osv. 

4.3.2 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene  

 

Første prioritet: Satsingsområde helse- og omsorgssektoren 

 FASE 1: Behovskartlegging. UiT v/RESULT bidro sammen med NTSS og kommunene. Over 

900 stillinger innen helse kartlagt (2014/2015). 

 FASE 2: Analyse og strategier. UiT v/RESULT bidro. Flere nivå i kommunene ble koblet inn 

for å legge strategier sammen med NTSS (2015). 

 FASE 3: Kompetansetiltak iverksettes i 2016. 

 

Rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms 

Prosjektmedarbeider for strategisk kompetanseutvikling i kommunene har i løpet av våren utarbeidet 

Regional rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgsområdet i Nord- Troms i tett 

samarbeid med helse- og omsorgslederne i de seks kommunene i Nord-Troms.  

 

Planen ble sendt ut på høring 14. september. Etter høringsfristen ble høringsuttalelsene bearbeidet og 

sendt de seks kommunene til politisk behandling. Planen er vedtatt av alle kommunene. 

 

Kunnskap om Regional rekrutterings- og kompetanseplan og rapporten som ligger bak arbeidet med 

planen, Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise (Grepperud/Danielsen/Roos 2016), 

ble formidlet i kommunene ved arrangementet Helsedag 3 og på to helsekonferanser i Tromsø i 

november (stand og innlegg). 

 

Annet 

 Planlagt og gjennomført etterutdanning/kurs 

o Aktiv omsorg 

o Dokumentasjon helsehjelp 

o Praksisveiledning  

 Begynt arbeidet med å mekle frem videreutdanninger innen helse i regionen 

 Program for helsefagarbeidere 

 Planlegging av temadager innen helse 

 Arbeidsgruppen helse videreføres som ledernettverk 

Dokumentasjon helsehjelp 2. samling i januar. Helse- og omsorgskonferansen i Tromsø 2. november. 
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Helsefagarbeiderløftet er et selvstendig prosjekt med egne prosjektmidler. Mål for dette prosjektet er 

at kommunene gjennom konkrete tiltak skal bli dyktige læringsarenaer for utdanning og rekruttering 

av helsefagarbeidere. NTSS har hatt det faglige ansvaret for prosjektet, som har hatt samme 

arbeidsgruppe/referansegruppe som Regional rekrutterings- og kompetanseplan. 

 

Neste satsingsområde for strategisk kompetanseutvikling i kommunene er videreutdanning av lærere i 

samarbeid med Regionkontoret (jfr. Styringsgruppen 20.06). Skisse til strategier ble lagt høsten 2016, 

behandlet i ledernettverk oppvekst 15. desember. Hver kommune kartlegger behov for videre-

utdanning av lærere innen 1. februar 2017.  

4.3.3 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter  

 

Aktiviteter i 2016 

 Arbeid med kompetanseplan for næringslivet. Kompetanse- og kursplan versjon 2 ble 

ferdigstilt basert på innspill fra kommunenes næringsmedarbeidere og sentrale aktører i 

næringsforeningene. Konkretisering og videreutvikling av denne vil fortsette.  

 Møter og telefonsamtaler med sentrale personer i regionens næringsforeninger. Dette har gitt 

viktig tilbakemeldinger fra næringslivet om aktuelle satsingsområder. 

 Møter og telefonsamtaler med NUNT-medlemmer for å avdekke hvor det er behov for tiltak 

med tanke på både rekruttering og kompetanse.  

 Samordningsmøte om kurs og kompetansetiltak med Halti næringshage.  

 Arrangert kurs. 

 Evaluering og dokumentering av vertskaps- og lokalkunnskapskurset for at det skal bli et 

opplegg som enkelt skal kunne gjennomføres og videreutvikles i årene fremover. 

 Arrangement om potensialet for reiselivet i nasjonalpark- og verneområdene ble arrangert på 

Halti og Ovi Raishiin med 10 deltakere fra reiselivsnæringen. 11 informert i etterkant. Det er 

aktuelt med lignende arrangementer knyttet til verneområdene i Kvænangen og Lyngen i løpet 

av 2017. 

 Alle kompetansetiltak evalueres fortløpende i samarbeid med deltakerne etter gjennomføring. 

Ulike verktøy for kvalitetssikring og evaluering av kurs er testet ut. 

 Etablert en god og nær samarbeidsstruktur med UiT, særlig med hensyn til internship-

programmet.  

 Jobbet direkte mot havbruksnæringen i regionen med tanke på rekruttering av internship. 

 Produsert og publisert referanseartikler for to av årets gjennomførte internship: Tina  

Pettersen hos Lyngsfjord Adventure og Ragnhild Olsen Fossmark hos Skardalen  

Settefisk/Wilsgård. 

 Utlysning av internship for Lyngsfjord Adventure. Fire søknader ble oversendt bedriften. 

 Flere møter om anbudsproblematikk relatert til bygg- og anleggsbransjen og til 

offentlige/kommunale prosjektledere. 

Vertskaps- og lokalkunnskapskurs i juni. Kurs i Coachende ledelse i oktober. 
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Arena/nettverksbygging – nye bransjer/næringer 

Tema det har vært jobbet med etter innspill fra næringsmedarbeidere og næringsforeninger: 

 Rekrutteringsutfordringer/kompetansebehov på fiskemottak i regionen, både selvstendige 

fiskemottak og mottakene som er del av den desentraliserte mottaksstrukturen i Nord-Troms, 

som de fleste kommunene har økonomiske interesser i. Blandet mottakelse, undersøkes 

videre. 

 Bygg- og anleggsbransjens utfordringer med hensyn til å vinne lokale og regionale anbud og 

offentlige anskaffelser. Både kommunale prosjektledere og næringsaktører har behov for mer 

kompetanse innen disse områdene. Det arbeides med et kursopplegg for offentlig sektor og et 

annet for aktuelle næringsaktører. 

 Lederne for regionens fiskarlag har kommet med innspill som bearbeides videre for å vurdere 

om etterspurte tiltak er egnet som tilbud fra Studiesenteret. 

 Ledere av regionens bondelag og bonde- og småbrukarlag har kommet med innspill om 

aktuelle tiltak. Denne dialogen fortsetter inn i 2017, også med de ansvarlige for landbruks- 

eller jordbrukssaker i kommunene. 

 Kompetansetilbud rettet spesielt imot handelsnæringen er et tredje område det er arbeidet med 

ultimo 2016. 

 En videreføring av økonomikurset for ikke-økonomer er aktuelt, særlig rettet mot spesielle 

behov i reiselivsnæringen. 

 Fokus på økt lønnsomhet i bedrifter planlegges i starten av 2017. 

4.3.4 Fellesområdet motor–megler–møteplass  

 

Aktiviteter i 2016 

 Gjennomført møter med alle kommunene, UiT Campus Tromsø og Alta, Innovasjon Norge, 

næringslivet, Regionrådet, infomøte videregående skole, ressursgruppen, Finnsnes studiesenter.  

 Deltatt på P.F. Hjort seminar, Stedsutviklingsseminar, Re:tenk og Tromskonferansen. 

 Gjennomgang av hovedavtalen med rektoratet ved UiT, møte 7. september. 

 Deltatt med stand på Arbeidslivsdagen i Tromsø 8. september.  

 Innlegg om internship på Sjømatseminar på Skjervøy 6. september. 

 Gjennomført studier og kurs.  

 Skaffet praksisplasser i kommunene for studieåret 2016/2017 for Helsefakultetet. 

 Nytt kull desentralisert sykepleierutdanning. Opptak i desember, oppstart januar 2017. 

Møte med UiT 21.10.16 om samlingsbasert lærerutdanning.  Avslutning desentralisert sykepleierutdanning. 
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 Vært med og fått lærerutdanningen i gang igjen i 

regionen fra høsten 2017. Prekvalifiseringskurs i 

matematikk og norsk starter opp 16. januar 2017. 

 Jobbet frem ny avtale for praksiskoordinator.  

 Arbeidet frem ny Samarbeidsavtale om studiebibliotek 

som ble vedtatt i kommunene i november–desember. 

 Fulgt opp Kompetanseløftet jevnlig ved interne og 

eksterne møter. 

 

Media/markedsføring 

 Artikkel i FiN 2. februar: «Økt kompetanse skal føre til 

økt kvalitet».  

 Ny hjemmeside ble lansert 19. august. 

 Kronikk i Nordlys i mai: «Nord-Troms-kommunene tar 

grep».  

 Artikkel i FiN 27. oktober om fleksibel 

masterutdanning for lærere.  

 Annonser på nettsiden, Facebook og FiN om studier og 

kurs.  

 Deltatt på Helsekonferansen med stand.  

 Deltatt i NRK Nordnytt radio 29. november om Regional rekrutterings- og kompetanseplan – 

helse.  

 Deltatt på Samhandlingskonferansen til UNN med stand og innlegg. 

Helse- og omsorgskonferanse i Tromsø, 

november 2016.  
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4.4 Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 
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4.4.1 Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 2016-2018 – delprosjekt A 

 

STYRKE FREMTIDIG NÆRINGSUTVIKLING VED Å BLI KJENT MED OG SE 

MULIGHETER I EGEN REGION. 

 

Andre mål 

 Felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv 

læring. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene. 

 Kunnskap om og bevisstgjøring av regionens stedskvaliteter som fortrinn i fremtidig utvikling 

og entreprenørskap. 

 Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktive, og gjennom satsing på 

entreprenørskap gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms. 

 

Aktivitetsmål 

Tiltakene skal bidra til kompetanseutvikling, å øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gründer-

utvikling. Tiltakene (opplæringen) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke 

disse i fremtidig gründervirksomhet og i arbeidslivet som gode arbeidstakere. 

 

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og 

muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises også 

til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbel så stor sannsynlighet for å 

etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen. 

 

Hva er gjennomført første prosjektår? 

Det har vært fokus på opplæring/kursing og forankring av satsingen i alle kommuner/skoler i 2016. 

Flere skoler er kommet i gang med ulike programmer (se oversikt nedenfor). 

 

Kommune Status 

Kvænangen Har gjennomført nesten alle programmene på alle trinn. 

Nordreisa To av seks skoler har så vidt startet gjennomføring, to nye skoler planlegger oppstart i 

februar/mars. Forventer solid forbedring når vi oppsummerer året. To skoler er ikke 

med ennå. 

Storfjord Ungdomsskolene i gang, ingen program ennå på barneskolene. 

Lyngen Skolene har ventet på at prosjektet skal komme til dem, varsler oppstart snarlig. 

Skjervøy Har ventet på at de skal få opplæring. Én skole er ikke med ennå. 

Kåfjord Har ventet på at de skal få opplæring. 
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4.4.2 Unge entreprenører i videregående skole – delprosjekt B 

 

STYRKE FREMTIDIG BEDRIFTS- OG NÆRINGSUTVIKLING OG UTVIKLE 

ENTREPRENØRSKAPSKULTUR I EGEN REGION. 

 

Aktiviteter i 2016 

 Kurs for lærere – planleggingsdag august 

 Camp Nord-Troms 8. september i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) 

 Camp Nordkjosbotn 13.september i samarbeid med UE 

 Opparbeide nettverk av veiledere og sponsorer på innovasjonscamp 

 Kreativ prosessdag elever entreprenørskap 

 Salgskurs elever entreprenørskap 

 Salgspitch mot bedrifter: Trash It UB og WiFrii UB 

 Sponsing av ungdomsbedrifter 

 Mentor for ungdomsbedrifter 

 Samarbeid lærer entreprenørskap, samarbeid med UE, «Sett sjøbein» 

 Opplæringsdag på Lerøy Aurora for entreprenørskapsklasse 

 Opplæringstimer med Fiskebåt Nord og Hermes for entreprenørskapsklasse 

 Elever fra Nord-Troms vant marin innovasjonscamp på Hell   

4.4.3 Unge gründere – delprosjekt C 

 

ØKT ETABLERING OG UTVIKLING AV EN PILOTMODELL FOR DISTRIKTER 

MED OPPLÆRING OG OPPFØLGING SOM INVOLVERER HELE HJELPE-

APPARATET.  

 

Delmål 1: Etablereropplæring 

Utvikle et tilpasset gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for 

etablerere basert på eksisterende verktøy. 

 

Delmål 2: Etablereroppfølging 

Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over tid (fra idé til veletablert 

bedrift) og skaper en gründerkultur.  

 

Delmål 3: Tilrettelegging 

Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «gründerkultur» og 

investeringsvilje. 

 

Status 

 Noe forsinket oppstart grunnet nye ordførere og NUNT-medlemmer. 

 Hovedsakelig fulgt innvilget prosjektskisse, tradisjonell kursform pluss oppfølging av 

prosjektleder og mentorer. 

 Fire gründerkvelder. 

 Fem kurs i kursrekke, fokus på utvikling av forretningsmodell. 

 Gründere: 19/7/6/3. 

 I gang med «struktur»-arbeid av hjelpeapparatet. 

 Gründermetodikk Nord-Troms: Vi må finne ut hva som fungerer. 

 Har møtt på utfordringer på fleksibilitet i arbeidet sett i forhold til definerte aktiviteter i 

innvilget prosjektskisse. Endringssøknad under utarbeidelse. 



 
 

 
Årsrapport 2016 – Nord-Troms Regionråd DA 

22 

 

4.5 Boligprosjekt Nord-Troms 
Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er 

Torbjørn Tuoremaa.  

 

Prosjektet har følgende mål: 

 Å bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene. 

 At økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i 

kommunene. 

 Å tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging som innebærer næringsutvikling, 

kompetansetilførsel, levende og attraktive bomiljøer osv. 

 Å bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som f.eks. base for 

kommunale tjenester, kompetanseutvikling, opplæringsarena osv. 

 At kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold med 

alliansepartnere og samfunnsaktører som Husbanken, næringslivet osv. 

 

Hva har vi i 2016 oppnådd av prosjektmålet? 

 Boligbygging skjer i dag på etablerte boligfelt med naturlig stedsutvikling i kommunene. Nye 

boligfelt som planeres blir mer nøysomt planert med tanke på fremtidig stedsutvikling. 

 For at kunne realisere byggeprosjekter i kommunene, må kommunenes politiske og adminis-

trative ledelse jobbe mot samme mål. Det har gått bra i de fleste kommuner, og vi har fått i 

gang flere prosjekter.  

 Kommunene jobber videre med samfunnsplanlegging, der den boligpolitiske handlingsplanen 

er viktig. 

 Det planlegges en del prosjekter med hensyn til institusjonelle boligarealer.  

 Vi har etablert et godt samarbeidsforhold med utbyggere og Husbank samt en del av det 

lokale næringslivet. 

 Vi har fått oppstart på ca. 41 leiligheter hittil i år, og det planlegges 37 leiligheter i 2017.  

 

4.6 Forskningsnode Nord-Troms 
Forskningsnode Nord-Troms er et treårig prosjekt hvor Nord-Troms Regionråd og Halti næringshage 

sammen med UiT – Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale dagsordenen.  

 

Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen, vil vi avholde forskningsseminarer og forestå 

forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å bringe 

forskning om regionen tilbake til regionen og å få frem ideer til ny forskning. Ikke minst vil prosjektet 

prøve å få til dialoger om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.  

 

Prosjektet har følgende målsettinger: 

 

 Etablere en vedvarende arena for kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-Troms, 

samt frembringe konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret 

regionalt. Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping lokalt.  

 Styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og utvikling av en faglig arena som 

trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i forskningen. 
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4.7 Mastergradsstipend Nord-Troms 
I 2016 ble det avsatt kr 40 000,- på Regionrådets budsjett til mastergradsstipend. Da arbeidsutvalget 

skulle iverksette ordningen, ble mulighetene for en forsterking/utvidelse av stipendordningen 

diskutert. Arbeidsutvalget ønsket å invitere andre regionale aktører i Nord-Troms til samarbeid. 

Begrunnelsen var at en styrking av stipendordningen ville kunne gi større oppmerksomhet og bidra til 

ny kunnskap med relevans for regionen samt at fondet ville øke i størrelse slik at man kunne dele ut 

flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet i regionen knytter kontakter med studenter 

som kan være potensielle arbeidstakere etter studiene.  

 

Følgende regionale aktører ble med på samarbeidet: 

 Sparebank 1 Nord-Norge 

 Ymber AS 

 Halti-miljøet (Halti nasjonalparksenter, Statskog, Nord-Troms Museum, Halti 

kvenkultursenter og Halti næringshage) 

 

Det var enighet om å prøve ut ordningen over to år med påfølgende evaluering før eventuell videre-

føring. Stipendfondet beløper seg til kr 100 000,- som søkbart beløp per år i to år (2016 og 2017). 

Regionrådet bidrar med kr 40 000,- per år. 

 

I septembermøtet ble retningslinjene (fra 2013) justert til å omfatte næringsutvikling i tillegg til 

kommune- og regionsperspektivet. Regionrådet oppnevnte også et stipendstyre: 

 Rådsordfører, leder av styret (Øyvind Evanger) 

 Regionbanksjef, styremedlem (Hege Olaussen) 

 Representant fra UiT, styremedlem (Inger-Ann Hanssen) 

 

Stipendordningen ble lyst ut første gang i høst, med søknadsfrist 15. oktober 2016. Ved søknads-

fristens utløp var det kommet inn seks søknader. Stipendstyremøtet valgte å tildele to stipend i 2016. 

 

4.8 NUNT – forum for næringsutviklere Nord-Troms  
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd som består av en 

næringsmedarbeider fra hver kommune. Utvalget ble opprettet høsten 2014 med følgende målsetting:  

 

NUNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser med 

blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. Næringsutvalget i Nord-Troms skal 

være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og skal fremme Nord-Troms Regionråd sine 

satsinger på næringsutvikling. 

 

Det har vært liten aktivitet i NUNT de tre første kvartalene i 2016, siden flere av stillingene har stått 

vakante siden 2015. Men i siste del av 2016 har forumet konstituert seg og valgt Silja Karlsen til leder 

og Jens Kristian Nilsen til nestleder. NUNT har valgt å prioritere entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 

som en av satsingsområdene i 2017. 
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5. REGNSKAP 

 

Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes, ansatt på engasjement i deltidsstilling. Selskapets revisor er 

IP Revisjon AS (Skjervøy).  

 

2016-regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA er gjort opp med et årsoverskudd på kr 64 284,-. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Troms, 28. mars 2017 

 

 

 

 

 Knut Jentoft Øyvind Evanger Svein O. Leiros 

 styremedlem styreleder styremedlem 

 

 

 

 

 Ørjan Albrigtsen Dan-Håvard Johansen Eirik L. Mevik 

 styremedlem nestleder styremedlem 

 


