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PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 5-2017 

STED: skype 

TIDSPUNKT: 23. juni 2017 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Svein O. Leiros, Kåfjord 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til sakslisten: ingen 

 

REFERATSAKER: 

 Møtereferat fra styringsgruppa Newtonrommet, 09.06.17 

Saken ble ikke referert. Flyttes til neste møte i september. 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 25/17  Godkjenning av referat fra møte 15.05.17  

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 15.05.17  

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 15.05.17. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

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  

Sak 26/17  Regionalt samarbeid Nord-Troms –prosessplan og finansiering mai-

desember 2017 

Saksdokumenter:  

 Særutskrift sak 52/16 Prosessplan framtidig organisering (periode nov-april) 

 Forslag til prosessplan mai-desember 2017  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

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

vedtak om å utrede framtidig organisering. Drøftingene i regionrådets styre 

signaliserte ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av administrativ 

karakter). Regionrådet kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på 

valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad 

for å stå sterkere.  

 

Daglig leder fikk i oppdrag å utrede forslag til organisering mens Rådmannsutvalget 

ble bedt om å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale 

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye 

samarbeidsområder. Det ble utarbeidet en prosessplan i 4 faser for perioden fra 

november 2016 til rådsforsamling i slutten av april 2017. 

 

Til møte i rådsforsamlingen 25.04.17 ble det utarbeidet et diskusjonsnotat som tok 

for seg de ulike dimensjonene i samarbeidet, målsettinger og forslag til endra 

organisering. Diskusjonsnotatet endte i 3 spørsmål som grunnlag for drøftinger i 

rådsforsamlingen;  

 

«1. Regional politikk på dagsorden – politisk lederskap 

Hvordan kan regionrådet bidra til å sette samfunnsmessige utfordringer på dagsorden, og hvordan 

forstå problemene i et regionalt perspektiv?  Kan administrasjonen i større grad samle opp og 

bearbeide kunnskap som politikerne kan nyttiggjøre seg for å sette agenda og utvikle nye løsninger? 

Hvilke andre aktører kan man knytte til seg? 

 

2. Synliggjøring av den regionale politikken 

Politikernes arbeid med å finne nye politiske løsninger på tidens problem og utfordringer, er ofte ikke 

synlig for befolkningen.  Dette gjelder kommunalpolitikken og kanskje i enda større grad arbeidet med 

regional politikk.  Hva skal til for å endre dette? 

 

3. Folkevalgte roller defineres ofte som lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – 

arbeidsgiverrollen. Hvordan følge opp disse når virksomheter legges utenom kommunenes egen 

driftsorganisasjon?» 

 

 

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  

 

Rådsforsamlingen konkluderte med: 

«Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet og er enig i intensjonene som er trekt opp i dokumentet. 

Rådsforsamlingen ber styret i regionrådet om å jobbe videre med saken på følgende måte: 

1. Ta med innspill fra dagens møte i det videre arbeidet 

2. Utarbeide en milepælsplan for videre prosess 

3. Lage en felles saksutredning til alle k-styrene med forslag til modell for endra organisering av 

regionrådet. Saken skal behandles i alle k-styrer i løpet av året.» 

 

Vurdering: 

Etter vedtak fra rådsforsamlingen er det utarbeidet et forslag til prosessplan med  

milepæler forperioden mai og ut året 2017. For- og ettersommer skal brukes til å 

ferdigstille oversikter, utarbeide forslag til retningslinjer for rådmannsutvalget og 

starte arbeidet med saksframlegg til kommunestyrene. Videre foreslås det å 

engasjere en prosessleder til september-møte som kan lede arbeidet med å 

prioritere politikkområder ordførerne ønsker å jobbe sammen om.  

 

Deretter vil saksframlegget til kommunestyrene sendes til behandling høsten 2017. 

Planen er at alle k-styrene skal ha behandlet saken innen siste regionrådsmøte 

2017.  

 

Det vil også være behov for å sikre tilstrekkelige ressurser til å utføre arbeidet i 

perioden. Arbeidsutvalget i regionrådet har diskutert saken og foreslår at Holm 

rådgivning engasjeres i det videre arbeidet, slik det ble gjort i første fase. Som 

prosessleder til septembermøte engasjeres en av konsulentene KS benytter i sin 

folkevalgtopplæring. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd DA godkjenner forslaget til prosessplan for perioden 

 mai-des 2017. 

2. Det kjøpes inn bistand til arbeidet og til prosessledelse på septembermøte.  

3. Kostnadsrammen for arbeidet settes til totalt kr 130.000. Kostnaden dekkes 

av frie fond. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 27/17  Høringsuttalelse: planprogram regional plan for reindrift 

Saksdokumenter: 
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 Innspill fra Nord-Troms Regionråd til regional plan for reindrift av 15.04.16 

 Høringsbrev og planforslag fra fylkesrådet i Troms 12.04.17 

 Sak 24/17 Høring – planprogram og varsel om oppstart av regional plan for 

reindrift 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesrådet i Troms har utarbeidet et forslag til planprogram – regional plan for 

reindrift i Troms. Dette er sendt på høring med frist 7. juli i år. 

 

Nord-Troms Regionråd har i april 2016 gitt innspill til utarbeidelse av 

planprogrammet, hvor vi sluttet oss til innspillet fra Kvænangen kommune. 

 

På regionrådsmøte i mai 2017 ble det gjort følgende vedtak: 

«Kommunene i Nord-Troms bes gjennomgå tidligere innspill fra regionrådet og gjøre 

eventuelle endringer i forkant av regionrådets møte 19. juni 2017. Saken behandles i 

regionrådet før uttalelse sendes innen frist 7.7.17.» 

 

Sekretariatet har ikke mottatt innspill fra noen av kommunene innen fristen.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA forlenger fristen for å komme med innspill til 

felles høringssvar fra Nord-Troms til regional plan for reindrift til 3. juli 17.  

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 28/17 Høring: regionalt transportplan for Troms 2018-2029 

Saksdokumenter:  

 Sak 20/17 Høring planprogram Regional transportplan 2018-2029 

 Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag regional transportplan 2018-2029 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

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

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

 

I forbindelse med høring av planprogrammet deltok fylkesråd Ivar B. Prestbakmo, 

Bjørn Kavli, Øystein Olav Miland og Signe Stoll fra samferdselsetaten og 

ungdomskonsulent Hanne Sofie Roaldsen fra Troms Fylkeskommune, Edel M. 

Austlid fra Statens vegvesen og Jens Kristian Nilsen på vegne av næringsutviklerne i 

Nord-Troms på møte i Nord-Troms Regionråd i mars 2017. I møtet ble det gitt 
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innspill til videre planprosess. I tillegg signaliserte regionrådet ønske om nye møter 

i forbindelse med høringsrunden for RTP og handlingsplanen. 

 

Fylkesrådet ber om uttalelse til innholdet i planen, og spesielt til de foreslåtte 

investeringsstrategier som er omtalt i eget vedlegg; 

 Strategi for utbedring og vedlikehold 

 Strategi ved videreføring av store låneopptak med 

rentekompensasjonsordningen 

 

Vurdering: 

Nord-Troms Regionråd bør avgi høringsuttalelse slik man har gjort i tidligere 

planprosesser. Det er større mulighet for å nå fram med synspunkter om man 

opptrer samlet som en region. 

 

Forslag til vedtak: 

Saksordførere for samferdsel (Johnsen og Mevik) utarbeider forslag til 

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

 

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 

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. 

 

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

 

 

Sak 29/17  Felles vannscooterforskrift for Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

 Fra Samferdselsdepartementet: veiledning til kommunene – regulering av fart 

og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjelder vannscootere 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Regjeringen valgte i mai 2017 å oppheve den gamle vannskuterforskriften, 

begrunnet med at denne ikke tok god nok hensyn til sikkerhet, kontroll og 

håndheving, og at den var vanskelig å anvende i praksis.  

 

Tidligere har Klima- og miljødepartementet gitt beskjed om at kommunene har 

hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter som regulerer bruk av 
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vannskuter. Flere kommuner har uttalt at de ønsker å innføre lokale forbud mot 

vannskutere. Samferdselsdepartementet har i brev til kommunene i juni 

understreket at vannskutere må reguleres må lik linje med andre fartøy, og kan ikke 

særbehandles. 

 

Vurdering: 

Nord-Troms har store arealer langs sjøen som er vernet, med ulike naturtyper og 

friluftsområder. Ved oppheving av vannskuterforskriften kan en se for seg at 

miljøkonflikter vil oppstå, og flere kommuner har også satt fokus på 

støyutfordringen og økt risiko for ulykker. 

 

Flere av kommunene i landet vurderer nå å gå sammen med nabokommunene om å 

utarbeide lokale forskrifter. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd ønsker at det utarbeides felles lokal forskrift for 

vannskuter i Nord-Troms kommunene. Rådmannsutvalget bes utarbeide forslag til 

forskrift og felles saksframlegg som behandles i kommunestyrene. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

Ordførerne i Storfjord, Lyngen og Kvænangen fratrådte møtet. 

 

Sak 30/17  Regionlisens miljøfyrtårn – tilbakekalling av tidligere vedtak 

Saksdokumenter:  

 Sak 06/17 Regionlisens miljøfyrtårn 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Avfallsservice inngikk samarbeidsavtaler med de seks kommunene i Nord-Troms 

om å miljøfyrtårn-sertifisere alle skolene i 2015. Samarbeidsavtalene ble signert av 

ordførerne i Nord-Troms. 

 

For å bli miljøfyrtårn må hver kommune ha kommune-lisens. Dersom flere 

kommuner går sammen om en regionlisens, betaler man 60 prosent av normal 

lisens. For å spare penger gjorde regionrådet vedtak om å inngå felles avtale med 

Stiftelsen Miljøfyrtårn om regionlisens i januar 2017. 

 

Prisene pr 2016 for kommune-lisenser: 

 Ordinær lisens kr 2.700 pr kommune (dvs kr 16.200 for 6 kommuner) 
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 Regionlisens (60 % av kostnad) utgjør kr 9.720 (dvs en besparelse på kr 

6.480) 

 Hver kommune «sparer» kr 1.080 pr år med regionlisens 

 

I det mottatte forslaget til regionavtale går det fram at i tillegg til å ha en kommunal 

navngitt Miljøfyrtårnansvarlig, må også regionen ha en regionalt Miljøfyrtårnkontakt, 

klipp fra forslag til avtale; «Regionens Miljøfyrtårnkontakt bør kunne bistå 

kommunene og den enkelte virksomhet miljøfaglig og administrativt. Regionens 

Miljøfyrtårnkontakt tar aktivt ansvar for den årlige oppfølgingen av de sertifiserte 

virksomhetene og etablerer rutiner for dette arbeidet… og har ansvar for 

planlegging av neste års aktiviteter og for å kalle inn til den årlige 

samlingen/erfaringsutvekslingen.» 

 

I tillegg er det i prosessen avklart at hver enkelt virksomhet som sertifiseres (for 

eksempel en skole eller barnehage) må betale en årlig lisens utover 

kommunelisensen.  

 

Vurdering: 

Rådmannsutvalget har diskutert ordningen med regionlisens versus kommune-

lisens i møte 9. juni og ønsker å fremme forslag til styret i regionrådet om å 

tilbakekalle tidligere vedtak, da det er klarlagt at det kun er den årlige lisensen man 

sparer penger på.  

 

Rådmannsutvalget har gjort vurdering av merarbeidet en avtale om regionlisens vil 

medføre opp mot kostnadsbesparelsen ved regionlisens. 

 

Forslag til vedtak fra rådmannsutvalget: 

Nord-Troms Regionråd tilbakekaller tidligere vedtak om regionavtale med Stiftelsen 

Miljøfyrtårn om regionlisens for sine 6 eierkommuner. Grunnlaget for anbefalingen 

er en vurdering av merarbeid sett opp mot kostnadsbesparelse på regionalt nivå. 

Arbeidet med miljøfyrtårn skal ivaretas av den enkelte kommune. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 31/17 Søknad om støtte – forprosjekt hydrogen  

Saksdokumenter:  

 Fra Forskningsparken i Narvik: Søknad om støtte til delfinansiering av 

forprosjekt hydrogen – Narvik – Tromsø – Harstad 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 

Narvik/Ofoten ønsker å ta en posisjon i forhold til å legge til rette for en lokal 

verdiskapning basert på hydrogen. De ønsker å utrede hvilke muligheter som 

foreligger raskest mulig, slik at det regionale næringslivet kan posisjonere seg i 

forhold til de mulighetene som identifiseres og er forberedt når sjansene byr seg. På 

denne bakgrunn startes det opp et forprosjekt i regi av Forskningsparken i Narvik.  

 

Det regionale hydrogen-prosjektet bør fokusere på:  

a) Etablering av infrastruktur – utrulling av hydrogenstasjoner  

b) Kartlegging av muligheter for regional verdiskapning basert på hydrogen  

 

Forskningsparken i Narvik søker Nord-Troms Regionråd om kr. 50.000,- for å 

delfinansiere ovennevnte aktiviteter i et forprosjekt som ved positive resultater vil 

danne grunnlag for et hovedprosjekt med andre offentlige og private finansiører. 

Det forutsettes at forprosjektet blir finansiert med minimum 250.000,- for å kunne 

gjennomføre ovennevnte aktiviteter.  

 

Vurdering: 

Slik det går fram av søknaden er forprosjektet tenkt forankret i Narvik-miljøet. 

Utgangspunktet for prosjektet er at det i EU legges til rette for bruk av hydrogen 

som drivstoff rettet mot lastebilnæringen. Dette vil medføre en etterspørsel etter 

hydrogen-stasjoner i områder av Norge hvor tungtransport skjer med lastebil.  

 

Nord-Troms er ikke skrevet inn som et aktuelt geografisk område å satse på i en 

mulig etablering av hydrogen-stasjoner for tungtransport. Prosjektet definerer 

aksen Narvik-Tromsø-Harstad som primærområde med muligheter for framtidige  

tilknytninger til Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. 

 

Nord-Troms Regionråd har ikke budsjett til å imøtekomme en slik søknad. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd avslår søknaden fra Forskningsparken i Narvik om 

støtte til delfinansiering av forprosjekt hydrogen – Narvik – Tromsø – Harstad. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 32/17 Uttalelse: prioritering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til 

helsesøsterstudiet  
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Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter  

   

 

Forslag til uttalelse: 

I UiT rapporten «Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise» 

dokumenterer Grepperud, Danielsen og Roos behovet for nyrekruttering til 

helsesektoren i Nord-Troms. Dette har regionen gjort noe med gjennom prosjekt 

Kompetanseløftet og utarbeidelse av regional Rekrutterings- og kompetanseplan.  

 

Et av målene i tiltaksdelen av planen er full dekning av helsesøstre i regionen. Det 

har vist seg å være vanskelig å få søkere til helsesøsterstillinger i Nord-Troms.  

 

Eksempelvis har Skjervøy lyst ledig stilling fire ganger uten å få søkere. Til neste år 

er begge stillingene i kommunen uten formelt kvalifisert helsesøster. Kommunen 

har nå tilsatt sykepleier i den ene stillinga på helsestasjonen. Den tilsatte har søkt 

om opptak på helsesøsterstudiet, men opplever å stå langt ned på reservelista for 

opptak. Et annet eksempel er Kvænangen som bare fikk lokale sykepleiere som 

søkere ved utlysning og har tilsatt en av dem på dispensasjon i påvente av 

utdanning.  

 

Sektorlederne for helse- og omsorg i regionen har gjort et godt arbeid i sine 

kommuner for å rekruttere søkere til helsesøsterutdanning. Sykepleiere fra regionen 

søker på videreutdanning som helsesøster, men opplever at selv om de er kvalifisert 

er det er så stor konkurranse om plassene de ikke kommer inn på studiet. 

Situasjonen er kritisk, og dette må det gjøres noe med. 

 

Nord-Troms Regionråd ber Universitetet i Tromsø vurdere 

 Kvotering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til helsesøsterstudiet. 

 Alternativt at sykepleiere tilsatt på dispensasjon og som venter på utdanning 

prioriteres ved opptak til helsesøsterstudiet. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse. Uttalelsen sendes 

Universitetet i Tromsø. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Orienterings- og diskusjonssaker: 
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Orientering fra møte med KMD 19.06.17, orientering ved Eirik L. Mevik; 

 Sak vedrørende utredningskrav eksisterende løypenett for snøscootere 

 Møte med stortingsrepresentanter og KMD og KLD 

 Utarbeidet eget notat fra møte, oversendt ordførere 

 Konklusjon fra møtet; regionrådet ved saksordfører skal få skriftlig 

tilbakemelding fra departementet vedr saken 

 Saken følges opp etter valget til høsten 

 

Forskningsnode Nord-Troms, nyhetsbrev 

 Seminaret i april 2016 om stedsutvikling og lokal mobilisering har endt i et 

konkret forskningsprosjekt som pågår pt i regionen 

 

Mottaksstasjoner Nord-Troms, orientering fra møte i Kåfjord 10.05.17 

Svein Leiros orienterte fra møte: 

 Fokus på føringstilskudd 

 Departementet har satt foten ned for føringstilskudd til Giæver på Havnnes 

da dette er et «ordinært» fiskemottak 

 Godt og positivt møte 

 Ønske om større deltakelse fra nabokommunene – en ide å flytte møtene 

til høsten? 

 Situasjonen ved mottaksstasjonen Sørkjosen ble orientert om i møtet 

 Viktig å være på banen politisk i denne sammenhengen 

 Kommunal kvotebank og rekruttering til fiskeriene – tema til et senere 

regionrådsmøte – sette opp FISKERI som tema 

 

Orientering om gaver: 

 Regionrådet ga kr 5000 i jubileumsgave til Halti kvenkultursenter 10 år 

 NT kommunene/regionrådet ga gave til Avfallsservice sitt 25 års jubileum 

på kr 18.000 (3.000 kr pr kommune) 

 

Åpen post: 

Aktuelle politiske saker: 

 Samferdsel – være mer aktiv og i forkant av planprosesser – lobbyering og 

samhandling med næringsaktører. Dette tema bør diskuteres nærmere på 

prosess-samlingen i september 

 

 
 

 

Møtet hevet kl  1038 
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Rett protokollutskrift bevitnes 

23. juni 2017 

Berit Fjellberg 

Referent 
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