
 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

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

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 7-2018 

STED: Skype 

TIDSPUNKT: 19. juni 2018 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (deltok i starten av møtet) 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Ludvig Rognli, Kåfjord 

 

Merknad til innkalling: 

Ingen merknad. 

 

Merknad til saksliste, enighet om å ta opp; 

Sak 42/18  Innspill til Helse Nord RHF vedr anskaffelse av pasient-transport med 

drosje/turvogn 

 

Dan-Håvard deltok i oppstarten av møtet og ga noen innspill til enkeltsaker. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 37/18  Godkjenning av referat fra møte 7.-8. mai 2018 

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 7.-8. mai 2018 

 

Status i sak 29/18 Lyngshesten; 

- Vedtakene fra Tromsø-området og Nord-Troms regionråd er oversendt 

Troms fylkeskommune. Saksbehandler i fylkeskommunen skal gi 

tilbakemelding på prosjektet. Saken følges videre opp av administrasjonen og 

tas opp igjen i det planlagte fellesmøte mellom regionrådene i slutten av 

august 

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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Status i sak 36/18 uttalelse vedrørende Nordkjosbotn vgs; 

 Avventer foreløpig 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet på Skjervøy 7.-8.5.18. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 38/18  Strategisk plan for regionrådet 2018-2019 – søknad om midler Troms 

fylkeskommune 

Saksdokumenter:  

 Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 2018-

2019 

 

Saksopplysninger: 

Det overordnede styringsdokumentet for regionrådet ble vedtatt etter siste valg og  

gjelder ut valgperioden 2019. Styringsdokumentet trekker opp en felles visjon:  

”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!”  

 

Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling, med ungdom og kvinner 

som prioriterte målgrupper. Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og 

samarbeid/nettverksbygging skal ligge til grunn for arbeidet.   

 

Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for 

utviklingsarbeidet (vår grunnmur): 

 På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt 

 Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers 

møte 

 Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne 

 

På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18 : 

1. Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå i strategi- og 

handlingsplan for 2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av Troms 

fylkeskommune gjennom ordningen «strategisk næringsrettet 

kommunesamarbeid»: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 

 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 



 
 

3 

 

 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap 

 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), 

bærekraftig reiseliv og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 

2018-2019 

 

Vurderinger: 

I punkt 1 i vedtaket sak 32/18 refereres det til Troms fylkeskommune satsing på 

strategisk næringsrettet kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid, hvor det 

er satt av en pott på kr 5.8 mill. Satsingen skal følge opp fylkesplanens strategi om 

å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen.  

 

Midlene retter seg mot kommuner i samarbeid og regionråd som ønsker å 

videreutvikle samarbeid med basis i regionale strategiske næringsplaner og andre 

regionale plattformer for samarbeid.  Arbeidet vil også være en videreutvikling og 

oppfølging av byregionarbeidet (ByR) og Nord-Troms satsing. Det er her gjort et 

grundig forarbeid som fylkeskommunen mener er viktig å følge opp videre for å 

videreutvikle vekstkraftige regioner. Søknadsfrist er 31.9.2018. Prosjektperiode over 

2 år. Troms fylkeskommune kan bidra med inntil 50 % av samlede kostnader. 

Midlene skal i hovedsak brukes til å styrke utviklingskapasiteten og ikke til tiltak. 

Det vil si at midlene kan benyttes til prosjektledelse, møter/arenabygging, reiser.  

 

De satsingsområdene regionrådet prioriterte i møte 8. mai er en videreføring av 

satsingene i nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt «Nord-

Troms satsingen». Troms fylkeskommune har gitt signaler om at det skal sendes en 

søknad som omhandler flere satsingsområder.  

 

De områdene som vi har prioritert, som ikke er finansiert, bør inngå i den helhetlige 

søknaden/prosjektplanen; 

 Campus Nord-Troms – utvikling av pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge 

 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap – utvikling 

av modell for ungdomsmedvirkning i samfunnsutviklingen på alle politiske 

nivå i regionen Troms og Finnmark 

 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur – nasjonalt nivå 

 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

I tillegg bør det settes av ressurser til arenabygging på tvers av fag-

/kompetansemiljø og arenabygging (Nord-Troms konferansen). 
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Dersom Troms fylkeskommune velger å fordele den avsatte potten på de 4 

regionene i Troms utgjør det kr 1.450.000 pr region. Selv om Nord-Troms er den 

minste regionen i folketall er det informert om at distriktsindeksen skal legges til 

grunn i tillegg til prosjektinnhold ved prioritering. 

 

Saksbehandler vurderer at det sentralt å engasjere en utviklingsleder i full stilling 

for å sikre utviklingskraft i arbeidet. Erfaring tilsier at man ikke får samme effekt av 

deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye koordinering og oppfølging for å 

lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka skaffer vi oss fleksibilitet og 

større rom for å sette trykk der det er mest behov. I tillegg til å finansiere en stilling 

må det settes av tilstrekkelige ressurser til møteaktivitet og arenabygging for 

sammen å få på plass varige strukturer for samarbeid og modeller som skal 

eksistere etter prosjektperioden. Involvering og forankring er viktige 

suksessfaktorer. 

 

For å matche fylkeskommunens bidrag må vi få på plass egenandel med samme 

beløp. Egenandelen kan bestå av eget arbeid, bruk av fondsmidler i regionrådet og 

avsetning til satsingen over regionrådets budsjett for 2019 (avsettes som egen post 

i budsjettet som behandles høsten 2018).   

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd søker Troms fylkeskommune om kr 1.450.000 til 

oppfølging av strategisk plan for Nord-Troms med 4 hovedsatsingsområder 

over 2 år. Midlene skal i hovedsak benyttes til å styrke utviklingskapasiteten, 

bygge nye/utvikle samarbeidsmodeller og arenabygging. 

2. Egenandelen på kr 1.450.000 finansieres av eget arbeid (450.000 tilsvarer 6 

mnd verk/900 timer over 2 år), fondsmidler regionrådet (år 1: kr 500.000), 

budsjettpost regionrådet/kommunene (år 2: 500.000). 

3. Økning i budsjettet for regionrådet med kr 500.000 forutsetter positiv 

behandling i eierkommunene.  

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 39/18 Etablering av nasjonalt kventeater i Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

 Forslag til uttalelse fra prosjektleder Inger Birkelund 
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STATUS 

Ihana! as, KultNett AS, Halti kvenkultursenter IKS og ITU Kvensk teater Trupp har 

inngått intensjonsavtale med formål om etablering av et profesjonelt kvensk teater 

med nasjonal status lokalisert i tilknytning til Halti. Vi søker første omgang om 

finansiering av forprosjekt budsjettert til 500 000 kr, og venter nå på avklaring fra 

Troms fylkeskommune om tilskudd på 370 000 kr (74%). Nordreisa kommune har 

støttet forprosjektet med 20 000 kr. 

 

FORPROSJEKTET 

Forprosjektet har som mål å kartlegge interesseparter og utrede formidlingsstrategi, 

eierskap og organisering knyttet til etableringen. I forprosjektet skal det også 

utvikles skisse for hovedprosjekt med driftsbudsjett, oversikt over eventuelle 

investeringsbehov og finansieringsplan. Overordnet mål er fast, statlig finansiering 

av drift av Kventeateret. 

 

BAKGRUNN 

Etableringen av kvenkultursenteret og Paaskiviikko har gjennom et tiår bidratt til 

oppblomstring av engasjement og interesse for kvensk kulturformidling, og ITU 

(amatørteater), KultNett (kreative entreprenører) og ihana! as 

(prosjektutvikler/kulturformidler) har oppstått i kjølvannet av aktiviteten 

kvenkultursentret har igangsatt. Flere teaterproduksjoner er etterhvert satt opp 

(Kaffekopp og salmebok, Rallar og Bus, Loistava 2.0, Manalaiset, Bjørnen som hadde 

så kort hals) i regi av samarbeidspartene.  

 

Siste produksjon var Kyläpeli – verdens første kvenspel (2017), som satte fokus på 

kvensk historie, landskap og kulturarv. Spelet ble en publikumsuksess med bred 

forankring i befolkningen, stor deltakelse fra det lokale amatørfeltet og vi viste at 

våre profesjonelle kulturformidlere hadde gjennomføringsevne og kompetanse til en 

så stor produksjon. Vi har imidlertid behov for stabil og forutsigbar tilgang på 

kompetanse og finansiering for å kunne fortsette å utvikle kvenske 

kulturproduksjoner. 

 

HVORFOR KVENTEATER 

- Kvensk kultur og språk er sterkt truet etter lang tids fornorskning, og 

kulturproduksjoner bidrar til å økt kunnskap om kulturen og språket, samtidig 

som det formidler innsikt i minoritetsspørsmål. 

- Et kventeater kan forsterke den kvenske minoritetens stemme inn i den 

offentlige debatten 
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- Vi opplever at interessen fra lokalbefolkninga for fortellinger basert på egen 

bakgrunn er stor – det gir stor gevinst for positiv identitet, stolthet og bolyst i 

vår region.  

- Vi har i dag voksende kompetanse på ulike felt innen teaterfeltet, men bruker på 

alle produksjoner store beløp på ekstern regi og instruksjon. Et teater vil kunne 

bidra til langsiktig og stabil kompetanseheving, samtidig som kompetanse på 

kvensk språk og kvensk fokus vil styrkes. Den kunstneriske kompetanse hever 

også kunstnerisk kompetanse i regionen generelt, ikke bare innen kvensk kultur. 

(Eks: Riddu har bidratt til festivalkompetanse utover samisk kulturformidling) 

- Det er behov for kunstneriske kvalitetsproduksjoner i DKS som formidler kvensk 

kultur. Et kventeater vil i samarbeid med etablerte og nye kulturentreprenører 

kunne kvalitetssikre og heve det kunstneriske uttrykket, slik at profesjonelle 

produksjoner kan tilbys DKS-ordningen.  

- Teateret sine produksjoner, og økt profesjonalitet i andre produksjoner som kan 

benytte teaterets kompetanse, vil gi et løft til reiselivssatsinga i regionen. 

Aktiviteten vil bidra til omdømmebygging basert på egenart og unik kultur.   

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA støtter etableringen av nasjonalt kventeater i Nord-

Troms. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 40/18 Uttalelse vedrørende endring lovverk drosjeløyver 

Saksdokumenter:  

 Henvendelse fra Norges Taxiforbund avd Troms 

 

Saksopplysninger: 

Ordførerne i Nord-Troms har mottatt en uttalelse fra Norges Taxiforbund avd Troms 

ved leder Åsmund Karlsen. Saken gjelder endringer i lovverk foreslått av 

Samferdselsdepartementet vedrørende drosjeløyver. Bakgrunnen for saken er at ESA 

har sendt en begrunnet uttalelse om manglende tilpasninger i det norske lovverket 

til EU’s regler om fri konkurranse innen EU og EØS land. 

Dette vil kreve flere endringer i lovverket, men den endringen som Norges 

Taxiforbund trekker fram som den viktigste og med størst konsekvens er 

«Behovsprøving (antallsregulering) må fjernes.» 

 

Vurdering: 
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En slik endring vil kunne medføre endringer i drosjetilbudet i Nord-Troms. I tillegg 

trekker Norges Taxiforbund fram at det kan bli forventninger om at kommuner og 

fylkeskommuner skal bidra økonomisk for å opprettholde dagens taxidekning 

dersom endringer gjennomføres. Dette vil være spesielt aktuelt for 

distriktskommunene. 

 

Dersom flere EU land fortsatt har en løyveordning som ligner den norske bør dette 

kunne brukes som argument overfor Samferdselsdepartementet og ESA for å 

beholde dagens ordning. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Norges Taxiforbund og ber 

Samferdselsdepartementet beholde dagens løyveordning for drosjenæringen. 

Vedtaket sendes også Tromsbenken og Troms fylkesting. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 41/18 Revidert møteplan høsten 2018 

Saksdokumenter:  

 Forslag til revidert møteplan regionrådet høsten 2018 

 

Saksopplysninger: 

Dagens møteplan og århjul for Nord-Troms Regionråd ble vedtatt i november 2017. 

I løpet av første halvår er det gjort flere avtaler om møter for andre halvår. Det er 

derfor behov for revisjon av møteplan slik at den blir oppdatert. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner revidert møteplan pr 19.06.18 for høsten 2018. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 42/18  Innspill til Helse Nord RHF vedr anskaffelse av pasient-transport med 

drosje/turvogn 

Saksdokumenter:  

 Henvendelse fra Nord-Troms Taxi BA 

 

Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd utarbeider et innspill til Helse Nord RHF med bakgrunn i 

henvendelsen fra Nord-Troms Taxi. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

 

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER: 

 

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

 Enighet om følgende løp videre i saken, ref møte 8.5.18: 

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.»  

 Starta opp i Lyngen, første fotballskole og kamp i dag 19. juni i Nord-

Lenangen – stor interesse. Samarbeid med FiN og Lerøy 

 

Infrastrukturprosjektet - kunnskapsgrunnlag og strategi 

 Avtale om kjøp av tjenester vedr prosjektledelse er inngått med 

Transportutvikling AS 

 Vedrørende styringsgruppa; venter på oppnevning av nytt medlem fra Lyngen 

 Vedrørende finansiering: søknad sendt – avklaring mangler fra Ymber (Ørjan 

følger opp) og Kvænangen kommune (behandles i juli) 

 Detaljert prosjektplan legges i møte 28. juni 2018  

 

Havneprosjektet 

 Avtale om kjøp av tjenester vedr prosjektledelse er inngått med 

Transportutvikling AS 

 Skal være kontaktpersoner i alle kommuner 

 Prosjektet skal være ferdig i høst 

 

Behandling av selskaps- og samarbeidsavtale regionrådet – behandling i k-styrer i 

junimøtene: 

o Lyngen: ? 
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o Storfjord: ok 

o Kåfjord: ? 

o Skjervøy: ok 

o Nordreisa: ok 

o Kvænangen: ok 

 

Orientering om regnskapsresultat 1. kvartal 2018 

o Drift inkl RU og RUST: underskudd kr 909 

o Studiesenteret: underskudd kr 21.000 

o Kompetanseløft (prosjekt): gjort opp i balanse 

o Totalregnskap: sum delregnskap – underskudd kr 21.909 

o Halvårsregnskapet legges fram til behandling i augustmøte 

 

Gjennomgang prosjektporteføljen; 

 Gjøre vurderinger av prosjektporteføljen 

 Knut Jentoft sjekker ut status med egen næringskonsulent – info til Ørjan og 

Svein  

 Vurdere om dette skal sette på agendaen i neste møte 

 

Møtet hevet kl 1055 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 


