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Ungdomssatsingen RUST mottar årets næringspris under Tromskonferansen. 
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Representantskap

18 medlemmer

Styret

(ordførere) 

Daglig leder

Nord-Troms StudiesenterNord-Troms Ungdomsråd/

RUST

Prosjekter

Rådmannsutvalget

1. MÅLSETTING 
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 overordnede målsetting 

 

Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og  

jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (3 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 2017 var Regionalt samarbeid Nord-Troms. 

I 2017 var det 20 år siden etableringen av 

Nord-Troms Regionråd. I den forbindelse 

ble det utarbeidet en egen jubileums-

brosjyre – både trykket og digitalt. 

http://www.visbrosjyre.no/Nord-Troms/MailView/
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Styret består av ordførere i regionen, med varaordførere 

som vararepresentanter. Det har vært avholdt ni møter i 

2017. Styret tok i bruk Skype som møteverktøy i 2017, 

noe som har vært nyttig på flere måter: Vi sparer kjøring 

og tid og kan avholde flere møter etter behov. Styret har 

følgende sammensetning: 

 

• Svein O. Leiros (Kåfjord), styreleder (fra oktober), Ludvig Rognmo (personlig vara) 

• Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), nestleder (fra oktober), Irene Toresen (personlig vara) 

• Øyvind Evanger (Nordreisa), styremedlem, Olaug Bergset (personlig vara) 

• Dan-Håvard Johansen (Lyngen), styremedlem, Line van Gemert (personlig vara) 

• Knut Jentoft (Storfjord), styremedlem, Hanne Braathen (personlig vara) 

• Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), styremedlem, Ronald Jenssen (personlig vara) 
 

Rådmannsutvalget har vært ledet av Cissel Samuelsen (fra 

oktober). Det har vært avholdt ni møter i 2017. Utvalget har 

følgende sammensetning: 

 

• Anne-Marie Gaino (Nordreisa) 

• Cissel Samuelsen (Skjervøy) 

• Frank Pedersen (Kvænangen) 

• 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 AU i 2017. 

 

3. ANSATTE 

 

Sekretariatet/RUST 

Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. 

 

Nord-Troms Studiesenter 

Kristin Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen er studieadministrator.  

 

Prosjektstillinger 

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

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

 

Kompetanseløftet i Nord-Troms har engasjert prosjektleder Jan F. Fjære i 50 % 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/Marius Johansen, Halti næringshage 

Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt hvor Storfjord er vertskommune. Prosjektleder er 

Torbjørn Tuoremaa.  
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4. AKTIVITET I 2017 

 

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 Nord-Troms Regionråds styrings- og strategidokument for 

perioden 2016–2019. 

 

4.1 Politisk og administrativt samarbeid 
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms har også i 2017 vært en av de store oppgavene vi har 

jobbet med. At Regionrådet har vært i førersetet på dette arbeidet, har gjort at vi har fått en forsterket 

satsing på Nord-Troms Studiesenter – et viktig verktøy for kompetanseutvikling i regionen.  

 

Den saken Regionrådet har hatt i fokus gjennom hele året, er 

Ny organisering av Nord-Troms-samarbeidet. Dette arbeidet 

startet opp på regionrådsmøte høsten 2016. Drøftingene i 

Regionrådets styre signaliserte et ønske om et sterkere politisk 

fokus (færre saker av administrativ karakter). Regionrådet kan 

ses på som arena for samskapt politikkutvikling på valgte 

politikkområder, f.eks. der det er viktig å ha en felles holdning 

utad for å stå sterkere. Drøfting av arbeidsformer for å styrke 

det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan 

komme i posisjon/være i forkant i de politiske prosessene har 

stått på agendaen i flere møter. Det har også vært diskutert 

hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte 

kommune og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet. 

 

Målsettinger for arbeidet 

POLITISK  Regionalt samarbeid på politisk nivå, samskapt politikkutforming, prioritering 

av politikkområder, utviklingsområder samt kommunestyrenes «innflytelse» 

på dette. 

ADMINISTRATIVT  Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 

administrativt gjennom regionalt samarbeid, prioritering av tiltak samt å 

etablere gode strukturer for gjennomføring. 

ORGANISATORISK  En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene under 

politisk og administrativt. 

 

Det er utarbeidet følgende grunnlagsdokument i arbeidet 

• Innsamlet relevant materiale – forskning og utredningsarbeid 

• Historisk bakteppe fra NUG AS til Regionrådet 2016 

• Drøftingsnotat til rådsforsamlingen april 2017 

• Oversikt over interkommunale samarbeidstiltak med regnskapstall per juni 2017 

 

Høsten 2017 ble Ny organisering av Nord-Troms Regionråd behandlet i alle kommunestyrer i 

eierkommunene, hvor det ble gjort likelydende vedtak: 

 

Politisk og administrativ leder av Regionrådet. 
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1 x kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med virkning fra 

1.1.2018. Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter § 27 i Kommune-

loven, som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§ 3 Organisering» i gjeldende 

Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte 

kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør 

representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet (ordførerne) 

endrer benevnelse til Regionråd. 

2 Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. 

Vedtektene legges frem for kommunestyret til behandling i 2018. 

3  Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en 

administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene/prosjektene og 

sekretærtjenester for RU. x kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs til 

rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling.  

 

Arbeidet følges opp i 2018 med utarbeidelse og behandling av nye vedtekter for Regionrådet. Det er 

også ønske om å avklare samarbeidet nærmere gjennom en utvidet samarbeidsavtale. Det skal 

avholdes fellesmøte mellom gammelt og nytt representantskap i 2018. 

 

Regionrådet hadde møte med Tromsbenken 24. november, 

hvor fokus var satt på ungdomssatsingen og Studiesenteret, 

statsbudsjettet, havbruksfond og fiskerihavner, god-

kjenning av scooterløyper, Ishavsbanen og Ullsfjord-

forbindelsen. 

 

Regionrådet og næringsutviklerne (NUNT) besøkte 

Sametinget i desember. I tillegg til å overvære plenums-

samlingen fikk vi i møter med politisk og administrativ 

ledelse presentert næringssatsing og virkemidler som 

Sametinget forvalter. Drøfting av en mulig samarbeids-

avtale ble luftet. Regionrådet vil invitere næringsutvalget i 

Sametinget på besøk til Nord-Troms i 2018.  

 

Administrativt samarbeid  

• Rådmannsutvalget hovedansvar – egen handlingsplan, fordelt arbeidsområder mellom seg 

• Har utarbeidet en oversikt over alle interkommunale samarbeidsordninger 

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

• Prosjektsamarbeid (blant annet velferdsteknologi og barnevern) 

• Utarbeidet forslag til vedtekter for rådmannsutvalget og forslag til porteføljestyring av 

utviklingsarbeid/prosjekter 

 

Politiske uttalelser 

• Uttalelse vedrørende behov for utredning av eksisterende løypenett for snøscootere i Nord-

Troms 

• Høring planprogram Regional transportplan 2018–2029 

• Uttalelse til Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere  

• Høring – planprogram og varsel om oppstart av regional plan for reindrift 

• Høring – planprogram regional plan for reindrift 

• Høring Regional transportplan 2018–2029 

• Uttalelse prioritering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til helsesøsterstudiet 

• Uttalelse opplæringstilbud videregående skoler 

 

Vedtakssaker – Nord-Troms Regionråd DA 

Økonomi 

• Regnskap 2016 og perioderegnskaper 2017 

Kent Gudmundsen, Martin Henriksen, Cecilie 

Myrseth, Sandra Borch og Torgeir Knag Fylkes-

nes fra Tromsbenken i møte med Regionrådet. 
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• Finansiering opptrykk kort vedrørende stedskvaliteter Nord-Troms (til bruk i HoppIDÉ) 

• Budsjett 2018/revidert budsjett 2018 

Organisasjon 

• Forslag til handlingsplan NUNT 2017 

• Regionalt samarbeid Nord-Troms/ny organisering (tema på alle møter) 

• Styrets årsberetning og rapport 2016 

• Engasjement vikar regional ungdomskonsulent aug–jan 

• Godkjenning av vedtekter for rådmannsutvalget 

• Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i styret 

• Møteplan og årshjul 2018 

• Advokatbistand revidering av vedtekter 

• Stilling som sekretær for rådmannsutvalget fra 2018 

Andre saker 

• Revisjon retningslinjer mastergradsstipend – forsøksperiode 

• Organisering og finansiering egenandel «regional strategi for infrastruktur og kommunikasjon 

Nord-Troms» 

• Rusfritt 16. mai-arrangement 2017 

• Regionlisens miljøfyrtårn (saken ble senere trukket) 

• Konferanse Nord-Troms 2017, finansiering kommunal egenandel 

• Felles vannscooterforskrift for Nord-Troms 

• Søknad om støtte – forprosjekt hydrogen 

• Newton-rom Nord-Troms 

• Jubileumsbrosjyre Nord-Troms Regionråd 20 år 

• NAV – ny kontorstruktur i Troms 

• Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms – organisering og finansiering (prosjekt) 

 

Møter/orienteringer, konferanser 

• Møte rektoratet UiT og fylkesrådsleder – finansiering studiesenter, Tromsø, 10.1.17 

• Fylkesmannens januarmøte, Tromsø, 10.–11.1.17 

• Møte fylkesrådsleder og administrasjon i fylket vedr. Nord-Troms-konferansen, Halti, 3.2.17 

• Nasjonal Skredkonferanse, Tromsø, 9.2.17 

• Presentasjon av Nordkalottens Grensetjeneste, 28.3.17 

• Møte med Troms fylkeskommune ved fylkesråd for samferdsel og administrasjonen 28.3.17 

• Møte med UiT, Nord Universitet og kunnskapsministeren om rekruttering av lærere i Nord-

Norge, Alta, 29.3.17 

• Møte med Tromsbenken, Oslo, 6.4.17 

• Nytt fra kommunene – orientering om aktuelle saker, erfaringsutveksling 

• Møte med Råfisklaget og kommunene i Nord-Troms vedrørende mottaksstasjoner, 

Olderdalen, 10.5.17 

• Kommuneproposisjon KS-konferanse, Tromsø, 16.5.17 

• Møte KMD vedrørende godkjenning av eksisterende løypenett for snøscootere, Oslo, 19.6.17 

• Arena Troms, Tromsø, 22.8.17 

• Prosessamling: Samskapt politikkutvikling for Nord-Troms, Nordreisa, 4.9.18 

• Konferanse UNGDATA Nord-Troms, Skjervøy, 6.9.17 

• Studenttreff og Arbeidslivsdagen UiT, 13.–14.9.17 

• Nord-Troms-konferansen, Storslett, 28.9.17 

• KS høstkonferanse, Tromsø, 12.–13.10.17 

• Helsedag Nord-Troms i samarbeid med UNN, Olderdalen, 24.10.17 

• Nettverkssamling byregioner, Haugesund, 25.–26.10.17 

• Tromskonferansen, Tromsø, 22.–23.11.17 

• Møte med Tromsbenken, Tromsø, 24.11.17 

• Møte med Spilleavhengighet Norge sammen med RUST, Lyngen, 27.11.17 
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• Orientering om Lyngshesten, Lyngen, 28.11.17 

• Orientering fra PST om trusselbildet, Lyngen, 28.11.17 

• Regionrådet og NUNT i møte med Sametinget, Karasjok, 4.–6.12.17 

 

Representasjon 

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

Cissel Samuelsen (Skjervøy) som vara  

• Rådmannsforum Troms KS: Leder av rådmannsutvalget deltar 

• 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 O. Leiros (Kåfjord) som vara 

• Representant til styringsgruppe Newton-rom: Knut Jentoft (Storfjord) 

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

(Nordreisa) 

 

 

  

Arbeidslivsdagen på UiT – Nord-Troms-gjengen! 
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4.2 Ungdomssatsingen RUST 
 

Visjon 

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane! 

 

Målsetting 

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

være en kanal for økt ungdomsmedvirkning. 

 

Organisering 

Ungdomsråd 

• Benjamin Johnsen – Lyngen  

• Erlend Gamst – Lyngen  

• Anja Rognli – Storfjord 

• Gunvei Moldstad – Storfjord  

• Runar Monsen – Kåfjord  

• Mathias Lilleberg – Kåfjord 

• Hannah S. Larsen – Skjervøy  

• Vilde Marie Karlsen – Skjervøy 

• Lukas Mikalsen – Nordreisa  

• Anna Elise Henriksen – Nordreisa 

• Adelen Henriksen – Kvænangen  

• Mia Johnsen – Kvænangen 

 

Fagråd 

• Eldbjørg Ringsby, leder – Skjervøy 

• Kåre-Bjørnar Olsen, nestleder – Lyngen 

• Jill Fagerli – Storfjord 

• Gerd Steinnes Nilsen – Kåfjord 

• Marit Boberg – Kvænangen 

• Nordreisa mangler representant i fagrådet 

 

Bemanning 

Saksordfører: Eirik Losnegaard Mevik – ordfører i Kvænangen 

Regional ungdomskonsulent i 50 % stilling: Victoria Figenschou Mathiassen (vikariat) 

 

Møter 

RUST har hatt 7 møter og behandlet 27 saker i 2017. Det har vært avholdt AU-møter i forbindelse 

med tiltak. Fagrådet har hatt to møter i tillegg til oppfølgende kontakt via e-post og telefon. 

 

Arrangementer 

Ordførerevent – Olderdalen 6. janaur 2017 

Formålet med eventet er å ufarliggjøre ordførerne slik at terskelen for kontakt og samarbeid blir lavere 

samt at ordførerne blir kjent med hva som opptar ungdom. Samtlige kommuner i Nord-Troms var 

representert med ordførere og RUST-representanter. Det var lagt opp til ballspill i Kåfjord Idrettshall, 

hvor det ble kjempet om heder og ære. Kvelden ble avsluttet med middag på Håkons Gjestehus, der 

stemningen satt løst med mye latter rundt bordet. – Det var utrolig morsomt å få være sammen med 

ungdomsrådet på denne måten. Et av målene med et slikt uformelt møte er at vi ordførere skal bli mer 

bevisste på hva som engasjerer. Det gir oss også en større forståelse av hva ungdomsrådets rolle i både 

regionen og den enkelte kommune er, uttaler Eirik Losnegaard Mevik, saksordfører for RUST og 

ordfører i Kvænangen.  
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RUST-konferansen 2017 – Halti kulturscene i Nordreisa 20. oktober 2017  

Formålet med RUST-konferansen er å tilby skolering i ungdomsrådsarbeid for de kommunale 

ungdomsrådene i Nord-Troms. RUST er arrangør og bestemmer innhold på konferansen. Det deltok 

omkring 40 personer på konferansen, og samtlige kommuner i Nord-Troms var representert. 

Ungdommens fylkesråd i Troms, saksordfører for RUST, Eirik Losnegaard Mevik, redaktør i Framtid 

i Nord, Kjetil M. Skog, og tidligere nestleder i RUST, Tonje Nilsen, bidro som foredragsholdere. 

Tilbakemeldingene fra ungdommene var gjennomgående gode, og det er tydelig at RUST-konferansen 

er svært viktig for de kommunale ungdomsrådene.  

 

Barne- og ungdomskonferansen 2017 – Bodø 30.–31. oktober 2017  

Carla Braastad Grape og Mia Johnsen deltok sammen med regional ungdomskonsulent på den 

nasjonale Barne- og ungdomskonferansen som Barne- og likestillingsdepartementet arrangerer annet 

hvert år. Konferansen hadde fokus på psykisk helse i tillegg til opplæring i hvordan man kan drive 

godt ungdomsrådsarbeid. 

 

Ungdommens fylkesting – Tromsø 3.–5. november 2017  

Ungdommens fylkesting arrangeres hvert år av Troms fylkeskommune, der ungdommer fra alle 

kommunene i fylket samles for å vedta viktige saker for ungdom i Troms og velge et nytt 

Ungdommens fylkesråd. I tillegg holdes det en rekke skoleringer og kurs, og ungdommene fra de 

forskjellige ungdomsrådene får muligheten til å utvide nettverket sitt. Flere RUST-ungdommer deltok 

på konferansen, og fem ungdommer fra Nord-Troms ble valgt inn i det nye Ungdommens fylkesråd. 

 

Tromskonferansen 2017 – Tromsø 22. november 2017  

RUST ble invitert til å delta på Tromskonferansen 2017 i forbindelse med utdelingen av Nærings-

prisen 2017, som fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen, tildelte ungdomssatsingen 

RUST. Carla Braastad Grape og Hermod Bakken fra RUST mottok prisen sammen med regionråds-

leder Svein Oddvar Leiros og regional ungdomskonsulent Victoria Figenschou Mathiassen. Med 

prisen følger det en pengepremie på 300 000 kroner.  

 

Ordførertur – Lyngen 27.–28. november 2017  

Formålet med ordførerturen er at ungdommene og 

ordførerne skal bli bedre kjent med hverandre slik 

terskelen for kontakt og samarbeid senkes. Fem av 

regionens seks kommuner var representert med 

ordførere og RUST-ungdommer. I evalueringen av 

forrige ordførerevent ble det vektlagt at både ungdom 

og ordførere ønsket å dra på tur sammen så raskt som 

mulig etter at ungdomsrådet er konstituert. Derfor ble 

årets tur lagt til november. Turen startet med 

vandring til en grillhytte på Lyngseidet, der det ble 

grillet pølser og kokt bålkaffe mens praten fløt løst rundt bålet. Deretter gikk turen til skolen på Eide-

bakken for turnering i bordtennis, biljard, volleyball og fotball, etterfulgt av felles møte og middag på 

Magic Mountain Lodge. Dagen ble avsluttet med kahoot og sosialt samvær. I tilbakemeldingene fra 

ungdommene ble det særlig vektlagt at de satte stor pris på at ordførerne valgte å være sosiale med 

ungdommene etter at det offisielle opplegget var ferdig. Det ble besluttet at ordførerne og RUST-

ungdommene skal styrke samarbeidet ytterligere med et oppfølgingsmøte 7. mai 2018. 

 

Tildelinger Prøv sjøl-fondet 

• Storslett LAN v/Sigvart Andersen tildelt 5000 kroner 

 

Etter denne tildelingen er det slutt på midler i fondet. Andre inkomne søknader må utsettes til fondet har 

blitt fylt opp igjen. Søknader om tilskudd til revitalisering av Prøv sjøl-fondet er sendt til alle nærings-

fondene i Nord-Troms. Søknadene er innvilget, og det jobbes nå med å få tilskuddene utbetalt. RUST 

har mottatt seks søknader til fondet, og disse vil bli behandlet så snart finansieringen er på plass.  
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Vedtakssaker 

• Rutiner for kommunikasjon og informasjon. Facebook, både RUST sin interne gruppe og 

chat, skal være kommunikasjonskanal. Møteinnkallelser og andre formelle dokumenter sendes 

i tillegg på e-post.  

• Årsrapport 2016. 

• Årshjul 2017. 

• Ungdata-undersøkelse i Nord-Troms ønskes gjennomført i samtlige kommuner. RUST skriver 

en uttalelse som leveres Regionrådet.  

• Rustfritt 16. mai-arrangement. Idrettshallen er booket 16. mai 2017. Det vil derfor ikke være 

mulig å gjennomføre skumparty på aktuell dato. Mange ungdommer debuterer med rus 16. 

mai. Siden formålet med arrangementet er å ha et rusfritt alternativ til det rusrelaterte som 

skjer denne datoen i Nordreisa, ser ikke RUST hensikten med å arrangere et rusfritt 

arrangement en annen dato. Skumparty-arrangementet utsettes til 2018. 

• Valg av leder og nestleder. Carla Braastad Grape (Storfjord) velges til leder, Hannah Sigrid 

Larsen (Skjervøy) til nestleder. Saksområder ble fordelt. 

• Endring av regler for utbetaling av Prøv sjøl-fondet. Andre halvdel av sum (5000 kroner) 

utbetales når ungdomsbedriftene har levert inn markedsplan i henhold til tildelingskriterier.  

• Ny logo for RUST skal lages. Skal være i samme uttrykksform som produserte bilder og 

Regionrådets grafiske profil. 

• Retningslinjer ved bruk av sosiale medier. 

• Ansvar ved bruk av sosiale medier. 

• Det skal lages en film for rekruttering til RUST. 

• Særutskrift av Storfjord ungdomsråds sak 07/17, hvor ingen ønsker å stille til valg som vara til 

RUST. RUST vedtok at saken må behandles på nytt jf. RUST sine vedtekter om to 

representanter fra hver kommune. 

• Regnskap og årsrapport tas til etterretning. 

• Sak til Ungdommens fylkesting: RUST ønsker at Ungdommens fylkesråd skal jobbe tettere på 

de kommunale ungdomsrådene.  

• Sak fra Rådmannsutvalget: Vurdere om fast møtested er mest optimalt. RUST ønsker å holde 

fast på dagens ordning med rullering på møtestedene Nordreisa og Olderdalen fordi det er 

mest demokratisk og for å fordele belastningen av lang reisevei. 

• Det skal alltid være et vegetaralternativ på RUST-møtene dersom dette er praktisk mulig. 

• Søknad om støtte til Lyden av Lyngsalpan: RUST støtter Lyden av Lyngsalpan med 10 000 

kroner. 

• NTUR ønsker å invitere ordførerne til et oppfølgingsmøte etter ordførerturen. Møtet 

innarbeides i årshjulet for 2018, og dato settes til 7. mai på Skjervøy. 

• Uttalelse: I forbindelse med besøk av Spillavhengighet Norge, skriver NTUR en uttalelse som 

tar opp problematikken rundt spillavhengighet blant unge. Uttalelsen overleveres Nord-Troms 

Regionråd. 

 

Aktiviteter og samarbeid 

• Styringsgruppe Yrkes- og utdanningsmesse Nord-Troms. Representert ved Hannah Sigrid 

Larsen (Skjervøy) og vara Mia Eline Kviteberg (Lyngen). 

• Kompetansehevingsprogram for ungdomsarbeidere. Ungdata-undersøkelsen skal være 

grunnlaget. De som jobber med barn og unge skal få verktøy til å håndtere det som måtte 

fremkomme av negative resultater. Styringsgruppe representert ved Vilde Marie Karlsen 

(Skjervøy), Mathias Lilleberg (Kåfjord) og Mia Johnsen (Kvænangen). 

• Ungdommens fylkesråd i Troms ved Victoria Figenschou Mathiassen deltok på RUST-møte i 

mars for å fortelle hvem UFR er og hva UFR kan bidra med til ungdomsrådene. Hun opplyste 

at RUST kan løfte saker til UFR, som ved hvert fylkesting har 20 minutter taletid. RUST kan 

også sende to representanter til å delta på Ungdommens fylkesting.  

• Styringsgruppe HoppIDÉ. Representert ved Anna Elise Henriksen (Nordreisa) og Carla 

Braastad Grape (Storfjord). 
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• HoppIDÉ Innovasjonscamp. 

• Rekrutteringskampanje Menn til helse sammen med Nord-Troms Studiesenter. 

• Bistand med kartlegging av ungdomsskoler for SALT, som skal på turné med 

Blått:Rått:Rabalder i Nord-Troms. 

• Nord-Troms Regionråd. Kommunikasjonsstrategi. 

• Møte med Spillavhengighet Norge sammen med Regionrådet, der representanter fra 

organisasjonen orienterte om organisasjonens arbeid. På bakgrunn av dette møtet valgte Nord-

Troms ungdomsråd å utarbeide en uttalelse til Regionrådet. 

 

Politiske uttalelser 

• Uttalelse til Nord-Troms Regionråd: Ungdata-undersøkelse i Nord-Troms ønskes gjennomført 

i samtlige kommuner.  

• Uttalelse Rådmannsutvalget: Møtedeltakelse fagråd. 

• Uttalelse Storfjord ungdomsråd: Representanter RUST.  

• Sak til NUNT: Tildeling av midler til Prøv sjøl-fondet. 

• Sak til Rådmannsutvalget: Vurdering om fast møtested er mest optimalt. 

• Uttalelse til Nord-Troms Regionråd: Spillavhengighet blant unge. 
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4.3 Nord-Troms Studiesenter 
 

Mål  

Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å 

rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 

 

 
 

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) er en kompetanseinfrastruktur for de seks Nord-Troms-kommunene 

og har som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning i regionen gjennom å gi fleksible 

tilbud. NTSS har en aktiv samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet, og driver i tillegg 

utdanningsvirksomhet på flere nivåer, formelle og uformelle, basert på kunnskapsbehovet i Nord-

Troms.   

 

NTSS har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i Strategisk plan 2014–18. Studiesenteret 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 virksomhet. 

Disse får tilgang til kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling 

av eget personale. 

 

Organisering 

Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling under Nord-Troms Regionråd, med en 

ressursgruppe som også fungerer som styringsgruppe i prosjektet. Gruppen består av representanter fra 

UiT, Troms fylkeskommune, næringsliv, kommuner, videregående skole og studiebibliotekene. 

 

Drift 

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

kompetanse settes på dagsordenen.  

 

Studier og kurs 

• I januar startet 17 nye studenter på desentralisert sykepleierutdanning 

• 44 studenter på BED-fag (20 vår og 24 høst) 

• Oppstart lærerutdanning master 1–7 og 5–10, der 5 tar studiet samlingsbasert, noen flere fra 

Nord-Troms velger å følge samlingene i Alta 

• Planlagt og gjennomført kurs, blant annet: 

o Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling, 22 deltakere 

o Surdeigsbaking, 6 deltakere 

o Adobe InDesign, 15 deltakere 

o Kurs for kommuner i plan- og bygningsloven, 24 deltakere 

o Netthandel, 11 deltakere 

o Service og vertskapskurs, 33 deltakere  

o Lokalkunnskapskurs, 27 deltakere 

o Excel-kurs, 10 deltakere 

o Prosjektlederkompetanse, tre moduler, hhv. 21, 14 og 13 deltakere 

• Planlagt og gjennomført temadag helse – «Barn som pårørende» – 45 deltakere 

• Forhandlet frem avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT 

• Avholdt eksamener: 41 studenter har tatt til sammen 14 eksamener 

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

gir større vilje hos UiT til å ha veiledningssamlinger for studenter i regionen 

• Deltatt på LEAN-kurs 10. februar, og satt i gang LEAN på egen arbeidsplass 

• Nordreisa kommune har byttet lyd/bildestudio og utbedret det trådløse nettverket 
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 Antall Antall studenter/deltakere Antall studiepoeng 

Studier 2017 16 89 1 660 

Eksamener 2017 14  41 *)  

Studier totalt 2006–2017 147 1 111 22 675 

Kurs 2017 14 259  

Kurs totalt 2006–2017  1 441  
*) Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie. To eksterne eksamener.  

 

Vedtak i Nord-Troms Regionråd vedr. Nord-Troms Studiesenter 

Regionrådet 

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

Rådmannsutvalget 

Sak 03/17: Lærerutdanning femårig master – Nord-Troms deltar i pilotprosjekt, behovet i Nord-

Troms? 

Sak 04/17: Kompetanseheving innkjøp/bestillerrollen i kommunene  

Sak 27/17: Prosjekt «Jobbvinner» 
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4.4 Kompetanseløft Nord-Troms 
 

Utviklingsprogrammet 

I løpet av prosjektperioden 2014–2018 blir det 

gjennomført tre utviklingsprogram rettet mot 

utvikling av kompetanse i kommunesektoren, 

næringslivet og NTSS. 

  

Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 

 

SATSINGSOMRÅDE HELSE 

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

av den siste av kommunene i regionen i februar. Flere av tiltakene i planens handlingsdel ble satt i 

gang samtidig som planen ble jobbet frem:  

• Temadag: «Barn som pårørende» 8. juni 

• Ferdigstilt rekrutteringsfilm for menn til 

helse 

• Regionalt nettverk for helse- og 

omsorgslederne, 6 møter 

• Grunn- og videreutdanninger: DSU (kull 

2017), master i helsefag, helsesøster mv. 

• Arrangert Helsedag 24. oktober: 

«Framtidas helse- og omsorgsutfordringer i 

Nord-Troms», målgruppe helsepolitikere 

og helseledere i regionen 

NTSS deltok på konferanse i Tromsø om digitalisering og velferdsteknologi 19. april samt 

Samhandlingskonferansen 28.–29. november. 

 

SATSINGSOMRÅDE OPPVEKST  

• NTSS samarbeidet med UiT om 16 uker prekvalifiseringskurs i norsk og matematikk i januar–

mai for 7 søkere til lærerstudier.  

• Vi arrangerte infomøter i alle kommuner om lærerutdanning master 1–7og 5–10. Dette 

resulterte i at 5–10 studenter fra Nord-Troms begynte på utdanningen sist høst. 

• Kartlegging av alder på lærerne i regionen viser at halvparten er over 50 år og at det er behov 

for om lag 100 nye lærere i løpet av 10–15 år.  

• Kartlegging av behov for videreutdanning av lærere i Nord-Troms viser at det er grunnlag for 

studentgrupper på 15–30 lærere i norsk, engelsk og matematikk i regionen. Dette har ført til at 

kommunene har økt andelen lærere som får videreutdanning med statlig ordning. 

 

ANNET 

• Jobbet frem kursmoduler for kommunal prosjektlederkompetanse, gjennomført tre moduler 

for hhv. 21, 14 og 13 deltakere.  

 

Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 

• Planlagt og gjennomført kurs i lønnsomhet og netthandel.  

• Lokalkunnskapskurs som besto av webinaret «Vår lokale historie og våre kulturminner» samt 

tur/besøk til Lerøys visningsanlegg på Skjervøy, guidet tur til Spåkenes og Havnnes og 

elvebåttur til Mollisfossen.  

• Service- og vertskapskurs holdt både i Nordreisa og i Lyngen. Disse kursene krevde mye tid 

til både planlegging og gjennomføring. 

• Deltatt i organisering, gjennomføring av og etterarbeid etter konferansen «Nord-Troms når 

nye markeder» under Forskningsdagene – 160 deltakere. 

• Samarbeid med NUNT og Halti næringshage om kursbehov og for å spre informasjon om og 

øke deltakelse ved gjennomføring av kurs. 

Temadag: «Barn som pårørende» 8. juni. 
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• Spørreundersøkelse/telefonintervjuer med fiskemottakene i regionen om tiltak for rekruttering 

og kvalitetsforbedring. 

• Diskutert med Blått kompetansesenter/Nord-Troms videregående skole et mulig opplegg for å 

bedre rekrutteringen til desentraliserte fiskemottak og andre fiskemottak i regionen, jf. uttrykt 

behov i næringen. Må utredes nærmere. 

• Gjennomført markedsundersøkelse for å avdekke interesse for studiet «Sjømatproduksjon» i 

regi av UiT blant sjømatbedriftene i Nord-Troms (innenfor både fangst og havbruk).  

• Kontakt med regionens landbrukskontorer, bondelag og bonde- og småbrukarlag for å under-

søke interesse for kompetansetiltak innenfor landbruket – ingen konkrete resultater så langt. 

• Deltatt på «Næringsarena Troms» og Tromskonferansen. 

• Utarbeidet utlysning av internship innen reiseliv for North Experience. 

 

Fellesområdet Motor – Megler – Møteplass  

• Medvirket i møte med KUD/KD, kommuner i Finnmark og Nord-Troms og UiT Alta om 

fleksibel lærerutdanning femårig master – Nord-Troms som deltaker i pilotprosjekt. 

• Deltakelse på Peter F. Hjort-seminaret, Helsekonferanse om digitalisering og 

velferdsteknologi og Troms fylkeskommunes konferanse om regional næringsutvikling har 

ført til utvidet nettverk av kontakter og oppdatering på aktuelle problemstillinger og løsninger. 

• Møte i Alta med kunnskapsministeren om rekruttering av lærere til grunnskolen og 

studiesenterets betydning for å tilrettelegge for utdanning i regionen. 

• I august hadde vi besøk av kunnskapsministeren mfl., der vi fikk gitt en grundig presentasjon 

av Nord-Troms Studiesenter. 

• Invitasjon og besøk av studielederne ved UiT Helsefakultetet har gitt økt forståelse og vilje til 

veiledning av studentgruppe hos oss.  

• Deltatt på oppstartsamling/semesterstart ved UiT campus Alta og møtt noen av «våre» 

studenter – ca. 50 studenter bruker eksempelvis studiebiblioteket i Nordreisa. 

• Medvirket med tekst og bilder i brosjyre ifm. Nord-Troms Regionråds 20-årsjubileum. 

• Vedtatt samarbeidsavtale mellom kommunene og NTSS om studiebibliotek. Denne danner 

grunnlag for avtale med Universitetsbiblioteket underskrevet av partene 13. desember 2017. 

• Organisert oppgaveseminar for BED-studenter i oktober. 

• Gjennomført Nord-Troms-konferansen 2017 med over 140 deltakere. 

• Vi har hatt en del utfordringer med studentoversikt og eksamensarrangering. Oversikt over 

studenter kommer sent, og i flere tilfeller stemmer ikke oversikten med kandidatliste for 

eksamen. Dette gjør at vi kanskje får økte eksamenskostnader (flere vakter, annet lokale). Noe 

av forskjellen kan forklares med at studenter har meldt seg av eksamen eller ikke har godkjent 

arbeidskrav. Utfordringen er tatt opp i styringsgruppen. 

 

 

 

 

  

Nord-Troms-konferansen 28. september. 
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4.5 Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 
 

 
 

HoppIDÉ grunnskole  

– rapportering fra prosjektleder Tonny Mathiassen 

 

HoppIDÉ er et treårig samarbeidsprosjekt mellom de seks Nord-Troms-kommunene, og vi har nå 

gjennomført to av tre år. Året har vært preget av store endringer i skoleledelsen i mange av 

kommunene. I tillegg til dette har to skoler blitt lagt ned og en ny skole har blitt etablert.  

 

Skjervøy er den første av kommunene i Nord-Troms som har fått inkludert UE-programmene i de 

lokale læreplanene, og gjennomfører nå fast Våre Familier, Vårt Lokalsamfunn og Sikk-Sakk Europa i 

barneskolen. På ungdomstrinnet har Skjervøy ungdomsskole en fast elevbedrift hvert år som driver 

med kantinedrift, og vi har utfordret dem på å utvide horisonten. Storfjord kommune jobber med en 

lignende plan for innarbeiding av UE-programmene i lokale læreplaner. Dette er også målet vårt for 

de resterende fire kommunene i Nord-Troms. Økonomi og karrierevalg er et godt innarbeidet program 

i skolene i regionen. I år deltar 10 av 11 ungdomsskoler på dette programmet, noe som er en økning 

fra i fjor.  

 

I løpet av januar og februar 2017 avsluttet jeg arbeidet med å kurse alle lærere på alle skolestedene i 

Nord-Troms i alle UE-programmer. Da hadde vi nådd 18 av 21 skoler i Nord-Troms. De resterende tre 

hadde ikke mulighet til å møte opp på de kursdagene jeg satte opp, men har fått tilbud om opplæring 

på et senere tidspunkt. Dessverre var det kun elevbedrift fra Nord-Troms som deltok på Fylkesmessa 

for elev- og ungdomsbedrifter i Tromsø i mars i år. Vi har jobbet en del med innsalget for å få opp 

denne andelen.  

 

I juni ble det arrangert innovasjonscamp i Burfjord i Kvænangen for 8.–9.-klassinger fra Kvænangen, 

Nordreisa og Skjervøy. Totalt deltok 126 elever fra tre skoler, i tillegg til 14 veiledere og 

jurymedlemmer fra 10 lokale bedrifter. Dette var den første innovasjonscampen som er blitt arrangert i 

Kvænangen, og vi jobber for å gjøre dette til et årlig arrangement. Tilbakemeldingene fra skolene var 

svært gode, og de ønsket å være med på fremtidige camper. 

 

Samtlige ordførere og næringssjefer i Nord-Troms har gått inn som veiledere i Vårt Lokalsamfunn. 
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7. november arrangerte jeg innovasjonscamp i Skibotn for ungdomsskoleelevene fra Kåfjord, 

Storfjord og Lyngen, totalt 196 elever. 11 veiledere fra 10 forskjellige bedrifter møtte opp og var med 

på gjennomføringen av campen. Tilbakemeldingene var gode, men for noen ble det for lang reisevei. 

Derfor vil vi revurdere plasseringen av denne campen til neste år.  

 

HoppIDÉ videregående skole  

– rapport fra prosjektleder Trude Indrebø, Halti næringshage 

Prosjektperiode: juni 2015–juni 2018  

Prosjekteier: Halti næringshage  

 

Styringsgruppe:  

• Hilde Johnsen, Næringsutvalget i Nord-Troms 

• Hanna Larsen, Regional ungdomssatsing 

• Jan-Børre Johansen, Lerøy Aurora Skjervøy 

• Ulla Laberg, Regionkontoret for Nord-Troms 

• Stine Strømsø Jakobsen, LHL-klinikkene Skibotn 

• Bjørn Martin Sivertsen, Nordkjosbotn videregående skole (leder i styringsgruppen) 

• Olaug Bergset, Nord-Troms videregående skole 

• Beate Brostrøm, Nord-Troms videregående skole 
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HoppIDÉ unge gründere  

– rapport fra prosjektleder Halti næringshage 

 

Prosjektet hadde følgende opprinnelige målhierarki:  

Hovedmål: Økt etablering og utvikling av en pilotmodell for distrikter med opplæring og oppfølging 

som involverer hele hjelpeapparatet.  

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 skape en «gründerkultur»  

Delmål 3: Tilrettelegging – strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om 

utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje  

 

Statusoversikt og erfaringer gjort av prosjektledelsen i prosjektets to første driftsår  

Prosjektet var planlagt å starte opp 1. januar 2016 og gjennomføres parallelt med delprosjektene rettet 

mot grunnskole og videregående skole. I oppstartsfasen oppsto det utfordringer rundt stiftelse av 

prosjektorganisasjonen i og med at det ved valget høsten 2015 ble skifte av ordførere i samtlige 

kommuner og dermed et nytt regionråd. NUNT som organ var i samme tidsrom preget av vakante 

stillinger og nyansettelser. Prosjektorganisasjonen ble derfor ikke etablert før 23. mai 2016, nærmere 

seks måneder inn i første prosjektår.  

 

I resterende del av 2016 var fokuset rettet mot å få kickstartet prosjektet med aktiviteter mot gründere 

fra regionen. Det ble utarbeidet et konsept med kursing og oppfølging av lokale gründere i 

målgruppen 19–35 år basert på det opprinnelige tilsagnets aktivitetsbeskrivelser. Under første driftsår 

opplevde vi utfordringer med å få samlet et tilstrekkelig antall gründere til fellestiltak, selv om vi i 

2016 anså antall gründere knyttet til prosjektet som tilstrekkelig. Utfordringen var bl.a. at størsteparten 

av gründerne hovedsakelig benyttet prosjektet til rådgivning i spesifikke saker, og at kursene vi 

arrangerte for målgruppen ikke ble benyttet til det vi kunne forvente (kurstilbud, se vedlegg).  

 

Under evalueringen 2016 ble det besluttet å utarbeide en endringssøknad til TFK som ga 

styringsgruppen i prosjektet økt frihet til å utforme hva som skulle prøves ut og føre til en Nord-

Troms-modell for gründere. 

 

2017 begynte etter vår mening mye på samme måte som 2016, med utfordringer med hensyn til 

overordnet administrasjon av prosjektets rammevilkår. Endringssøknaden til TFK tok overraskende 

lang tid å få behandlet, og ble offisielt godkjent 6. juni 2017. Prosjektperioden ble utvidet til 31. 

desember 2018, men med et nedtrekk i budsjett på rundt 600 000 kroner. På basis av dette ble det også 

omformulert mål og en handlingsplan med status på gjennomførte aktiviteter per 31.desember 2017 

for prosjektet:  

 

(1) Kvalifisering av hjelpemiddelapparat og gründere  

Hovedområdet er relativt likt delmål 1 i den opprinnelige prosjektplanen, men innebar en dreining i 

måten tiltakene skulle gjennomføres. I utgangspunktet skulle det gå til kursing av virkemiddelaktører 

og gründere, basert på et behov vi antok var til stede. I stedet ble det opprettet et kursfond hvor 

gründere på en enkel måte kunne søke støtte til opplæringstiltak fra eksisterende aktører som f.eks. 

Nord-Troms Studiesenter (NTSS). Opplæring for virkemiddelapparatet skulle gjøres iht. til deres 

behov. I tillegg var det planlagt opprettelse av et gründernettverk – Gründer@Nord-Troms – som 

skulle komme med innspill til prosjektet og virkemiddelaktørene på felles utfordringer for gründere i 

Nord-Troms.  

 

(2) Kommunikasjonsplan for gründerstrategi Nord-Troms  

I evalueringen av 2016 så vi at det var utfordringer knyttet til å nå en målgruppe som ikke selv 

definerer seg som gründere (eller bedriftsetablerere) før de eventuelt bestemmer seg for å starte egen 

bedrift. I tillegg ble det etter hvert et uttalt mål fra styringsgruppen at det også skulle satses i større 

grad mot eksterne gründere, altså personer som i dag ikke befinner seg i regionen, men som på sikt 
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kunne være kandidater til å etablere bedrift her. Vår løsning ble å etablere nettsiden www.hoppide.no 

for enkelt å kommunisere fordeler med å etablere seg i området samt hvilke ressurser gründere kunne 

forvente å få tilgang til gjennom prosjektet og lokalt virkemiddelapparat. I tillegg ble det gjennomført 

oppsøkende salg mot eksterne gründere ved at prosjektleder tok med suksessfulle HoppIDÉ-deltakere 

til arbeidslivsdagen i Tromsø for å møte potensielle kandidater.  

 

(3) Innovasjonsstruktur  

I den opprinnelige prosjektplanens delmål 3, som omhandlet tilrettelegging av virkemiddelapparatet i 

regionen, står det bl.a. «optimal samhandling om utvikling av gründerkultur og investeringsvilje». 

Erfaringene fra 2016 er at dette til dels bød på utfordringer. I den opprinnelige prosjektskissen la man 

til grunn at det skulle være et innovasjonsmiljø i hver kommune som skulle fungere som en lokal 

«hub». I løpet av 2016 ble INTEK Lyngen og Kvænangshagen Verdde lagt ned, mens Kystens 

kompetansesenter og Nordkalottsenteret var under etablering. Halti næringshage var direkte involvert 

i prosjektet gjennom prosjektlederrollen. Evalueringen viste at måten prosjektet ble drevet på i 2016 

medførte læring for nøkkelpersoner i prosjektet, og i mindre grad for «moderorganisasjonen» – 

kommunene i Nord-Troms 6. Arbeidet med innovasjonsstruktur dreide derfor over til økt inkludering 

av NUNT gjennom gründerkontakt, oppfølging og utvikling av aktiviteter. 

 

 

4.6 Boligprosjekt Nord-Troms  

– sluttrapport fra prosjektleder er Torbjørn Tuoremaa  

 

Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt hvor Storfjord har vært vertskommune.  

 

Prosjektmål 

• Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene. 

• Økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i 

kommunene. 

• Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging som innebærer næringsutvikling, 

kompetansetilførsel, levende og attraktive bomiljøer osv. 

• Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som f.eks. base for kommunale 

tjenester, kompetanseutvikling, opplæringsarena m.m. 

• Kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle godt samarbeidsforhold med 

alliansepartnere og samfunnsaktører som Husbanken, næringsliv m.m. 

 
Hva har vi oppnådd i prosjektet? 

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

boligfelt som planlegges blir mer nøysomt planlagt med tanke på fremtidig stedsutvikling. 

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

administrative 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. Her er det viktig å koble på NAV i arbeidet. 

• Det planlegges en del prosjekter med hensyn til institusjonelle boligarealer.  

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

lokale næringslivet. 

• Vi har fått oppstart på ca. 41 leiligheter hittil i år, og det planlegges 51 leiligheter.  
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• I kommunene lager man en «boligavdeling» som samler alle boligfunksjoner i kommunen. De 

skal ta hånd om boligkø, være boligkoordinator og prosjektleder for boligetableringer i 

kommunen samt ha nær kontakt med NAV og helse og omsorg ved spesielle spørsmål som 

startlån og andre virkemidler. På den måten får man bedre oversikt over boligmarkedet og blir 

mer synlig for administrativ og politisk ledelse.  

• Kommunene får oversikt over alle tenkelige utbyggere i Nord-Troms og andre som har de 

økonomiske musklene som kreves for å gjennomføre byggeprosjekter, og samler disse en 

gang per år for å informere om planlagte byggeprosjekter i Nord-Troms sammen med 

Husbanken. For å nå interesserte utbyggere i Sverige og Finland, kan Tornedalsrådet være en 

bra formidler av budskapet. 

 

4.7 Forskningsnode Nord-Troms  

– rapport fra prosjektkoordinator Trude Indrebø 
 

Forskningsnode Nord-Troms er et treårig prosjekt (2015/16–2018) 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, samt å få frem ideer til ny forskning. Ikke minst vil 

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

 

Hovedmålsetting 

Målet med prosjektet er å etablere en vedvarende arena for kontakt mellom forskning og 

næringsaktører i Nord-Troms, samt å frembringe konkrete forskningsresultater som skal være både 

initiert og forankret regionalt. Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping 

lokalt. Prosjektet skal styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og utvikling av en faglig 

arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i forskningen. 

 

Vi har gjort erfaringer på samarbeid (organisering, tilstedeværelse, forventninger, fagkompetanse, 

tema, muligheter, økonomi m.m.) mellom forskningsmiljø og næringsliv/utviklingsmiljø som ligger 

geografisk langt unna universitetene. Gjennom noden har vi arrangert forskningsseminar, både åpne 

og lukket, hatt forskningsformidling, generert forskning om regionen vår, hatt disputas på Halti (er 

ikke gjort andre steder i Troms utenom UiT) og er inne som part i søknad til et internasjonalt 

forskningsprosjekt.  

 

Det er skjedd mye positivt i dette arbeidet, og vi ser at potensialet er stort for å videreutvikle en slik 

modell til å bli en varig og robust faglig arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i 

forskningen. Det er viktig for oss i distriktene å ha mer kontakt mot forsknings- og kunnskapsmiljø for 

å øke utviklingstakten og bli stadig mer attraktive.  

 

Neste steg kan være en FoU-node der fylkeskommunen som utviklingsaktør er med i en enda mer 

operativ modell sammen med oss. Vi ser behov for utvikling i den retningen.  

 

Halti næringshage har sekretariatsfunksjonen i Forskningsnode Nord-Troms i tett samarbeid med 

daglig leder i Nord-Troms Regionråd. Vi ønsker sterkt at det tilrettelegges for at vi fortsatt kan ha en 

forskningsnode i Nord-Troms, og at vi i fellesskap utvikler en funksjonell modell etter våre erfaringer 

som kan ha overføringsverdi til andre steder.  

 

4.8 Mastergradsstipend Nord-Troms 
Regionrådet inviterte i 2016 andre regionale aktører i Nord-Troms til samarbeid. Begrunnelsen for å 

opprette en stipendordning var å bidra til ny kunnskap med relevans for regionen. Gjennom et 

samarbeid ville fondet bli større 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.  
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Følgende regionale aktører ble med på samarbeid: 

• Sparebank 1 Nord-Norge 

• Ymber AS 

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

kvenkultursenter og Halti næringshage) 

 

Det er enighet om å prøve ut ordningen over to år med påfølgende evaluering før eventuell 

videreføring. Stipendfondet beløper seg til 100 000 kroner som søkbart beløp per år i to år (2016 og 

2017). Regionrådet bidrar med 40 000 kroner per år. 

 

Stipendstyret 

• Saksordfører, leder av styret: Øyvind Evanger 

• Regionbanksjef, styremedlem: Hege Olaussen 

• Representant fra UiT, styremedlem: Inger-Ann Hanssen 

 

Tildelinger 2016 

• Ida Mienna er tildelt 18 000 kroner. Hun tar master i biologi, økologi, atferd, evolusjon og 

biosystematikk ved NTNU i Trondheim. 

• Ramona Myrseth er tildelt 30 000 kroner. Hun tar master i design ved Kunsthøgskolen 

i Oslo. Hun ønsker å gjøre research på samisk kultur ved å finne en måte å formidle 

den samiske kulturen og de verdier som følger med gjennom klær. 

 

Tildelinger 2017 

• Silje Kristiansen er tildelt 10 000 kroner. Hun tar integrert master i lærerutdanning 5.–10. 

klassetrinn. Siljes tittel på masteroppgaven er «En karakterfri vurderingspraksis? En generisk 

kvalitativ studie fra Nord-Troms av matematikklæreres oppfatninger av vurdering i faget». 

• Marius Jenssen er tildelt 30 000 kroner. Han tar master i geologi ved UiT Norges arktiske 

universitet. Marius’ tittel på oppgaven er «Atmospheric circulation patterns associated with 

avalanche cycles in the Troms region». 

• Lotte Nystad Liljebakk er tildelt 20 000 kroner. Hun tar master i lærerutdanning 5.–10. 

klassetrinn og skriver oppgaven sammen med Charlotte Marie Isaksen. Deres tittel på 

masteroppgaven er «Samisk identitetsutvikling i norskfaget». 

 

Resultater/funn i masteroppgaven skal presenteres/formidles på en egnet arena i Nord-Troms, for 

eksempel under Forskningsdagene. 

 

4.9 NUNT – forum for næringsutviklere Nord-Troms  
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) 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. NUNT skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, 

og skal fremme Nord-Troms Regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

NUNT er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd som består av representanter fra eierne – en 

næringsmedarbeider fra hver kommune. Silja Karlsen er leder og Jens Kristian Nilsen 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).  

 

Regnskapet for 2017 for Nord-Troms Regionråd er gjort opp med et årsunderskudd på 78 625 kroner. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Troms, 20. mars 2018 

 

 

 

 

 Knut Jentoft Øyvind Evanger Svein O. Leiros 

 styremedlem styremedlem styreleder 

 

 

 

 

 Ørjan Albrigtsen Dan-Håvard Johansen Eirik L. Mevik 

 nestleder styremedlem styremedlem 

 


