
 

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 9-2018 

STED: Halti, Nordreisa 

TIDSPUNKT: 25. september 2018 kl 1100 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Knut Jentoft, Storfjord 

 

Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling og saksliste 

Gjester i møte: 

 

Kl 1100 Presentasjon av prosjekt gjenreisningen av Nord-Troms og 

Finnmark/utvikling av TV-drama ved Mona Steffensen 

 Historien om gjenreisningen er ikke fortalt – lite forskning på området 

 Er i en tidlig utviklingsfase 

 Planer om tv-serie på 8 program 

 Samarbeid med Nord-Troms Museum 

 Ønske om å legge handling til Nord-Troms 

 Ønske om å presentere prosjektet for regionrådet og 

kommunene/kommunestyrene – tips til aktuelle kontaktpersoner ønskes 

 Positive tilbakemelding  

 

Kl 1130 Møte med Avfallservice ved daglig leder og styreleder; avklaringer 

vedrørende bruk av kommunale anlegg  

 Presentasjon gitt i møte ble tatt til orientering 

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

 

Sak 46/18  Godkjenning av referat fra møte 28.08.18   

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra skype-møte 28.08.18 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 28. 

august 2018. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 47/18 Godkjenning av vedtekter for rådmannsutvalget i Nord-Troms 

Saksdokumenter:   

 Forslag til vedtekter behandlet i rådmannsutvalget 04.09.17 og 19.03.18 

 

Saksbehandler: Berit Fjellberg/Lise Jakobsen 

 

Saksopplysninger:  

Som en del av prosessen med ny organisering av regionrådet, har rådmannsutvalget 

utarbeidet vedtekter for sitt samarbeid. Dette har ikke eksistert tidligere. Vedtektene 

klargjør hvordan rådet skal organiseres og finansieres. Ledervervet i RU vil gå på 

omgang med to års intervaller, slik det er i regionrådet. 

 

I vedtektene er det lagt inn en forutsetning om egen sekretærressurs som  

følger opp arbeidet i RU. I tillegg til å løse sekretæroppgaven er det også behov for 

koordinering av de ulike tiltakene og prosjektene, holde i tråder, arkivere, følge opp  

aktuelle saker og tilrettelegge for utvikling/strategiske diskusjoner.  

Sekretærordningen for RU ble iverksatt fra 1.1.18. 

 

I møte den 04.09.17 godkjente RU vedtekter for rådmannsutvalget. Disse ble 

oversendt styret i regionrådet for godkjenning. Saken ble behandlet i møte i 

regionrådet 2.11.17. Regionrådet utsatte behandlingen av vedtektene og ba om en 

tydeliggjøring av planstruktur i §3. 

 

Vurdering: 

I det reviderte forslaget til vedtekter for rådmannsutvalget i Nord-Troms, behandlet  
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i mars 2018 er det gjort endringer i § 3; «Rådmannsutvalget lager en 4-årig plan for 

sentrale mål og hovedarbeidsområder. Planen skal forankres og godkjennes av 

Regionrådet.»  Siste setning er tatt inn i revidert forslag. Dette er i tråd med 

tilbakemeldingene fra behandlingen i regionrådet. 

 

I tillegg er siste setning i § 5 tatt bort fra revidert forslag: «nødvendige redaksjonelle 

endringer av vedtektene kan foretas av Rådmannsutvalget». Dette er også i tråd med 

tilbakemeldinger fra Regionrådet. 

 

Endringene som er gjort i vedtektene vurderes som å være i tråd med de  

tilbakemeldinger som gitt av regionrådet. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det reviderte forslaget til vedtekter for 

rådmannsutvalget av 19.03.18. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 48/18 Møte med Tromsbenken 5. oktober i Lyngen – fastsetting av program 

Saksdokumenter:   

 Notat fra møte mellom Tromsbenken og Nord-Troms Regionråd 21.3.18 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger:  

Det er gjort avtale om møte med Tromsbenken fredag 5. oktober 2018 kl 1000- 

1400 på Lyngseidet. Arena Nord-Troms (næringspolitisk forum) er invitert til å delta  

i møtet fra lunsj. 

 

Vurdering: 

Det er viktig at vi sammen løfter de mest aktuelle sakene vi jobber med i Nord- 

Troms i dag. Slik det er gjort avtale om blir møtet «to-delt»; 

 

Kl 1000-1130 Regionrådet tar opp aktuelle politiske saker. Innspill til aktuelle 

saker: Regionreform og Drivkraft Nord-Troms (Campus Nord-

Troms, Pilotmodell for ungdomsmedvirkning, Nasjonalt 

kventeater, Grensetjenesten-må avklares med Storfjord i 

forkant) 
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Kl 1230-1400 Fellesmøte med næringsaktører (Arena Nord-Troms, vurdere å 

invitere Visit Lyngenfjord). Innspill til aktuelle saker: 

Infrastruktur i et næringsperspektiv (samferdsel, digital, 

strømforsyning, tilrettelegging for reiseliv/næringsliv) 

 

Saken legges fram for regionrådet uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Program for møte med Tromsbenken 5. oktober: 

1 Kl 1000 Velkommen til Lyngen og Nord-Troms ved vertskommunen 

2 Kl 1015 Regionreform og Drivkraft Nord-Troms  

3 Kl 1230 Næringsfokus: Arena Nord-Troms og Visit Lyngenfjord inviteres 

til å delta. Hovedtema: Infrastruktur i næringsperspektiv 

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

 

 

 

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER: 

 

Møte med Stortingets Transportkomite 5. september i Tromsø – orientering ved 

saksordfører Ørjan Albrigtsen 

 Fokus på rassikring og behovet for ekstraordinær satsing fra staten 

 

Orientering fra Dyrøyseminaret ved rådsordfører Svein O. Leiros 

 Presentasjon av RUST og Drivkraft ungdom med fokus på 

ungdomsmedvirkning 

 Undersøkelse ved Distriktssenteret vedrørende samarbeidet i regionen ble 

presentert på seminaret og referert i møte 

 

Infrastrukturprosjektet – innspillmøter kommunene 26.09. og 2.10. – plan for videre 

arbeid 

 Deltakelse på innspillmøtene? Formannskap og næringsliv 

 Viktig å gi innspill til prosjektledelsen Transportutvikling via 

kontaktpersonene 
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 Etter de to innspillmøtene (26.9 og 2.10) vil det bli avholdt et nytt 

styringsgruppemøte 5. november. Til dette møtet vil det foreligge et foreløpig 

utkast til kunnskapsgrunnlag utarbeidet av Transportutvikling AS.  

 Sluttseminar/rapportpresentasjon/faglig innhold planlegges i januar 2019. 

 

Sametingets næringsstrategier i sjøsamiske områder – plan for oppfølging. Ønske 

om å få til en samarbeidsavtale mellom regionrådet og Sametinget. 

 Rådsordfører har vært i kontakt med nestleder i Sametingsrådet – positive 

tilbakemeldinger 

 Rådsordfører og daglig leder vært i møte med fylkesråd for næring- og kultur 

Sigrid Ina Simonsen 12.09.18 

 Kontakt med komiteleder Arild Inga 24.09.18. sendt følgende sak til 

Sametingsrådet;  

«Sak 43/18  

Kunngjøring av nye saker 

 

SAMARBEIDSAVTALE MED NORD-TROMS REGIONRÅD 

 

I forbindelse med Nærings- og Kulturkomiteens komitereise i august d.å. kom det et ønske fra 

Nord Troms Regionråd om å knytte nærmere forbindelser med Sametinget gjennom en 

samarbeidsavtale. Nord Troms regionen består av 6 kommuner hvorav Gaivuotna - Kåfjord 

kommune er innlemmet i språkforvaltningsområdet. Regionen er et typisk sjøsamisk område, samt 

at det er sterk kvensk innslag (tre stammers møte). 

 

Regionrådet sin intensjon med ønske om samarbeidsavtale er å kunne utvikle regionen 

næringsmessige, språkmessig og kulturelt med et samisk fortegn. Nord-Troms regionen inngår i 

"Virkemiddelområdet for samisk næringsutvikling". 

 

I en eventuell samarbeidsavtale mellom Nord Troms Regionråd og Sametinget vil det være en 

styrke for begge parter å finne emner som det kan jobbes tettere sammen om. Her kan blant annet 

nevnes saken om «Strategier om næringsutvikling i sjøsamiske områder» som kan være særdeles 

aktuell å utvikle sammen. I tillegg er det ønskelig med fokus på sjøsamisk kultur og 

kompetansebygging. Regionrådet har som mål å etablere en fleksibel campus-modell for Nord-

Troms og gjennom denne styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen. En pilot- og 

distriktsmodell for FoUoI i distriktsnorge med overføringsverdi til andre regioner, hvor Sametinget 

kan være en viktig samarbeidspart, for blant annet å styrke samiskutdanningen. 

 

Sametingsrådet bes legge fram for plenum en sak om samarbeidsavtale mellom Nord Troms 

Regionråd og Sametinget» 

 

 

Prosjekt Lyngshest – status og plan for videre oppfølging 
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 Søknad sendt alle 9 kommuner og Troms fylkeskommune 

 Positive vedtak i Karlsøy og Tromsø kommune 

 Status i Nord-Troms på behandling av søknad: 

o Kåfjord: saken utsatt til oktober 

o Lyngen: saken ikke behandlet 

o Nordreisa: blir ikke behandlet før næringsutvikler er på plass 1.nov 

o Skjervøy: behandler saken 10. 0kt 

o Kvænangen: ikke avklart dato 

Oppfølging: Utarbeides forslag til felles innstilling for behandling av saken i 

Nord-Troms kommunene – Kåfjord utarbeider forslag som sendes øvrige 

kommuner. 

 

Distriktssenteret – invitasjon til studietur mai 2019 

 “Distriktssenteret er ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar 

og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.” 

 Positive tilbakemeldinger til forslaget om studietur fra regionrådet. 

Rådsordfører kontakter Distriktssenteret og ber om forslag til program for en 

studietur første uka i mai 2019 

 

 

FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET (oppstart kl 1400) 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Rådmenn: 

 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Stig Kjærvik, Lyngen 

Trond-Roger Larsen, Storfjord 

Anne-Marie Gaino, Nordreisa  

Bjørn Ellefsæter, Kvænangen 

Administrasjon: Berit Fjellberg, daglig leder  
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Sak 49/18  Drivkraft Nord-Troms – godkjenning av prosjektplanen 

Saksdokumenter:  

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

2019 

 Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet 

2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune 

 Drivkraft Nord-Troms - prosjektplan pr sept 2018 

 

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.   

 

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- DRIVKRAFT»: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 

 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 

 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 

De satsingsområdene regionrådet prioriterte 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 

om midler som omhandler flere satsingsområder. Satsingen har fått navnet 

DRIVKRAFT. 

I tillegg til de omtalte satsingsområdene bør det settes av ressurser til arenabygging 

på tvers av fag-/kompetansemiljø og arenabygging (Nord-Troms konferansen). 

 

Det ble gjort vedtak om finansiering i sak 38/18 i regionrådets juni-møte. 

 

Vurderinger: 
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Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en 

utviklingsposisjon i forhold til nordområdene: 

o Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av 

samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med 

en rekke kunnskapsaktører i nordområdene. 

o Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret 

satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta 

ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen 

Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og 

organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen. 

o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass 

for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-, 

samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar. 

o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for 

rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene. 

 

De største utfordringene for Nord-Troms er relatert til befolkningssammensetning 

og kompetanse. Vi må ta grep og produsere kompetanse sjøl, i forhold til eget 

arbeids- og samfunnsliv. Vi må jobbe fram gode strategier for rekruttering og 

modellere samarbeidsstrukturer for framtidas Nord-Troms. Det er helt nødvendig å 

satse på attraktivitet og rekruttering og bruke mulighetene som ligger i 

regionreformen og nordområdesatsingen for å opprettholde og styrke 

utviklingskraften i regionen. Her vil satsingen DRIVKRAFT bidra til å styrke 

utviklingskapasiteten i regionen. 

 

Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar- 

september 2018. Regionrådet har hatt saken på dagsorden i alle møter i 2018. I 

tillegg har satsingen vært presentert for fylkeskommunen både politisk og 

administrativt, for KS, for Halti-miljøet og for Senter for nordlige folk. Videre har 

satsingene vært drøftet med UiT, Sjømatnæringen på Skjervøy og presentert for 

politikere i Sameting (kultur- og næringskomite) og Storting (Tromsbenken). 

 

Overordna mål:  

Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  

 

Resultatmål: 

Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom 

kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. 
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Effektmål: 

Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør 

regionen mer attraktiv og skaper vekst 

 

Delmål for de ulike drivkraftsatsingene er beskrevet under hver enkelt satsing. Det  

samme er målgrupper og måleindikatorer. 

 

Prosjektperiode: desember 2018-desember 2020 

 

Prosjektplanen vil bli presentert i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte prosjektplanen for 

Drivkraft Nord-Troms. 

2. Søknad om midler sendes Troms fylkeskommune i henhold til oppsatte 

budsjett og finansiering i prosjektplanen. 

3. Prosjektorganisering: 

a. Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA 

b. Prosjektansvarlig: Berit Fjellberg, daglig leder NTRR 

c. Styringsgruppen ledes av rådsordfører Svein O. Leiros. I tillegg 

oppnevnes representanter fra samarbeidspartnere og Troms 

fylkeskommune 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 50/18  Budsjett 2019 

Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2019 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Saksopplysninger: 

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 

selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 

kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 

etter folketall.  

 

Budsjettoppbygging 
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Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 

2. Drift av ungdomssatsingen RUST 

3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 

 

Drift av sekretariatet i regionrådet 

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 

som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 

permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. 

 

I forbindelse med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 

stilling for å følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 

1.1.18. 

 

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 

representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 

myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 

til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 

representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 

myndigheter eller i utvalg/styrer. 

 

Drift av ungdomssatsingen RUST 

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 

personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 

ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 

tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 

regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 

eksempel Troms fylkeskommune). 

 

Drift av Nord-Troms Studiesenter 

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Det 

legges opp til en videreføring av denne samfinansieringen. 

 

Studiesenteret har hatt prosjektansvaret for et 5-årig utviklingsprogram 

«Kompetanseløft i Nord-Troms». Kompetanseløftet utfases i slutten av 2018 og 

arbeidet med videre finansiering er på dagsorden. Finansiering av studiesentrene er 

nevnt i Ekspertutvalgets Oppgavemelding knytta til Regionreformen. Hvorvidt dette 
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blir en realitet vil bli avklart ved behandlingen av Oppgavemeldingen i Stortinget 

høsten 218. 

 

Vurdering: 

Gjennom vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap er det behov for å 

holde budsjettrammen på samme nivå som de 3 foregående år for aktivitetene som 

inngår i drift. 

 

Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 

regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 

betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader er derfor 

foreslått økt fra fjoråret.  

 

Det er signaler fra regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en egen pott 

som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. 

Regionrådet foreslår å øke budsjettrammen for 2019 (og 2020) med en pott som 

skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 

 

Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 

år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune kan bidra med 50 

%. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 

500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 

midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 

Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 

(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og 

fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2019 etter tidligere vedtatte 

fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 51/18  Strategi- og handlingsplan 2018-2019 Rådmannsutvalget 

Saksdokumenter:  

 Forslag til Strategi- og handlingsplan 2018-2019 Rådmannsutvalget 

Saksbehandler: Lise Jakobsen 
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Saksopplysninger: 

Strategi- og handlingsplan for rådmannsutvalget i Nord-Troms er forankret i 

overordnet strategi- og styringsdokument for Nord-Troms Regionråd for perioden 

2016-2019. Strategi – og handlingsplanen skal rulleres parallelt med overordnet 

strategi- og styringsdokument, det vil si hvert fjerde år. 

 

Kommunestyrene vedtok i juni 2018 en utvidet samarbeidsavtale som trekker opp 

prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og avklarer grad av 

forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. I tillegg definerer avtalen hva partene 

skal samarbeide om. Dette gir også føringer for rådmannsutvalgets arbeid. 

 

Rådmannsutvalget har egne vedtekter og består av leder, nestleder og 4 

medlemmer. Utvalget har en fast administrativ ressurs. 

 

Det interkommunale samarbeidet styres av Rådmannsutvalget, som har fordelt de 

ulike oppgavene mellom seg i departement. Det er laget en strategi for hvert 

departement med prioriterte tiltak. Saksområdene fordeles med saksansvarlig 

rådmann. Årlig rapportering til Nord-Troms Regionråd jfr. vedtekter for RU § 3 

Planstruktur. 

 

Vurdering: 

I tillegg til handlingsplan med tiltak som skal gjennomføres i 2018-2019 har  

rådmannsutvalget valgt å utvide sitt styringsdokument med ett kapittel om utvikling  

og ledelse. 

 

Dette for å bruke Rådmannsutvalget som arena for felles lederskapsutvikling når nye 

og/eller komplekse problemstillinger løses best i samarbeid.   Rådmannsutvalget 

som regional ledergruppe kan sammen skape en bredere problemforståelse, utvikle 

nye strategier, finne og iverksette løsninger i fellesskap. 

 

Det har vært arbeidet med strategi- og handlingsplan i prosessen med ny 

organisering. Oppdatering har vært gjort i møte 3. september i år. Endelig 

godkjenning av planen skjer i RU-møte 25.09.18. Eventuelle endringer legges fram i 

forbindelse med behandlingen i regionrådet samme dag. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte Strategi- og handlingsplanen  

2018-2019 for Rådmannsutvalget i Nord-Troms, med de endringer som ble referert  

i møtet. 
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Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 52/18  Sluttseminar Kompetanseløft Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

 Prosjektplan Kompetanseløft Nord-Troms 

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 

 

Saksopplysninger: 

Utviklingsprogrammet Kompetanseløft for Nord-Troms 2014 – 2018 er i 

avslutningsfasen. Det har vært gjennomført tiltak innenfor offentlig og privat sektor 

samt utvikling av Nord-Troms Studiesenter som motor, mekler og møteplass for 

kompetanse. Programmet fikk tilsagn om kr 5 million fra Troms Fylkeskommune 

under forutsetning av egeninntjening på 1,75 mill. Tilsammen har Kompetanseløftet 

hatt en økonomisk ramme på kr 6,75 mill.  

 

Den overordna målsettinga for Kompetanseløft Nord-Troms er: «å styrke samfunns- 

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

rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft». Prosjektet har hele 

veien fått gode tilbakemeldinger både fra utdanningsinstitusjoner, 

Fylkeskommunen, kommunene, næringsliv, studenter og andre.  Dette bekrefter at 

Studiesenteret er et viktig verktøy for utvikling av det kompetente lokalsamfunn.  

 

Vurdering: 

Det er fortsatt mange uløste oppgaver innen kompetanse i regionen og Nord-Troms 

Studiesenter har fortsatt ikke forutsigbar økonomi. Med bakgrunn i dette og at det 

er brukt så mange ressurser på Kompetanseløftet bør prosjektet avsluttes på en 

måte som oppsummerer hva vi har fått til, og sier noe om veien videre. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA anbefaler at det i januar/februar 2019 avholdes et  

sluttseminar for Kompetanseløft Nord-Troms.  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Saken utsettes til møte i regionrådet i november. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 

 

Kl 1500 «Folkebibliotek som kunnskapsaktør», presentasjon av prosjekt ved Troms  

fylkesbibliotek ved Aud Tåga  

 Presentasjon vedlagt PP 

 Prosjektet forankret i regional bibliotekplan Troms  

 

Orientering fra daglig leder – utsettes til neste møte 

 

Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale som ble vedtatt av alle kommune-styrere i 

juni – drøfting (signering av avtale) – utsettes til neste møte 

 

 

Orientering om status plansamarbeid Nord-Troms ved leder av rådmannsutvalget 

Cissel Samuelsen. Drøfting i møte; 

 Skissert ulike alternativer for samarbeid (sak fra Cissel Samuelsen presentert i 

møte) 

 Er det mulig med et felles plankontor hvor man kan kjøpe tjenester? 

 Er det mulig å søke midler fra Fylkesmannen? 

 Vanskelig å avgrense hva man skal samarbeide om – komplekst saksfelt 

 Viktig å være omforent om hva/hvilke oppgaver - være realistisk og ikke 

gape over for mye – tydelighet er viktig 

Enighet om følgende oppfølging: Kommunene drøfter saken i eget planutvalget med 

utgangspunkt i notat fra rådmannsutvalget. Saken tas opp igjen i regionrådets 

november-møte. 

 

 

Orientering om RUST-konferansen 2018 – fokus stedsutvikling 25.-26.10.18 

 

 

Møtet hevet kl 1705 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

Referent 

 


