
 

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 2-2018 

STED: Tromsø 

TIDSPUNKT: 30. og 31. januar 2019 

 

Program: 

Onsdag 30. januar kl 1800-2000 

 Parallelle møter i regionrådet og rådmannsutvalget (egne sakslister) 

Torsdag 31. januar kl 0830-1200 

 Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget 

 

MØTE REGIONRÅDET Onsdag 30. januar kl 1800 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Sekretariat: Lisbeth Holm, for daglig leder  

Forfall:  

 

Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling og saksliste 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 03/19  Godkjenning av protokoll 15.01.19 

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til protokoll er enstemmig vedtatt 

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 15. januar på 

Skjervøy. 

 

Vedtak:  Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 04/19  Agenda møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 28.08.18 – positiv konklusjon vedr 

møte med Tromsø-områdets regionråd 

     Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd 21.09.18 – ønske om felles møte         

 

Saksopplysninger: 

Det har det siste halvåret vært uttrykt ønske fra begge regionrådene om å få til et 

felles møte. Flere datoer har vært foreslått i løpet av høsten, men vi har ikke funnet 

tidspunkt som passer. 

 

På tampen av 2018 ble regionrådene enige om å avholde møte i forbindelse med 

Fylkesmannens kommunemøte i februar i Tromsø. Det tas sikte på møtetid ca 2-3 

timer. Dette tilpasses programmet for Fylkesmannssamlingen. 

 

Arbeidsutvalgets forslag til agenda: 

Nord-Troms Regionråd foreslår følgende agenda for fellesmøte med Tromsø-

området: 

1. Presentasjon av regionrådene (organisering og satsingsområder) 

2. Drøfting av regionrådenes rolle i den nye regionen 

3. Oppsummering og avrunding av møtet 

 

Vedtak:  Arbeidsutvalgets forslag til agenda ble enstemmig bifalt med følgende 

tillegg:  

Møtet foreslås lagt  til fredag 22. januar kl 0830 -1030. Aktuelle tema: 

Reiseliv, Kystsoneplanarbeidet, Infrastrukturprosjektet 

 

 

Sak 05/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Saksdokumenter: 

 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 
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 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. 

juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det 

fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom. Denne bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter 

kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 

 

Som følge av dette, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet revidere alle 

forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen har departementet 

sendt på høring forslag til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering 

og saksbehandling for rådene.  

 

Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens 

bestemmelse om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget 

også har vedtatt føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand 

for denne høringen.  

 

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 

medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor 

departementet i all hovedsak tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige 

rådene. 

  

Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 

 

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom  

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to 

år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 

valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 

fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering 

og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

  

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover 

til ny kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 

fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for 

ungdom. Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og 

personer med funksjonsnedsettelse.   

 

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare 

kommunestyremedlemmer som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og 

stemmerett i saker som kommunestyret behandler. Det enkelte kommunestyret kan 

vedta å gi medlemmer av rådene møte- og talerett i kommunestyremøter.   

 

Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at 

departementet i forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i 

kommuneloven. Departementet foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om 

møte- og talerett.   

 

Vurdering: 

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i 

folkevalgte organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og 

har da heller ikke muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke 

direkte i saker som behandles i kommunestyret. I og med at både eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte er underrepresentert i folkevalgte 

organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av saksgrunnlaget og debatten 

før kommunestyret fatter sine beslutninger.  

 

For å sikre at beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, 

er det nødvendig at eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale 

seg. Lovfestede medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig 

medvirkning i saker som gjelder disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre 

opplyst.  
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Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en 

formell medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært 

mindre aktive i lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. 

 

På landsbasis er ordningen med ungdomsråd mest brukt, men det er ulike typer 

organisering, og hvilken myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar 

opp saker på eget initiativ og uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. 

Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i skolene, som oftest med bistand av 

elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene delegert 

beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært 

opp til hver kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor 

stor innflytelse de skal få.   

 

I Nord-Troms har vi lang erfaring medvirkningsordningen med ungdomsråd i tillegg 

til barn- og unges kommunestyre. Alle kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd, 

i tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 

ungdomssatsing i Nord-Troms. RUST er en kanal for ungdomsmedvirkning og lokal 

samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. Ungdomssatsingen i Nord-Troms 

hadde oppstart i 1998.  
 

RUST legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dra nytte av 

hverandres erfaringer, og er en viktig kanal for ungdommers deltakelse i 

samfunnsutviklingen i regionen. I tillegg skal arbeidet bidra til økt bevissthet og 

kunnskap om regional identitet og økt bolyst. RUST har fokus på å gjøre ungdom 

kjent med demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og 

voksne politikere og involvere der beslutninger tas.  

 

Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 

enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med kun 

ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. 

Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for barn- og unges 

kommunestyre. 

 

Da ungdomsmedvirkning er det «nye» elementet i §5-12 i Kommuneloven, bør 

Nord-Troms Regionråd vektlegge dette mest i høringsinnspillet til forskrift for 

medvirkningsordningen.  
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Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og ungdomssatsingen RUST utarbeider en felles 

høringsuttalelse til forskriften, som omhandler formål, oppgaver, 

sammensetning og organisering. 

2. Forslag til uttalelse utarbeides av saksordfører Eirik L. Mevik og leder av RUST 

innen 18.02.19. Høringsuttalelsen behandles på regionrådsmøte 26.02.19. 

3. Uttalelsen sendes KMD, ungdomsråd i Troms og Finnmark, ungdommens 

fylkesråd i Troms og Finnmark, Tromsbenken, Finnmarksbenken, KS, 

Distriktssenteret, regionråd Troms og Finnmark. Kommunene i Nord-Troms 

ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Vedtak:  Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

 

Orientering fra styreleder: 

 Saker i arbeid pr tiden  

o Infrastrukturprosjektet/konferanse 14. februar i Olderdalen 

o Kompetanseløft Nord-Troms 

o HoppIDÈ grunnskole og videregående skole 

o Prosjekt Lyngshest 

 Drivkraft Nord-Troms (finansiering, styringsgruppe, rekruttering 

prosjektleder) 

 Ny struktur for yrkesfaga i Troms – drøftingsmøte (regionråd, RUST, vgs 

Arena Nord-Troms) 

 Samarbeidsavtale med Sametinget - status 

 

 

Orientering fra saksordfører Eirik L. Mevik  

o Status i arbeidet med Nord-Troms konferansen 

o Status i arbeidet med HoppIDÈ unge gründere 

 

 

 

DRØFTINGSSAKER: 

 Deltakelse Nasjonal rassikringskonferanse 19.02.19 i Bergen:  

Konklusjon: Ørjan Albrigtsen deltar. Flere? 
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 Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte? Tidspunkt? 

(kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?  

Konklusjon: Drøftes videre i regionrådsmøte 26. 

 Åpen post - aktuelle saker: Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i 

Tromsø 10.-11. april?  

Konklusjon: Drøftes videre – Regionrådet bør være representert 

 
Uttalelser 

 

1. Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd om Statens Vegvesen trafikkontor 

Storslett  

Vedtak: Uttalelsen er enstemmig vedtatt og sendes ut i henhold til 

adresseliste 

 

2 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedrørende undervisningsfartøy knyttet 

til Nord-Troms videregående skole 

Vedtak: Uttalelsen er enstemmig vedtatt og sendes ut i henhold til 

adresseliste 

 

Møtet hevet kl 1945 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Lisbeth Holm 

Referent 

 

TORSDAG 31. JANUAR KL 0830 

FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Knut Jentoft, Storfjord 

Rådmenn: 

 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Stig Kjærvik, Lyngen 

Anne-Marie Gaino, Nordreisa  

Bjørn Ellefsæter, Kvænangen 

Forfall Trond-Roger Larsen, Storfjord 



 
 

8 

 

Administrasjon: Lisbeth Holm, for daglig leder 

Lise Jakobsen, sekretær rådmannsutvalget  

 

TEMA; EVALUERING AV SAMARBEIDET 

 

Arbeidsutvalget har foreslått en tredelt evaluering; 

 Overordnet nivå – med utgangspunkt i utvidet samarbeidsavtale vedtatt av 

alle kommunestyrene i 2018 

 Oversikt samarbeid - rapportering og styring av samarbeidene 

 Møtestruktur  

 

Konklusjoner/oppsummeringer i møtet protokolleres som vedtak. 

 

 

Sak 06/19  Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale mellom eierkommunene i 

regionrådet 

Oversendt sak fra rådmannsutvalgets møte RU 05/19) 

Status på politisk behandling i den enkelte kommune og veien videre for å etablere 

plansamarbeid. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Regionrådet legger tidligere vedtatt samarbeidsavtale til grunn for videre samarbeid. 

 

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

 

 

 

Sak 07/19 Oversikt samarbeid - Porteføljestyring og rapportering av samarbeid 

og prosjekter 

Oversendt RU-sak 05/19 Plansamarbeid fra Rådmannsutvalgets møte. Status på 

politisk behandling i den enkelte kommune og veien videre for å etablere 

plansamarbeid. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Saken tas opp til behandling i løpet av første kvartal  i hver kommune som ønsker å 

tiltre samarbeidet.  

 

Vedtak:  Forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
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Sak 08/19 Evaluering møtestruktur – delte møter – 2 fellesmøter i året 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Møtestruktur fastholdes  

 

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

 

 

 

Møtet hevet kl 1015 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Lisbeth Holm 

Referent 

 


