
 

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 3-2019 

STED: Skype  

TIDSPUNKT: 26. februar 2019 kl 1030 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Olaug Bergset for Øyvind Evanger, Nordreisa (deltok fra sak 

14/19) 

Knut Jentoft, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Ingen merknad til innkalling. Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til 

utsendte saksliste: 

 Sak 15/19 Forslag til styrerepresentant KomRev Nord IKS 

under åpen post drøftes: 

 Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Forespørsel om felles politirådsmøte Nord-Troms 

 

REFERATSAKER: 

 Fra Lyngen kommune: Høringsinnspill til regional plan for RV 91 – 

Ullsfjordforbindelsen 

 Fra Kunnskapsdepartementet: Fraværsgrensen – politisk fravær – mål i 

læreplanene 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

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

 

Sak 11/19  Godkjenning av protokoll fra møte 30.-31.01.19   

Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 30. og 31. januar 2019 

i Tromsø. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 12/19 Regnskap og styrets årsberetning 2018 

Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2018 

 Delregnskaper 2018  

 Forslag til styrets årsberetning for 2018 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Regnskap: 

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 

ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter og  

Kompetanseløft Nord-Troms.  

 

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 

o Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd) 

o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for 

rapport og regnskap, avsluttet februar 2018) 

o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt, 

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;  

 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport) 

 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og 

rapport) 

 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT 

 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. 

Regionråd har økonomisk ansvar. 
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Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 

enkelte kommunene. 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 

sekretariat for rådmannsutvalget (nytt fra 2018), er gjort opp med et overskudd på 

kr 581 for 2018.  

 

Kommentarer til avvik;  

o «Andre inntekter» - dette er prosjektinntekter og diverse inntekt (se oppsett i 

note 1) 

o «Lønn og feriepenger» - denne er betraktelig lavere enn budsjett, skyldes 

kostnadsfordeling (daglig leder timeforbruk på prosjekt kompetanseløft) og 

refusjon av sykepenger 

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2018, 

kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «Møtekostnader» - overforbruk skyldes i hovedsak samling i januar 2018 for 

ordførere og rådmenn i forbindelse med nye organisering. I tillegg har vi hatt 

flere politiske møter som har medført uforutsette kostnader (Tromsbenken, 

komitebesøk fra fylkesting og sameting mm) 

o «Data/arkiv»-kostnader – ikke prioritert i 2018, skal jobbes med i 2019 

o «Tiltak ungdom» - dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, 

RUST-konferansen, regionale ungdomstreff. Overskridelse av budsjett er dekt 

med tilskudd fra fylkeskommunen til RUST-konferansen med kr 15.000 

o «Ikke budsjetterte kostnader» - se note 2 for oversikt 

 

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et overskudd på kr 24.172 for 

2018.  Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som 

Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 

kurs, avvikling av eksamen o.l. 

 

Deler av kostnadene er ført på prosjekt «Kompetanseløft Nord-Troms», da mye av 

utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret inngår som deler av prosjektet. Etter 

prosjektslutt 2. kvartal 2019 vil situasjon endres. Det er derfor fortsatt behov for 

jobbing med å få til forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.  

 

Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
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Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2018. 

Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 

 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 

 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 

fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Det ble gitt tilsagn om RDA-midler 

med inntil kr 5mill over 5 år til Kompetanseløftet.  

 

Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for 

regnskapsåret 2018 på kr 24.753. 

 

Styrets årsberetning: 

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 

Brønnøysund. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2018, 

med et overskudd på kr 24.753. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres frie fond. 

3. Forslaget til styrets årsberetning for 2018 godkjennes. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 13/19  Årsrapport 2018 

Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2018  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
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Årsrapporten for 2018 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-

Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter med 

utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms 2014-2018». «Kompetanseløft 

Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan 

for Nord-Troms» 2016-2018 som også omfatter «Boligutvikling» (avsluttet februar 

2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ». Prosjektene er omtalt i 

årsrapporten. Det er også en orientering om satsingene «Mastergradsstipend Nord-

Troms og Forskningsnode Nord-Troms» i rapporten. 

 

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2018 er tatt med i årsrapporten.  

 

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 

 

Forslag til vedtak: 

Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2018, og legges 

frem for representantskapet. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 14/19  Godkjenning av uttalelse: ny forskrift om råd for eldre, for personer     

med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Saksdokumenter: 

 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 

 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 Vedtak regionrådet Sak 05/19 

 

Saksopplysninger: 

Enstemmig vedtak fra møte i regionrådet, 30.01.19, sak 05/19: 

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

ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Etter regionrådets møte 30. januar i Tromsø, har ungdomssatsingen RUST  

utarbeidet et forslag til uttalelse. 

 

Forslag til høringsuttalelse fra RUST:  
Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om 

råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med 

høringsfrist 1.april 2019. Forskriften hjemles i kommuneloven. 

 

Høringsinnspill fra Nord-Troms ungdomsråd 

Nord-Troms ungdomsråd har i møte 20.3.2019 behandlet forslaget til ny forskrift. 

Forskriften inneholder formål, oppgaver, sammensetning og organisering. I Nord-

Troms har vi erfaring med ungdomsråd som medvirkningsorgan siden 1998. Alle 

kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd og barne- og unges kommunestyre. I 

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

ungdomssatsing i Nord-Troms. Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger 

kommuner å ha ungdomsråd og definerer representanter i ungdomsråd med samme 

regler som folkevalgte. Nord-Troms ungdomsråd vil påpeke viktigheten av at 

ungdommers medvirkning og samfunnsengasjement derfor ikke kan betegnes som 

fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må synliggjøres i mål i læreplaner og 

godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.  

  

FORMÅL: 

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 f.eks. kun 

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

politiske utvalg og Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for 

barn- og unges kommunestyre. Nord-Troms ungdomsråd anbefaler derfor at 

medvirkningsorganet for ungdom er ungdomsråd fordi det vil sikre reelle 

medvirkning. 

 

OPPGAVER: 

Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å 

sikre reell medvirkning anbefaler Nord-Troms ungdomsråd at 

ungdomsmedvirkningen ikke begrenses til særlig saker. Konsekvenser for barn og 
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unge må tas med i utredninger for alle politiske saker, og ungdom må gjennom 

ungdomsmedvirkning gis mulighet til å ta ansvar og forme egen fremtid i 

lokalsamfunnet. Ungdomsmedvirkning må endres fra «saker som angår dem» til å 

ha en rolle og en stemme fordi alle saker angår ungdom og deres fremtid. 

 

SAMMENSETNING OG ORGANISERING: 

Nord-Troms ungdomsråd påpeker at tilstrekkelig sekretariatshjelp er en avgjørende 

suksessfaktor for å lykkes med ungdomsråd og reell ungdomsmedvirkning. Det må 

sikres ressurs som kan opprettholde kontinuitet og aktivitet i rådet, sørge for 

opplæring og skolering av nye representanter, og tett oppfølging av politikere som 

kan være bindeledd mellom ungdomsråd og voksne politikere. Vi anbefaler at 

sekretariat for ungdomsråd ikke samordnes med de øvrige rådene som forskriftene 

gjelder for.  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse fra ungdomssatsingen 

RUST. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 15/19 Forslag til styrerepresentant KomRev Nord IKS  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd foreslår at Sølvi Jensen, Lyngen, gjenvelges som 

representant til styret i KomRev Nord IKS. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

 

Prosjekt Drivkraft Nord-Troms - prosjektleder 

 Prosjektet har mottatt tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune som gir støtte 

på 50 % av kostnadene med kr 1.450.000. Prosjektet har en varighet på 2 år 

 Prosjektlederstillingen har vært lyst ut. Tilsettingsutvalget (arbeidsutvalget) 

har gjennomført rekrutteringsarbeidet og tilsatt Gunbjørg N. Melkiorsen som 

prosjektleder. Prosjektleder starter i stillingen mai/juni 2019 
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Samarbeidsavtale med Sametinget – status 

 Bakteppe for initiativet er regionrådets besøk på Sametinget desember 2017 

og besøk av kultur- og næringskomiteen på Sametinget i august 2018 i 

Nord-Troms 

 Sametingsrådet fikk oppdrag fra plenum i Sametinget (25.09.18) om å følge 

opp saken 

 Rådsordfører har hatt kontakt med en av sametingsrådene, Leiros følger opp 

saken 

Studietur til Sogndal 6.-9. mai – program og praktisk informasjon 

 Avreise mandag 6. mai – retur torsdag 9. mai 2019 

 Program utarbeides av Distriktssenteret i samarbeid med rådsordfører 

 Flybilletter og overnatting er bestilt og betalt av regionrådet for alle 

ordførere. Kostnadsfordeling er aktuelt mellom kommuner og regionråd. Evt 

avbestilling må gjøres snarest 

 

OPPFØLGINGSSAKER FRA FORRIGE MØTE: 

 

Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte?  

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

«Konklusjon: Drøftes videre i regionrådsmøte 26.02.19» 

 Hver enkelt ordfører avgjør evt deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte 

 Om regionrådet ikke får møte med samferdselspolitikere i forbindelse med 

Sjømattransportkonferansen gjøres en ny vurdering 

Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i Tromsø 10.-11. april?  

«Konklusjon: Drøftes videre – Regionrådet bør være representert» 

 Saksordfører Ørjan Albrigtsen gjør en henvendelse til samferdselsminister og 

leder av transport-komitèen om møte i Tromsø under konferansen 

 

ÅPEN POST - AKTUELLE SAKER: 

 

Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Møte avholdt i Tromsø 22. februar 2019 – kort notat fra møtet utarbeidet 

 Ordførerne drøfter saken i egen kommune 
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 Neste fase er møte med Vest-Finnmark regionråd. Daglig leder kontakter 

sekretariatet i Vest-Finnmark regionråd for å avklare en møtedato for 

fellesmøte i Alta 

 Deretter drøfting om hva som er best for Nord-Troms/aktuelt som tema på 

representantskapsmøte (felles formannskapsmøte) 30. april; kommunens 

rolle som samfunnsutvikler? NIVI analyse ved Vinsand forespurt om 

innledning på repskapsmøte 

 Interessant med en større politisk samarbeidsarena enn det vi har i dag 

 

Felles politirådsmøte Nord-Troms: 

Forespørsel fra politiet om regionrådet kan organisere fellesmøte for alle politiråd i 

Nord-Troms kommunene med tema: 

 Arbeidsmarked kriminalitet og sosial dumping. Invitere 

næringslivskoordinator i Troms politidistrikt til politirådet. Invitere også 

lokale tillitsvalgte/aktører 

 Radikaliseringskontakt i Troms Politidistrikt. Presentere veilederen til Tromsø 

kommune. 

 Tilbakemelding fra regionrådet: det blir en stor forsamling med fellesmøte 

med alle politirådene – vanskelig å få dette gjennomført. Ordførerne ønsker 

å beholde egne møter i det enkelte politiråd 

 

 

 

Møtet hevet kl 1140 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 


