
 

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 6-2019 

STED: Kvænangen 

TIDSPUNKT: 28. mai 2019 kl 1030 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa  

Knut Jentoft, Storfjord (pr telefon) 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

 

PROGRAM: 

Kl 1030 Fellesmøte RUST og regionrådet inkl lunsj 

  Korte innledninger og drøfting:  

  Ungdomsmedvirkning i Nord-Troms – hvordan kan vi bli enda bedre? 

 Felles struktur for ungdomsråd 

 Gode grep 

Kl 1200 Parallelle møter RUST og regionråd (egne sakslister) 

Kl 1300 Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved 

Kvænangen Kraftverk 

kl 1430  Hjemtur  

 

Ingen merknad til innkalling.  

  

Under åpen post drøftes: 

 Høring ny struktur yrkesfag videregående skole 

 

 

 

 

 

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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FELLESMØTE MED RUST KL 1030-1200 

DELTAKERE:  

RUST/Nord-Troms 

ungdomsråd 

Siril Jørgensen, Skjervøy 

Ramona Thomassen, Nordreisa  

Oda Fossvoll for Anna Henriksen, Nordreisa  

Alise Bruvold for Jacop Seppola, Storfjord  

Nikolas Fagerli, Storfjord 

Lea Kaino-Hestnes, Kvænangen 

Johanne Mari Johansen, Kvænangen 

Fagrådet: 

 

Silje Båtnes, Nordreisa 

Kjersti Hovland Rennestraum, Kåfjord 

Marit Boberg, Kvænangen 

Eirik Hasselberg, Skjervøy 

Politiske 

rådgivere: 

 

Vera Wassnes, Kvænangen 

Kåre Eriksen, Storfjord 

(Øyvind Evanger, Nordreisa) 

Sekretariat: Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent  

Forfall: Jill Fagerli, fagrådet, Storfjord 

Ingrid Lønhaug, politisk rådgiver, Skjervøy 

Else Lill Lyngra, politisk rådgiver, Lyngen 

Representanter ungdomsråd Lyngen 

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 

Mathias Nilsen, Kåfjord 

Oliver Løvli, Kåfjord 

Jens Aleksander Simonsen, Kåfjord 

 

Fra regionrådet møtte samme deltakere som øvrige møter samme dag. 

 

Møteledere: Siril Jørgensen og Svein Leiros 

 

TEMA: VEILEDER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I NORD-TROMS  

Innledning; bakgrunn for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» v/ 

politisk rådgiver Kåre Eriksen 

 Hvordan har det vært arbeidet med veilederen 

 Gjennomgang av hovedmoment, spesielt fokus på fraværsutfordringen 

 Oppfordring til å behandle denne i egen kommune 
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Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-

Troms (behandles i fellesmøte med RUST) 

Saksdokumenter: 

 Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 

Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 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. 

 

Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende 

kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som 

eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med 

administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning 

og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert 

Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i 

det politiske arbeidet.  

 

Vurderinger: 

Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye 

kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i 

regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at 

ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. 

 

Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 

ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å 

fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes 

tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet 

mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap 

og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 

 

RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal 

være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et 

supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for 

ungdomsrådet. 
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Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles 

veilederen. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det 

fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i 

Nord-Troms.  

2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes 

kommunestyrene i eierkommunene til behandling. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

VERKSTED: UNGE EKSPERTER OG VOKSNE BESLUTNINGSTAKERE I GRUPPER 

Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona, Nord-Troms Ungdomsråd 

 Bra å være i ungdomsrådet å kunne få si sine meninger og få være med å 

påvirke, at det er et organ som kan støtte forslag fra ungdom 

 God læreprosess å være med i ungdomsråd – har overføringsverdi til for 

eksempel skolearbeid 

 Fint å være med i RUST, blir kjent over kommunegrensene 

 God på dette i Nord-Troms, blir spurt om å dele erfaringer med ungdomsråd 

utenfor regionen 

 Fint å være med å påvirke i et demokrati 

 Reell stemme, være med å gjøre politiske beslutninger 

 Ønsker å bli bedre på å løfte saker til kommune, regionråd og fylkesting 

 Viktig i hverdagen å ha en reell stemme, være med å påvirke – lettere å 

rekruttere ungdommer om de kjenner til ungdomsrådene – og vet hva de 

driver med 

 Bidrar til økt involvering, og et viktig bidrag til demokratiet 

 Har et bra ungdomsråd som fungerer, viktig å få dette til framover 

Verksted: 

 Vi spør de unge ekspertene:  

o Ka e bra me å bo her?  

o Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 

 Vi spør de voksne beslutningstakerne:  

o Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
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Det ble delt i tre grupper. Presentasjon fra gruppene: 

 

Vi spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her?  

 Flott kommune å bo i 

 Små og samlende forhold – alle kjenner alle 

 Flott natur 

 Ny idrettshall i Kvænangen – gleder seg til 

 Mange ulike fritidsaktiviteter 

 Samler ungdom på kommunehuset i Kvænangen i påvente av ungdomsklubb 

 Blir invitert av voksne 

 Får gjennom saker for eksempel ungdomsklubb 

 Fint med en plass som ikke er idrett 

 Kommunene har en god kontakt. Rust gir kontakt mellom flere kommuner på 

tvers. 

 Bra med ungdomsrådene – ungdommene har en sterk stemme 

 Godt med sekretær og politiske veiledere.  

 Har tatt utgangspunkt i vi som bor her nord 

 Vi blir bedre kjent – utvikle oss i lag 

 Sterke ungdomsråd – vi blir sett av de voksne, og har voksne ressurser 

 Gode lokalsamfunn, fin natur og god plass 

 Framoverlent på tvers av kommunegrensene 

 Gode fritidsaktiviteter 

 Felles ønske om å få til ting på tvers av kommunegrensene 

 Møteplass for ungdom er viktig 

 

Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 

 Fokus på ungdom 

 Vi er framtida 

 Vi skal føre arven videre 

 Vi har en mening om alt, viktig å bli hørt, må kunne stole på de voksne 

 Flinkere til å snakke om ungdomsrådet. Gi mer informasjon. 

 Mer rekruttering. (henger sammen med manglende informasjon) 

 Få fram meninga til de yngste. 

 Snakke mer om ungdomsråd – mer info 

 Mere fokus på rekruttering – få vet hva ungdomsråd er  
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 Bedre kollektivtransport både på tvers av kommunegrenser og innad i 

kommunene 

Vi spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling - kordan får vi det til? 

o Lytte til ungdommen i alt politiske arbeid 

o Involvere 

o Tale og forslagsrett 

o Kursing viktig – tørre å ta ordet 

o Ungdom har mye makt – får nesten alltid gjennomslag 

o Avgjørende med administrativ ressurs og politiske rådgiver 

o Lytte til ungdommen, kursing, ha på plass en administrativ ressurs.  

o Kort prosess fra ord til handling. 

o Bedre infrastruktur internt og eksternt.  

o Lokale ungdomskonferanser – hva er ungdomsråd hva kan det brukes 

til 

o Ta i bruk sosiale media 

o Tettere kobling mot skolen - aktiv del av undervisningen 

o Kort vei fra ungdom til politikere i Nord-Troms, – bare å ta kontakt 

o Følge opp saker i forhold til infrastruktur, frem sak til k-styrene, 

regionrådet, fylkeskommunen 

o Ta initiativ i de enkelte kommunene om fravær og 

ungdomsmedvirkning som samfunnsfag 

o Sørge for at ny veileder tas opp i kommunestyret 

o Tydeliggjøre at ungdomsråd er viktig – ungdomsmedvirkning som 

utvikling og strategi 

o God forankring! 

Gruppe Fagråd+politiske rådgivere 

Hvordan legge til rette for at ungdomsrådet når fram? 

o Gjøre ungdomsrådet trygt. Ungdomsrådene må være tydelig.  

o Legge til rette sakslista slik at sakene som omhandler ungdom slik at 

sakene som omhandler ungdom først i møtet.  

o Sende saker på høring til ungdomsrådet. 

o Vær konkret.  

o Prat med store bokstaver – vær tydelig 

o Hjelpe til med forberedelsen til møtene 

o Legg til rette sakslista for ungdomsrådene 
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o Merke saker som er relevant for ungdom 

o Involvere ungdom i saksbehandling – for eksempel sende saker til høring i 

forbindelse med saksbehandlingen 

Oppsummering ved saksordfører Eirik Mevik: 

 Mye positivt med å bo i Nord-Troms 

 Vi må bli bedre med informasjon for å få til rekruttering 

 Får på plass reell påvirkning – artig å få en sak opp i kommunestyret 

 Den administrative ressursen er ekstremt viktig for ungdommene 

 Viktig med politisk rådgiver for å få løftet fram politiske saker 

Etter verkstedprosessen ble det gjennomført parallelle møter. Felles orientering fra 

omstillingsprosjektet og besøk på Kvænangen kraftverk. 

 

MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD KL 1200-1300 

 

REFERATSAKER: 

 Fra Troms fylkeskommune: Svar – forespørsel fra Nord-Troms Regionråd vedr 

Troms fylkeskommunes asfaltplan 219 

Vedtak: 

Referatsaken følges opp med å etterspørre svar vedrørende når det sist ble  

gjennomført en faglig vurdering av SVV vedr dekkelegging. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 21/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.19 og 1.4.19   

Saksdokumenter:  

 Protokoller fra møter 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 26. mars og 1. april 

2019. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no  

Saksdokumenter: 
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 Avtale om drift av felles nettportal av 1.9.2014 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Som ett av tiltakene i Omdømmeprosjektet ble det etablert en felles nettportal for å 

profilere Nord-Troms – med følgende menyvalg; 

 

 

 

Nettportalen skulle være et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og et 

virkemiddel for å skape interesse for regionen. 

 

Det ble inngått en avtale mellom kommune om drift fra 2014 for å sikre vedlikehold, 

oppdatering og videreutvikling av design, tekst og bilder i portalen. 

Rådmannsutvalget (RU) skulle utgjøre styre og Kvænangen kommune skulle ha 

ansvar for drift (vertskommunemodell).  

 

Etter avslutning av Omdømmeprosjektet ble ikke driften av siden fulgt opp. Saken 

har vært på sakskartet gjentatte ganger i rådmannsutvalget.  

 

Vurderinger: 

Det er ressursskrevene og vedlikeholde og utvikle en hjemmeside. Det ble gjort et 

godt arbeid i Omdømmeprosjektet, men når dette arbeidet ikke er blitt fulgt opp, 

sitter vi igjen med en hjemmeside som er utdatert og kan inneholde feil 

informasjon. Dette er ikke gunstig for profileringen av regionen. 

 

Etter godkjenning fra RU og regionrådet, startet administrasjonen for noen år siden 

å bruke portalen til å legge ut saksprotokoller, rapporter mm. I tillegg ble teksten på 

siden gjennomgått og noen korrigeringer foretatt.  

 

Pr i dag «fungerer siden dårlig», lite hensiktsmessig meny/dårlig oversikt – det er 

også mye informasjon som bør oppdateres. 

 

Regionrådet har behov for en tidsriktig hjemmeside for å legge ut informasjon om 

virksomheten, prosjekter og satsinger som også snakker med sosiale medier. 
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I og med at «lite har skjedd» med nordtromsportalen siden prosjektslutt Omdømme, 

ser vi det som hensiktsmessig å bruke denne plattformen for den «nye portalen for 

regionrådet». 

 

Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet overtar drifta av www.nordtromsportalen.no. Det avsettes 

midler til vedlikehold og drift på regionrådets budsjett fra 2020. 

2. Det brukes eksisterende midler på budsjett for inneværende år til ny layout 

(inntil kr 50.000). «Ny hjemmeside» har som mål å ivareta 

informasjonsbehov i regionrådsregi. 

3. Eksisterende info (utarbeidet i Omdømmeprosjektet) på hjemmesiden gjøres 

tilgjengelig for kommunene tidlig høst 2019. 

4. Ny side publiseres på konstituerende møte i regionrådet 5. november 2019. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 23/19   Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet  

Saksdokumenter: 

 Rapporter på www.nordtromsportalen.no 

o Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur 

o Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

 Prosjektregnskap 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Regionrådet har avsluttet prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms». 

Målet for prosjektet var: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 

næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 

og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 

bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 

fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 

Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  

leverandør av oppdraget. Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan  

Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer: Stig Kjærvik, Lyngen kommune,  

Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif  

Pedersen, Avfallsservice AS. 

 

http://www.nordtromsportalen.no/
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Rapport: 

Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 

politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 

kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 

planer. Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere 

og næringsliv har deltatt. 

 

Vedtatte strategier for videre arbeid: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 

2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 

3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 

4. Løfte fram havnene 

5. Styrke kollektivtilbudet 

6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 

Budsjett/finansieringsplan 

Kostnader  

Prosjektledelse/koordinering* 320 000 

Kjøp av tjenester 700 000 

Regnskap / revisjon   30 000 

Reiseutgifter   100 000 

SUM KOSTNADER 1 200 000 

 

Finansiering  %-fordeling 

Regionrådets egeninnsats 320 000 26,7 

Tilskudd fra kommune 300 000 25 

Troms fylkeskommune 300 000 25 

Næringsliv Nord-Troms 280 000 23,3 

SUM 1 200 000 100 

 

Vurderinger: 

Regionrådet fikk overlevert rapporten i januar 2019 fra styringsgruppa. Denne ble 

tatt til orientering. Resultatet av arbeidet ble presentert på et eget seminar i 

Olderdalen 14. februar i år med over 50 deltakere. Det er også laget en plan for 

videre politisk jobbing med utgangpunkt i rapportene og de valgte strategier. 

 

Som det går fram av det vedlagte regnskapet er det et lite underforbruk på ca 

10.000 kr i forhold til budsjett. Dette utgjør under 1 % av totalbudsjettet. 
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Prosjektregnskap: 
 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner rapportering og sluttregnskap fra prosjektet 

regionale strategier for infrastruktur i Nord-Troms.  

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 24/19    Uttalelse responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST) 

Saksdokumenter: 

 Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd om responstid på ambulanse 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 

Nord-Troms ungdomsråd har mottatt en henvendelse fra Hardanger ungdomsråd 

vedrørende responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd har sendt 

følgende henvendelse til regionrådet: 

«Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er 

avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og 

lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, 

vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 

25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 

innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos 

helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere 

oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt 

økende trafikk på veiene. 

 

Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. 

Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 

26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i 

Skjervøy (https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-

1.14023472) Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være 

store forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, 

sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. 

Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale myndigheter.» 

 

Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt uttalelse om ambulanseberedskap; 

«Nord-Troms Regionråd frykter for liv og helse dersom ambulanseberedskapen 

reduseres. Nord-Troms er i en sårbar situasjon med lange avstander og utfordringer 

med ras og vinterstengte veier, og vil være ekstra utsatt om beredskapsnivået 

reduseres. Vi har allerede i dag en situasjon som er skjør ved at beredskapen 

svekkes når én ambulanse kjører fra et distrikt med en pasient til sykehus. Vi har 

behov for en tilstedeværende ambulansetjeneste i hele regionen.» 

Det har også vært flere medieoppslag den siste tiden om responstiden i 

distriktskommuner, hvor man ikke innfrir kravene i henhold til veiledende 

kvalitetsindikator. Saken er også satt på dagsorden i flere politiske parti, og det kan 

være aktuelt å fremme forslag i Stortinget om forskriftsfesting av responstider for 

norske ambulanser. 

 

 

 

https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-1.14023472
https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-1.14023472
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Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd sender en uttalelse vedrørende responstid for ambulanse. 

Ordfører Knut Jentoft utarbeider forslag til uttalelse som sendes til godkjenning før 

den oversendes Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

Under behandling av sak 25/19 fratrådte ordfører Eirik L. Mevik av 

habilitetsgrunner. (Styreleder i Ungt Entreprenøskap) 

 

Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt HoppIdè grunnskole  

Saksdokumenter: 

 Fra UE: skisse til modell-samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms  

 Fra Rådmannsutvalget: melding om vedtak i sak 29/19 fra møte 30.04.19 

Hoppide grunnskole 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers 

kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten  for at de 

bosetter seg på hjemstedet. Det vises også til at elever som deltar i 

elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet for å 

etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.  

 

Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet fikk vi kunnskap om at unge har 

mangelfull kjennskap til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er 

et viktig virkemiddel for å øke kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt 

stolthet og forsterke regional identitet.  Gjennom entreprenørskap og elevbedrift 

som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med lokalt næringsliv, ønsker vi å 

gi unge gode vilkår for gründersatsing. 

 

Dette var noe av bakteppe for den helhetlige entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 

delprosjekt – grunnskole, videregående skole og unge gründere) som var prioriterte 

tiltak i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018. 

 

Målsettinger: 

Hovedmål:  Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se 

mulighter i egen region.  
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Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling,  øke bolyst 

og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene 

(opplæringa) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne 

til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i 

arbeidslivet som gode arbeidstakere. 

Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-

Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som 

vedtas av alle kommuner.   

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på 

regionens stedskvaliter som fortrinn i framtidig utvikling og 

entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  

og implementeres i grunnskolene i regionen 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og 

gjennom satsing på entreprenørskap,  gi barn og ungdom 

kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms 

 

Organisering: 

Prosjekteier:   Nord-Troms Regionråd DA 

Styringsgruppe:  Representanter fra rådmannsutvalget, næringsutviklere, 

skoleledere, nærings- og arbeidsliv. 

Prosjektledelse:  Vertskommuneansvar: Skjervøy. Prosjektansvar: Regionkontoret 

for Nord-Troms ved Ulla Laberg 

Det har vært ansatt egen prosjektleder i 50% stilling med 

kontorsted Kvænangen. 

 

Prosjektet (regionrådet) har hatt en samarbeidsavtale med UE (ungt 

entreprenørskap) Troms gjennom hele prosjektperioden. Dette for å bruke UE sine 

programmer for grunnskolen, kursing av lærere mm. 

 

Hoppidè grunnskole er i avslutningsfasen. Prosjektet er forlenget til sommeren 

2019, grunnet gjenstående midler på budsjettet. Det medfører muligheter for å 

sluttføre prosjektet ved skoleslutt. Styringsgruppa i prosjektet er enige om at 

gjennomføring av tiltak som gjenstår skal fokuseres i siste del av perioden. 

 

Vurderinger: 

UE Troms har  kommet med et forslag om å forlenge prosjektsatsingen med 2 år. 

Forslaget innebærer et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, 

næringsliv og UE.  
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Om en slik videreføring skal være aktuell må arbeidet ha en god forankring hos 

oppvekstlederne i den enkelte kommune, de må være «eiere» i prosjektet.  

 

Forslaget til videreføring har vært drøftet i møte med oppvekstledere i kommunene 

29.03.19 (Nordreisa hadde forfall). Oppvekstlederne er negative til skissert 

avtaleforslag fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til nytt prosjekt, men jobbe 

med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens læreplaner. 

 

Rådmannsutvalget har meldt at de slutter seg til oppvekstledernes vurdering, ref 

møte i rådmannsutvalget 30. april.  

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i tilrådning fra oppvekstlederne og rådmannsutvalget i Nord-Troms,  

ønsker ikke Nord-Troms Regionråd å delta i en forlengelse av prosjekt HoppIdè  

grunnskole.  

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

ORIENTERINGSSAK: 

Oppstart Havneprosjektet del II, ved Ørjan Albrigtsen  

 Det er signert avtale med Transportutvikling AS som skal være 

prosessleder/ faglig bistand i prosjektet «Styrket samarbeid mellom 

havnene i Nord-Troms». 

 Oppstartsmøte med Transportutvikling er gjennomført. Det planlegges 

møte i prosjektgruppa 11. juni.  Videre er det aktuelt med studietur i 

september/ oktober.  

 Prosjektperioden blir medio mai til medio november.  

 Skape en arena med fokus på havner i regionen – hvordan kan 

kommunene samarbeide på dette området – ønske om at dette kan 

drøftes i hver enkelt kommune. 

 Prosjektet får tilskudd fra Kystverket. 

 Alle kommuner har bekreftet at de skal delta i prosjektet. Det er 

regionrådet som står bak søknaden og som har gjort vedtak om videre 

deltakelse. Skjervøy kommune er ansvarlig vertskommune for prosjektet. 
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SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 

 

Oppsummering etter representantskapsmøte 30. april, ved Ørjan Albrigtsen 

 Bakgrunn: Det har vært drøftinger i regionrådet – ønske om å fortsette som 

Nord-Troms seks. Ny samarbeidsavtale vedtatt i kommunestyrene juni 2018 

 Har hatt møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 

 Plan om møte med nabokommuner i Finnmark/Vest-Finnmark regionråd 

 Diskutere 2 problemstillinger – ulike nivå: 

 Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon 

 Samarbeid om samfunnsutvikling 

 Ønsker innspill fra representantskapet til veien videre: «Hva vil være den 

beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms? Skal vi se mot 

Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-Troms samarbeid?  

 Oppsummering etter drøfting: «Ett strategisk grep kan være å skille tydelig 

mellom blokk-samarbeid og samarbeid om samfunnsutviklingen. Det er 

aktuelt å utrede denne saken videre.» 

Det var enighet om følgende oppfølging av denne saken: 

Det er viktig at debatten står på den politiske dagsorden – prosessen er allerede 

startet. Men viktig at saken ikke avgjøres før det nye regionrådet er på plass etter 

valget til høsten. Vi har for lite grunnlag for å drøfte denne saken på en helhetlig 

måte. Det er behov for å få utarbeidet et notat som grunnlag for drøfting. 

Ørjan og Svein tar ansvar for å få utarbeidet et notat som grunnlag for videre 

jobbing med denne saken. 

 

Finansiering studiesenteret –møte statsråd 30. april, ved Svein Leiros 

 Møtet med statsråden, hvor også rektorat ved UiT og fylkesrådene deltok 

 Videre oppfølging: det skal oversendes et felles brev fra UiT, fylket og 

regionrådet til statsråden 

Oppsummering studietur Sogndal 6.-9. mai, ved Svein Leiros 

 Mange nyttige eksempler/erfaringer og ta med i eget arbeid 

 Rapport og presentasjoner sendt ut til alle deltakere 

Politisk jobbing infrastrukturrapport – møte samferdselskomiteen Troms fylke 

ultimo mai, ved Ørjan Albrigtsen 

 Har hatt møte – god gjennomgang (SVV og fylkesråden) 

 Må arbeides med kontinuerlig – viktig å ikke slippe taket, men gjenta 

budskapet (verdiskapning vs infrastrukturutfordringer) om og om igjen 
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Drivkraft Nord-Troms – oppstart 1. juni. Hvordan jobbe med forankring? Ved Svein 

Leiros 

 Følges opp i regionrådsmøte 25. juni 

Kommunemøte i Alta 4. juni, Fylkesmannens initiativ, ved Svein Leiros 

 Ikke aktuelt å dra felles til Alta 

 Enighet om å invitere formannskap og ledelse, ikke innkalle 

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 

 Utsettes til møte regionrådet 25. juni 

Seminar 14. juni fra kompetanseløft til campus Nord-Troms, ved Berit Fjellberg 

 Målsetting er å utvikle kompetanse som en utviklingsstrategi for Nord-Troms 

 Invitasjon sendt ut til deltakere som blir berørt/kan bidra til utvikling av 

strategien som skal kobles til den videre jobbinga mot Campus Nord-Troms 

hvor studiesenteret blir den mest sentrale aktøren 

 

Nord-Troms konferansen 29. august, ved Eirik L. Mevik 

 Det kommer en epost med informasjon fra Eirik/Dan-Håvard 

Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 

 Utsettes til møte regionrådet 25. juni 

 

ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

 Høring ny struktur yrkesfag videregående skole. Saken er på høring. 

Saksordfører Øyvind Evanger følger opp, 

 

Møtet hevet kl 1335 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 


