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PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 7-2019 

STED: Kåfjord 

TIDSPUNKT: 25. juni 2019 kl 1000 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sigleif Pedersen med fullmakt for Øyvind Evanger, Nordreisa  

Hanne Braathen for Knut Jentoft, Storfjord 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen (med pr telefon) 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

 

Godkjenning av fullmakt: Fullmakt fra Nordreisa kommune ved ordfører: 

«Fullmakt - møte i Nord-Troms regionråd 25.06.2019  

Da både ordfører Øyvind Evanger og varaordfører Olaug Bergset er forhindret til å 

møte i Nord-Troms regionråds møte 25.06.2019 gis det med dette fullmakt til 

Sigleif Pedersen å representere Nordreisa kommune i møtet 26.06.2019.» 

 

Vedtak: Fullmakten godkjennes. 

 

Ingen merknad til innkalling. I tillegg til utsendte saksliste tas følgende saker opp: 

• Orienteringssak: tildeling av mastergradsstipend 

 

REFERATSAKER: 

Fra kommunene i Nord-Troms: «Vedtak vedrørende plansamarbeid Nord-Troms» 

Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Språk – epikriser» 

Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Postutlevering» 

Fra Lofotrådet: «Forsøksfiske etter rødåte og utvidet kvote – spørsmål til 

Fiskeriministeren» 

 

Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 

 

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

 

Sak 26/19  Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.19   

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra møte 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 28. mai 2019 i 

Kvænangen. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 27/19  Høring «Ny struktur for yrkesfaga i Troms»   

Saksdokumenter:  

• Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18) 

• Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 - ny struktur for yrkesfag i Troms 

• Høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd 14.06.19 

 

Saksopplysninger: 

Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 

Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 

hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 

arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 

arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 

landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 

trenger. 

 

Saken ble sendt på høring til videregående skoler 16.05.2019, med vedlagt utkast til 

ny struktur.  

 

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole. Saken 

ble behandlet pr epost ved høringsfrist 14. juni 2019. 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole 

vedrørende ny struktur for yrkesfagene i Troms. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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ORIENTERINGSSAKER: 

 

Rapport fra KomRev Nord vedr innkjøpssamarbeidet 

Brev fra Knut Teppan Vik, Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

KomRev NORD IKS: 

 

«Jeg viser til rådmannsutvalgets behandling av sak 33/19.  

  

Forvaltningsrevisjonsrapporten om innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms har i perioden fra 

april og til dags dato vært behandlet i kontrollutvalgene i Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, 

Kvænangen og Lyngen. Den behandles i dag i kontrollutvalget i Kåfjord. Etter at rapporten 

ble behandlet i kommunestyret i Nordreisa den 21. mai i år, ble revisor gjort oppmerksom 

på at innkjøpssamarbeidet/kommunene - til tross for hva som tidligere har blitt opplyst – 

likevel har dokumentasjon for de tre anskaffelsene som i rapporten omtales som helt eller 

delvis «ikke-etterprøvbare».  

  

Jeg har i de av kommunene der det har virket sannsynlig at rapporten vil kunne komme opp 

til behandling i kommunestyret nå i juni; Skjervøy, Storfjord og Kvænangen, orientert 

ordførerne om situasjonen og anmodet om at behandlingen av rapporten utsettes fram til 

alle forhold er avklart. Dialogen vi har hatt med nåværende innkjøpssjef, tyder på at en 

avklaring vil foreligge i løpet av inneværende måned.  

  

På bakgrunn av ovenstående antar jeg at rapporten vil kunne behandles i de respektive 

kommunestyrene til høsten og at de endringene/justeringene som er naturlige i lys av 

hendelsesforløpet her, vil bli formildet fra vår side – høyst sannsynlig i form av et notat som 

vedlegges rapporten i forbindelse med kommunestyrenes behandling.» 

 

 

Tildeling av mastergradsstipend juni 2019 

Stipendstyret har tildelt 4 stipend. En av stipendmottakerne har takket nei. De som 

har takket ja, vil alle levere sine masteroppgaver våren 2020. Om stipendtildelingen: 

 

Ane Marie Lindskog tar master i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Tittel på hennes 

masteroppgave er «Bærekraftig bruk av Lyngsalpan landskapsvernområde».  

 

Problemstillingen for prosjektet hennes er: «Hvordan tilrettelegger forvaltningsmyndigheten 

(verneområdestyret) til Lyngsalpan landskapsvernområde for bærekraftig bruk av området.» 

Dette vil hun undersøke gjennom å se på hvordan styret jobber med utgangspunkt i 

forvaltningsplanen som nylig ble vedtatt og hvordan de fortolker og gjennom 

saksbehandling, vedtak og planarbeid (besøksstrategien) faktisk praktiserer mandatet. 

Fokuset hennes vil være på medvirkning, nemlig hvordan brukerinteressene i området og 

andre aktører blir inkludert i forvaltningen av området og kunnskap - hvilke 

kunnskapsformer som inkluderes når avgjørelser skal tas og hva som oppfattes som 

relevant når det planlegges for en bærekraftig framtid av Lyngsalpan.  
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Jørgen Nicolai Berg tar master i geologi. Tittel på hans oppgave er: «An engineering 

geology model of the Jettan rockslide, Troms». 

 

Fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet. Arbeid og undersøkelse av fjellområdet vil gi viktig og 

god kunnskap, som kan hjelpe med å få en bredere forståelse om hvordan det ustabile 

fjellområdet kanskje vil gli ut i framtiden. Dette vil da kunne gi varslingssystemet bedre 

grunnlag til når det skal varsles samt at en tidligere varsling og evakuering kan iverksettes. 

I området som skal studeres er det funnet en sone i mellom de ulike bergartslitologiene. 

Denne sonen har blitt tolket til å være et bergartslag med ulik litologi til bergartene rundt, 

men sonen har senere ført til diskusjon da det er mulighet for at denne sonen er en 

svakhetssone som har fungert som et glideplan tidligere. Ved å bestemme om denne sonen 

er et bergartslag eller et tidligere forkastningsplan kan den geologiske historien forstås 

bedre og videre gi større kunnskap om hvordan fjellpartiet vil bevege seg. 

 

Synøve Jahr tar master i Samfunnsplanlegging og Kulturforståelse. Tittel på hennes 

oppgave er: «Samstyring av havfisketurisme i Nord»  

 

Gjennom denne oppgaven vil Synøve søke å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om og for 

havfisketurisme i Troms og Finnmark. Ettersom næringen har skutt fart de siste årene, er 

kunnskap om forvaltning, utfordringer og muligheter viktig for hele regionen, inkludert 

Nord-Troms. Hun tar for seg Skjervøy kommune som en av case-kommunene for 

havfisketurisme.  

 

 

 

SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 

 

Finansiering studiesenteret ved Svein Leiros 

• Oppfølging etter møtet med statsråden 30.04.19, hvor også rektorat ved UiT 

og fylkesrådene deltok. Det ble avtalt å sende et felles brev fra UiT, fylket og 

regionrådet til statsråden 

• Status: vært møte med fylkesrådene sist uke. Skal tilskrive ministeren. 

Fylkestinget har også vedtatt en felles uttalelse vedr desentralisert utdanning. 

• Må også kobles til Drivkraftprosjektet 

 

Drivkraft Nord-Troms – forankring (prosjektleder deltar) 

• Presentasjon av prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen, startet 1. juni.  

• Kort innledning ved prosjektleder 

• Drøfting – hvordan sikre god forankring? 

• Viktig med forankring i de nye kommunestyrene – godt grep med møter i de 

enkelte k-styrene. Sjekk møtekalender for de enkelte kommunene til høsten. 
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Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 

• Utsatt sak fra møte regionrådet 25. juni 

• Status: foreløpig ingen tilbakemelding vedr oppfølging av denne saken 

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

• Utsett sak fra møte regionrådet 25. juni 

• Enighet om å utsette denne saken til etter valget 

Nord-Troms konferansen 29. august, ved saksordførere 

• I regionrådsmøte i mai ble det orientert om at det skulle sendes ut info om 

saken 

• De som var tiltenkt å være teknisk arrangør har trukket seg. Det er kort tid til 

planlagt tidspunkt for konferansen. Det er ikke kapasitet til å følge saken opp 

i sekretariatet. Det medfører at det ikke blir Nord-Troms konferanse i 2019. 

Fylkesmannen og Troms fylkeskommune orienteres om saken 

 

ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

• (posten utgitt grunnet tidsmangel) 

 

Møtet hevet kl 1125 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 


