
 

 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 10-2019 

STED: Skibotn helse og rehabilitering 

TIDSPUNKT: 25.-26. november 2019 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Hanne Wiesener for Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Program: 

Mandag 25. november 

Kl. 11.00 Tur ungdom og ordførere 

Kl. 17.00 Fellesmøte ungdomsråd og regionråd 

 

Tirsdag 26. november 

Kl. 9.00 Møter 

• Parallelle møter - ungdomsråd og regionråd 

• Lunsj 

Kl. 13.00 Vel hjem! 

 

Mandag – fellesmøte kl 1700-1900: 

• Presentasjon av RUST ved ungdommen 

• Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms – verktøy for reell medvirkning - 

hvordan bruker vi denne i praksis? Innledning, drøfting og konklusjoner 

RUST ved regional ungdomskonsulent skriver protokoll. 

 

 

 

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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TIRSDAG – REGIONRÅDET MØTESTART KL 0830 

 

Merknad til innkalling: ingen 

 

REFERATSAKER: 

Fra Øst-Finnmark Regionråd: brev til ENOVA: Utbygging av ladeinfrastruktur i 

Finnmark og Nord-Troms nå! 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. Status i saken sjekkes av  

ordfører i Storfjord og Kåfjord. I etterkant gjøres en vurdering om det er behov for å  

sette saken på dagsorden. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 42/19  Godkjenning av referat fra møte 05.11.19  

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra konstituerende møte 5. november 2019 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 5. november. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 43/19  Revisjon av retningslinjer saksordførerordningen  

Saksdokumenter:   

• Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14 

• Forslag til reviderte retningslinjer for saksordførere 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Forslaget til reviderte retningslinjer for saksordførere godkjennes. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Forslag til: 

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
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1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For 

hvert saksområde, eller for viktige enkeltsaker/prosjekter som pågår over tid, 

oppnevnes det en saksordfører. 

 

2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av 

regionrådet, og ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og 

nestleder. Utvalg, komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet 

informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 

3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, 

og holde regionrådet orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken 

diskuteres i forkant med saksordfører. Saksordfører legger fram og redegjør 

for saken i møtesammenheng. 

 

4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

• Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet 

• Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå 

utenfor regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og 

Storting 

• Informasjon til media og opptre som pressekontakt 

 

5. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra 

regionrådet i styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende 

saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 

 

Saksopplysninger: 

Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 

vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 

selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  

 

Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 

selskapsloven. 

I regionrådsmøte 5. november ble det gjort følgende vedtak: 

 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    

nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  

 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  

 regionrådet. 
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Vurderinger: 

I forslaget til reviderte retningslinljer er det lagt vekt på å forenkle og harmonisere  

retningslinjene i forhold til selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i  

2018. 

 

 
Sak 44/19  Valg av saksordførere  

Saksdokumenter:  

• Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende saksfelt og saksordførere i møte for  

perioden 2019-2021 (revideres ved valg av ny leder og nestleder) – se tabell. 

 

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 

 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Regionrådet 

Fylkesplan Regionrådet 

Tiltakssonen Regionrådet 

Tornedalsrådet Bernt Lyngstad og Geir Varvik 

Næring Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 

Samferdsel – infrastruktur Ørjan Albrigtsen, Dan-Håvard Johnsen 

og Geir Varvik 

Kompetanse og utdanning Hilde Nyvoll og Dan-Håvard Johnsen 

Kultur Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 

Helsetilbud Det oppnevnes saksordfører etter 

behov 

Nord-Troms Studiesenter Hilde Nyvoll (valgt 5.11.19) 

Ungdomssatsing – RUST Bernt Lyngstad 

Styret for mastergradsstipend Hilde Nyvoll 

Ny organisering – regionrådet Regionrådet  

Skattlegging av vannkraftverk Geir Varvik 

Havbruksskatteutvalget Eirik L. Mevik 

Kvotemeldingen Ørjan Albrigtsen og Dan-Håvard 

Johnsen 

PROSJEKT:  

Drivkraft Nord-Troms Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
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Prosjekt Lyngshest Bernt Lyngstad (valgt 5.11.19) 

REPR ULIKE FORA:  

Styringsgruppe vekslingsmodellen Hilde Nyvoll 

 

Saksopplysninger: 

Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 

kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 

til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 

flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 

vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 

saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 

 

Vurderinger: 

Regionrådet bør i møtet drøfte om saksfeltene er dekkende for det arbeidet en ser  

for seg i nærmeste 2-årsperiode. I tillegg kan det være behov for å splitte noen av  

saksfeltene som er omfattende for eksempel samferdsel - stikkord; 

• RTP – regional transportplan 

• NTP – nasjonal transportplan 

• Forslag jernbaneutvalg Nord-Norge (KVU Nord-Norge banen) 

• KVU – innfarter Tromsø 

• Digital infrastruktur 

• Ladeinfrastruktur 

• Ulike delplaner (kollektivtrafikk, rassikring, trafikksikring mm) 

 

 

Sak 45/19  Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  

Saksdokumenter:   

• Prosjektplan Drivkraft Nord-Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til styringsgruppen for 

prosjekt Drivkraft Nord-Troms: 

• Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  

• Fra næringsliv: leder Arena Nord-Troms Håvard Høgstad 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 

Troms Fylkeskommune. Drivkraft prosjektet har som overordnet mål å utvikle varige 

samarbeids-modeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke 
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sysselsetting og styrke kompetansen. Flere kompetanse-arbeidsplasser vil gjøre 

regionen mer attraktiv og skape vekst i hele samfunnet! 

 

Drivkraftprosjektet har fire satsingsområder: 

➢ Drivkraft Campus Nord-Troms 

➢ Drivkraft Ungdomsmedvirkning 

➢ Drivkraft Kvenkultur 

➢ Drivkraft Grensesamarbeid 

Regionrådet vedtok på møtet 27.11.18 følgende sammensetning av styringsgruppen 

på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms:  

1. Leder: rådsordfører Svein Leiros 

2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms 

fylkeskommune (sekundært en fylkestingsrepresentant fra Nord-Troms), 1 

representant fra RUST (kan også være tidligere RUST-medlem), 1 

representant fra regionalt næringsliv. 

3. Arbeidsutvalget i Nord-Troms Regionråd får ansvar for å rekruttere 

medlemmer til styringsgruppen. 

 

Dagens styringsgruppe: 

Leder: rådsordfører Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 

Fra fylkesnivået: John Karlsen 

Fra RUST/ungdom: Victoria M. Figenschou 

 

Næringslivsrepresentant har vært Tom-Rune Eliseussen, styreleder Halti 

Næringshage/Statskog. Eliseussen er blitt ordfører i nye Senja kommune, det er 

derfor behov å velge ny representant. 

 

Representant fra UiT har vært Marit Anne Hauan, styreleder Senter for nordlige 

folk/Tromsø Museum UiT. Hun har etter valget bedt om å fratre da hun har gått av 

som styreleder på Senter for nordlige folk, i tillegg har hun gått over i en 

forskerstilling på UiT.  

 

Vurderinger: 

Arbeidsutvalget i regionrådet har diskutert ulike kandidater til å ta over de ubesatte 

plassene i styringsgruppa.  Arbeidsutvalget har landet på følgende kandidater: 

• Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  

• Fra næringsliv/Arena Nord-Troms: leder Håvard Høgstad 

 

Begge kandidatene er forespurt og har takket ja til oppdraget. 
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Sak 46/19  Felles kommunelege samfunnsmedisin  

Saksdokumenter:   

• Melding om vedtak fra rådmannsutvalget 

• Rapport fra utredning: felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Saksbehandler: rådmannsutvalget 

 

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til forslaget om en felles kommunelege i  

 samfunnsmedisin for Nord-Troms. Regionrådet har forståelse for at  

 kommunene står i en utfordrende økonomisk situasjon, men oppfordrer  

 kommunene til å sette saken på dagsorden.  

2. Forslag til problemstillinger som kan drøftes;  

a. Hvordan kan man løse samfunnsmedisinske oppgaver?  

b. Er det mulig å fordele oppgaver mellom kommunene (for eksempel 

utarbeidelse av ulike planer)?  

c. Kan man løse oppgaver på en annen måte enn i dag? 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Oversendt sak fra rådmannsutvalget 2.10.19: 

 

«MELDING OM VEDTAK I RÅDMANNSUTVALGET 

EMNE: 67/19 FELLES KOMMUNELEGE SAMFUNNSMEDISIN 

STED: SKYPE 

TIDSPUNKT: Mandag 30. september 2019 

Kommuneoverleger har utredet muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 

arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin. Målet med en slik stilling er å få til en mer 

samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der kommunens og legers kunnskap om 

samfunnsmedisinske forhold økes, samt at samfunnsmedisinske oppgaver utføres 

med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen være en mer tydelig 

premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Vedtak: 

• Sendes videre til forankring i Regionrådet for anbefaling til kommunestyrene. 

• Kommunene kan legge den fram for helse og omsorgs-utvalg. 

• Det tas sikte på å ha felles kommunelege samfunnsmedisin innen 2021.» 

 

Klipp fra rapporten som er utarbeidet av: 

Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune 
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Paul Odberg, Skjervøy kommune 

Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune 

Kjell Nysveen, Kvænangen kommune 

Carol Pascoe, Lyngen kommune 

 

«Målsetning 

Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen 

helse bedt om utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 

kommuneoverlegens arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin, altså en felles 

kommuneoverlege i Nord-Troms kommuner. Kommuneoverleger har gjennom 

utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 

 

Bakgrunn 

Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom 

mange år vært stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der 

mange av disse nå kan trekke frem momenter i historisk perspektiv gjennom flere 

tiårs erfaring.  

 

Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt 

mer omfattende de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som 

trådte i kraft i 2012. I små distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å 

kombinere kommuneoverlegestillingen med kurativ praksis som fastlege. Det har 

vært, og er fortsatt, en generell økende arbeidsmengde som fastlege, der man 

spesielt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring 

fra spesialisthelsetjenesten (sykehus) til primærhelsetjenesten (fastleger). Det 

handler blant annet om oppfølgende kontroller som tidligere ble utført på 

poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos fastlege, eller raskere 

utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter 

utskrivelse. Andre eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er 

vurdering av førerkortsaker som tidligere lå hos Fylkeslegen.  

 

Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen oftere enn før oppsøker 

lege, som skyldes alt fra dokumentasjonskrav som er kommet til behov for 

bekreftelse på at man er frisk. Samtidig med dette skal kommuneoverlegen også 

fylle sin rolle innen det administrative i driften av legetjenesten, samt ansvar for de 

samfunnsmedisinske områdene innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern 

og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for eksempel smittevern 

mer aktuell i dag med økende reisende over landegrenser, økt antall flyktninger til 

landet og dermed økende behov for beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 

smittsomme sykdommer. 
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Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og 

i helseforetaket og dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske 

saker, som for eksempel akuttmedisinsk beredskap i kommunen. 

 

Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at 

dette generelt er tatt hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle 

arbeidsoppgavene kan gjøres tilfredsstillende. 

 

Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 

arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt 

er lovpålagte arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer 

spesialisert 4 kunnskap innen samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å 

sette seg inn i grunnet mange andre arbeidsoppgaver. 

 

Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er 

- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 

- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 

- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 

- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 

helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket» 

 
 

DRØFTING- OG ORIENTERINGSSAKER: 

KVU innfarter Tromsø ideverksted løsninger – januar 2020 

- Drøft/avklar deltakelse? 

«Invitasjon til verksted: 

- Her kommer invitasjon til status KVU Innfarter til Tromsø og et andre ideverksted om 
løsninger. 

- Den første delen av møtet blir orienteringer om hva som er gjort i KVUen fram til midten av 
januar 2019. Dette er blant annet basert på resultatene fra det første ideverkstedet i 
Nordkjosbotn i starten av oktober. Vi ønsker en bred og samfunnsmessig involvering i 
KVUen, og innspill på det som produseres underveis. I dette møtet blir temaene å handle 
om forståelse av situasjonen i området, hvilke utfordringer og problemstillinger som er 
aktuelle og hva slags behov som finnes relatert til transportsystemet knyttet til Tromsø. 

- Den andre delen av møtet blir et andre ideverksted om løsninger. Hva slags løsninger er 
aktuelle og i hvilken grad vil de oppfylle de behovene som har blitt avdekket. Dette blir et 
gruppearbeid, der alle gruppene skal få sjansen til å presentere sine resultater til slutt. 

- Til de som var med på det første ideverkstedet så vil vi få takke for en fremragende innsats 
der! Rapporten derfra er under utarbeidelse, og vi håper å kunne sende den ut og legge 
den på vår hjemmeside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso i løpet av 
uke 45. Den kommer iallfall så snart den er ferdig. 

- Nærmere informasjon om hvor møtet i Tromsø 16. januar 2019 blir og endelig agenda blir 
det sendt oppdatering på i god tid før. 

- Vel møtt i Tromsø på nyåret! 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso
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- Med hilsen 

- Nils Petter Rusånes Prosjektleder KVU Innfarter til Tromsø 

- For spørsmål om møtet, ta kontakt med Monica Fastvold Bjarnesen Mobil: 94277012» 
 

Oppfølging: 

Enighet om at regionrådet ikke opptrer samlet på verkstedet, da vi ikke har deltatt 

som regionråd tidligere i prosessen.  

 

UFB – Ullsfjordforbindelsen –presentasjon ved ordfører i Lyngen og Tor Petter 

Christensen 

• Behov for å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag (inkl kostnader) for 

UFB 

• Vært i kontakt med Transportutvikling AS i Narvik som kan gjøre et 

utbedringsarbeid 

• PP finnes vedlagt 

 

Oppfølging: 

Ordfører i Lyngen følger opp saken. 

 

Oppfølging av henvendelse fra Kautokeino kommune 

«Tidligere behandling 19.09.19: 

Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 

Innstilling til vedtak (ikke beslutningsdyktig): 

1. Nord-Troms Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Kautokeino kommune om 

medlemskap i Nord-Troms Regionråd.  

2. Det nye regionrådet (konstitueres 5.11.19) tar kontakt med Kautokeino kommune for å 

avklare gjensidige forventninger og behov. Et eventuelt medlemskap i regionrådet kan ikke 

iverksettes før ny organisering er på plass.»  

Orientering om status ved rådsordfører Ørjan Albrigtsen: rådsordfører følger opp 

kontakt med ordfører i Kautokeino. 

 

Aktuelt med samarbeid vedrørende kystsoneplan? 

Drøfting i møtet: 

• Alle kommunene signaliserer behovet for å rullere planene 

• Kan være aktuelt å bruke samme «delingen» som sist; en plan for 

Lyngenfjordbassenget (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) og en plan for de tre 

nordligste kommunene 

 

Hvordan skal vi jobbe med strategiplan for Nord-Troms Regionråd 2020-2023? 

- Rådmannsutvalget er bedt av arbeidsutvalget om å lage et notat til 

samlingen som er foreslått i februar 

- Arbeidsmetode 
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- Hvem bør involveres (RU, NUNT, NTSS, RUST?) 

- Prosessplan  

- Ressursbruk 

- Eventuelt  

 

Drøfting i møtet: 

Administrasjonen utarbeider et forslag til prosessplan med ressursbruk til neste 

regionrådsmøte. Forslaget behandles i AU først. 

 

 

ÅPEN POST: Aktuelle saker på dagsorden 

 

Sak fremmet fra Hilde Nyvoll vedr nærsykehus i Alta: 

• Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta har tatt med hele Nord-Troms i 

beregningsgrunnlaget/nedslagsfeltet.  

• Hilde utarbeider et kort innspill som godkjennes pr epost før det oversendes 

til styret i UNN 

 

Ad møteplan: aktuelt å møte Stortingsbenken i Oslo i februar? Evt skal vi invitere til 

møte i Nord-Troms? 

• Hvordan skal vi jobbe for å få gjennomslag? 

• Ikke aktuelt å legge møte i februar i Oslo 

• Bedre å ta møte med aktuelle nasjonale politikere i enkeltsaker 

• Dette kan drøftes videre i påfølgende møter 

 

Info fra ordfører i Kvænangen: 

• Ordfører er valgt inn i KS-styret, oppfordrer regionrådet/ordførere til å spille 

inn aktuelle saker 

 

 

Til neste møte: 

• Samferdsel: sette opp saken på neste møte 

• Plankontor – Bernt Lyngstad følger opp saken til neste møte 

 

 

Møtet hevet kl 1200 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 

 


