
 

 

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 7-2020 

STED: Nordreisa 

TIDSPUNKT: 28. og 29. september 2020 

  

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Jan Rydningen for Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Møte mandag 28.09.20 start kl 1238 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste:  

Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 

• Sak 43/20 Uttalelse til fylkestinget vedrørende kutt i kollektivtilbudet 

 

PROGRAM: 

Mandag 28. september 

kl 1200 Regionrådsmøte  

(Behandling av saker på sakslisten – unntatt sak 39/20 og 40/20) 

Kl 1500 Regionrådet, KDU og helseledernettverket møter UNN ved Magne 

Nicolaisen: Etablering av helsefellesskap  

kl 1730 Fellesmøte RR og KDU  

(tema: Nord-Troms samarbeidet – orientering og drøfting) 

kl 1900  Felles middag 

  

Tirsdag 29. september 

kl 0830  Fellesmøte RR og KDU (Sak 39/20 og 40/20) 

kl 1200  Lunsj – vel hjem 

 

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

 

Sak 29/20 Godkjenning av referat fra møte 23.06.20 

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra møte i regionrådet 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra møte i regionrådet 23. juni 

2020. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 30/20 Regnskap 30.06.20 

Saksdokumenter:   

• Delregnskaper 30.06.20 

• Totalregnskap 30.06.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.20 til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger:  

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap;  

• drift inkl ungdomssatsinga RUST og sekretariat kommunedirektørutvalget 

• Nord-Troms Studiesenter  

• Prosjektet «Drivkraft Nord-Troms»  

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 

enkelte kommune pr 1.1. foregående år. 

 

Satsinger/prosjekter i regionrådet i 2020: 

• Mastergradsstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere regionale 

aktører 

• Havneprosjektet, prosjektansvar: Skjervøy kommune – fase I og II avsluttet. 

Fase III pågår 
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• Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» - oppstart juni 2019, 2-årig prosjekt. 4 

prioriterte områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, 

Ungdomsmedvirkning og Grensetjenesten  

• Forprosjekt Lyngshestlandet – samarbeidsprosjekt med Tromsø-områdets 

regionråd. Prosjektansvar: Birgit D. Nielsen – oppstart jan 2019-avsluttet 

1. kvartal 2020 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 

sekretariat for kommunedirektørutvalget viser et overskudd pr 30.06.20 på kr 

11.347. 
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Kommentarer til de største avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - mindre forbruk skyldes i hovedsak refusjon 

sykepenger som går til reduksjon i lønnskostnad. I tillegg er kostnader 

knyttet til regnskapsmedarbeider fordelt på alle avdelinger (adm 

kostnadsfordeling) 

o  «Reisekostnader» og «Møtekostnader» - mindreforbruk skyldes Covid19  

o «Arbeidslivsdag» - avsetning til fellesstand vil ikke bli benyttet i 2020. 

Arrangementet er digitalisert og har endra form. Studiesenteret deltar med 

fokus på mastergradstipendordningen 

 
Kommentarer ikke budsjetterte poster: 

• «Inntekter fra prosjekter» og «Kjøp av tjenester» - det vises til note 1 ovenfor 

som viser en oversikt over inntekter og kostnader tilhørende prosjekter. Det 

er gjort vedtak i regionrådet/arbeidsutvalget for alle disponeringer. 

 

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 243.556 pr 30.06.20. 

Studiesenteret har 2 fast ansatte.  
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Eierkommunene bidrar med 500.000 i tilskudd årlig, det samme beløpet som Troms 

fylkeskommune bevilger. I tillegg mottar studiesenteret 1 mill fra staten til drift fra 

2020.  Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l. 

 

 

 
Prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

Det er utarbeidet eget regnskap for prosjekt Drivkraft. Prosjektet startet opp 1. juni 

2019 med 2 års varighet. Regnskapet er gjort opp i balanse og påvirker ikke 

resultatet for totalregnskapet. Regnskap for 2019 og 2020 er satt opp for 
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sammenligning (begge gjelder ca 6 mnd periode). I tillegg er prosjektregnskap for 

hele perioden satt opp mot budsjett. 

 

 
Kommentar: 

Det er ført «andre» kostnader på konto: husleie og kontorhold, som gjør at denne er 

uforholdsmessig stor for 2019. dette vil bli korrigert før årsskiftet (blant annet ca 

45.000 vedrørende rekruttering av prosjektleder). 
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Totalregnskapet: 

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

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.20 på 

kr 254.904. 
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Sak 31/20  Oppnevning av representant til styringsgruppa – kunnskapsgrunnlag 

Ullsfjordforbindelsen 

Saksdokumenter: 

• Henvendelse fra UFB Ullsfjordforbindelsen av 4.12.19 

• Fra Transportutvikling – Markedsvurdering av Ullsfjordforbindelsen av 

6.12.19 

• Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20 sak 04/20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd viser til vedtak i sak 04/20 vedrørende utarbeidelse av 

kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen. Nord-Troms Regionråd oppnevner 

ordfører Geir Varvik som sin representant i styringsgruppa i prosjektet. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

I regionrådsmøte 29. januar i år i Alta ble det gjort følgende vedtak: 

«Sak 04/20  Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen – 

regionrådets rolle 

Enstemmig vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til at det utarbeides et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag for Ullsfjordforbindelsen. 

2. Regionrådet har ikke kapasitet eller økonomiske ressurser til å inneha 

prosjektledelsen i dette arbeidet.  

3. Lyngen kommune er prosjektansvarlig. 

4. Regionrådet er prosjekteier og deltar i styringsgruppa i prosjektet.» 

 

 

 

Sak 32/20  Rekruttering av leder Nord-Troms Studiesenter  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter arbeidsutvalgets oppnevnelse av ansettelsesutvalg 

og mandat for rekruttering av ny leder til Nord-Troms Studiesenter. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
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Dagens leder av Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Kristin Vatnelid Johansen har sagt 

opp sin stilling som leder av studiesenteret for å tiltre ny stilling i Kåfjord kommune. 

Hun fratrer 31. oktober 2020. Ny leder må derfor rekrutteres.  

 

Ansettelsesutvalg 

På grunn av tidspress har arbeidsutvalget i regionrådet oppnevnt ansettelsesutvalg, 

da ordinært møte i regionrådet først avholdes 28. og 29. september.  

 

Arbeidsutvalget i regionrådet har gjort følgende vedtak vedr rekruttering av ny leder 

Nord-Troms Studiesenter: 

1. Ansettelsesutvalget får i mandat å ta ansvar for hele ansettelsesprosessen 

med innstilling til styret. Nord-Troms Regionråd foretar tilsetting. 

2. Sammensetning av ansettelsesutvalget:  

• Saksordfører Hilde Nyvoll, leder av rådet 

• Kommunedirektør Cissel Samuelsen (ansvar for kompetansefeltet) 

• Arnt Furubakken, personalavd, Kåfjord kommune 

 

 

 

Sak 33/20  Intensjonsavtale om etablering av interkommunalt politisk råd – 

kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner om å vedta 

intensjonsavtalen med mål om avklaring av deltakelse i et felles 

interkommunalt råd bestående av kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 

2. Nord-Troms Regionråd vil bestå i dagens form inntil interkommunalt politisk 

råd er etablert. Nord-Troms Studiesenter, ungdomssatsingen RUST og andre 

samarbeid i Nord-Troms vil videreføres med dagens 6 eierkommuner i et 

eget selskap. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske 

samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av 
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kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale politiske 

råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. 

 
 

Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger; 

• Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd 

• Sammenslåing av fylkeskommuner 

• Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i 

samfunnsutviklingen fra fylkeskommune og fylkesmann 

• Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark  

• Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen 

 

I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige 

valgperiode (2015-2019); 

• Drøftingsmøter med Tromsø-områdets regionråd  

• Plan om å avholde møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke gjennomført)  

• NTRR mottok en skriftlig søknad fra Kautokeino kommunestyre om 

medlemskap 

 

Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede 

samarbeid mot Tromsø-området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste 

løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 

 

Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles 

interkommunalt politisk råd med basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et 

møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23.06.20. I møte ble man enig om ei 

felles arbeidsgruppe som består av Mona Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av 

regionrådene).  
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Mandatet til arbeidsgruppa; 

1. «Lage en oversikt over samarbeid og hvordan regionrådene i dag er 

organisert. Hva er aktuelt å ta inn hva skal holde utenfor?  

2. Utredning av hva nye Nord-Troms interkommunale råd kan og bør være? 

3. Lage utkast til avtale.» 

Vurderinger: 

Drøftingene mellom regionrådene signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus, 

og en forsterking av gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå. Et 

interkommunalt politisk råd kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på 

valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad 

for å stå sterkere. 

 

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres i en slik prosess frem mot 

eventuell stiftelse. Erfaringer og forskning viser at tidlig involvering og forankring av 

slike prosesser er avgjørende for å lykkes. Det er derfor viktig å koble på 

formannskapene/kommunestyrene i arbeidet. Det er også avgjørende med felles 

mål, strategier og konkrete handlinger, slik at man oppnår gode resultater sammen 

– det er viktig for å bygge tillit mellom partene.  

 

Et interkommunalt politisk råd basert på kommunene i Tromsø-området og Nord-

Troms Regionråd krever en prosess i flere faser. Dette på grunn av ulik organisering 

og omfang av de to regionrådenes virksomhet pr i dag. 

 

Det foreslås følgende plan for prosessen:  

Etablering av interkommunalt politisk råd for kommunene Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen: 

 

 Milepæler: 

1 September 2020: 

Vedtak i begge regionråd med anbefaling til eierkommunene om å slutte 

seg til en intensjonsavtale. Mål for intensjonsavtalen: avklaring av deltakelse 

i et felles interkommunalt råd med 9 kommuner (kommuner som inngår i 

Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd). Et felles 

interkommunalt råd med 9 kommuner kan bli en politisk maktfaktor som 

samler og styrker hele regionen. 

Info-skriv til k-styrene om prosess igangsatt 

2 Innen 10. oktober: 
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Utarbeide intensjonsavtale og ferdig saksfremlegg til kommunestyrene i de 

9 aktuelle kommunene. Avtalen forplikter kommunestyrene til å avklare 

deltakelse i et interkommunalt politisk råd bestående av Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.  

3 Innen 1.desember: 

Behandling av intensjonsavtale i alle kommunestyrene. I forbindelse med 

behandlingen av avtalen oppfordres kommunestyrene om innspill til 

aktuelle samarbeidsområder, for eksempel mat og reiseliv 

4 Innen 31. desember 20: 

Felles møte mellom ordførerne i 9 kommuner, agenda; 

• Formål og navn interkommunalt politisk råd 

• Avklare politisk og administrativ organisering 

• Økonomisk deltakeransvar 

• Myndighet 

• Saksområder 

• Budsjett  

Dette vil utgjøre grunnlag for utarbeidelse av samarbeidsavtale 

5 Innen 31. januar 21: 

Samarbeidsavtale IPR (interkommunalt politisk råd) vedtatt i begge 

regionråd, med felles saksfremlegg til kommunestyrene  

6 Innen 31. mars 21: 

Samarbeidsavtale IPR behandlet i alle kommunestyrer 

7 27. april 21 (for Nord-Troms kommunene): 

Representantskapsmøte Nord-Troms Regionråd – vedtak om 

nedleggelse/endring av organisasjonsform og formål 

(studiesenter/campus/RUST fortsetter) 

8 Innen 1. juni 21: 

Stiftelse og etablering av IPR 

• Strategier og budsjett 

• Årshjul 2021/2022  

 

Ressursbruk:  

må avklares nærmere. 

 

 

 

Sak 34/20  Endring av organisasjonsform og formål– Nord-Troms Regionråd DA  

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Brev fra Brønnøysundregistrene, pålegg om endring av organisasjonsform, 

mai 2020 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Valg av organisasjonsform og endring av formål for det regionale 

samarbeidet (aktivitetene i dagens regionråd) vil påvirkes av etableringen av 

et felles interkommunalt råd for 9 kommuner. 

2. Nord-Troms Regionråd søker Brønnøysundregistrene om utsatt frist for 

endring av organisasjonsform. 

3. Saken tas opp igjen i regionrådet når etableringen av interkommunalt politisk 

råd (sak 33/20) er avklart. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget 

rettsobjekt.  I ny kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at 

samarbeid organisert etter kml. § 27 må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en 

frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne dagens § 27-samarbeid til enten 

kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 

 

Nord-Troms Regionråd har mottatt pålegg fra Brønnøysundregistrene om å endre 

organisasjonsform innen årsskiftet 2020/2021ihht ny Kommunelov. 

 

NTRR har i løpet av første halvår 2020 utarbeidet strategier for inneværende 

valgperiode. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument 

for perioden med følgende visjon: “våre kontraster, vår framtid”.  

 

Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 for å nå målet 

om å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling 

og vekst i arbeidslivet: 

1. Infrastruktur   

2. Kompetanse   

3. Samfunnsutvikling  

o Næringsutvikling 

o Omdømmebygging 

 

Nord-Troms Regionråd har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle 

egen virksomhet. I 2020-2023 er følgende områder prioritert:  

1. Organisering  

2. Samarbeid  

3. Kommunikasjon  
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Mål for fokusområdet «Organisering»:   

1. Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22. 

juni 2022 

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skal være et 

politisk samarbeidsorgan 

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 

 

 Tiltak  

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny kommunelov  

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet – operativ som Interkommunalt politisk 

råd innen 01.01.21 

Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, herunder nytt saks- og arkivsystem 

 

Fristen som er satt for tiltaket interkommunalt politisk råd innen 1.1.21 må 

forskyves, da dette er utvidet til å omfatte 9 kommuner, noe som medfører en mer 

omfattende prosess. 

 

Vurderinger: 

Denne saken henger tett sammen med sak 33/20 intensjonsavtale interkommunalt 

politisk råd (IPR). Hvilken organisasjonsform som vil være mest hensiktsmessig for 

det regionale samarbeidet i Nord-Troms må vurderes når etableringen av IPR er 

avklart. 

 

Formelle forhold som må avklares ved ny organisering: 

• Organisering  

o – eget rettssubjekt (referanse: organisasjonskart, 

vedtekter/selskapsavtale + utvidet samarbeidsavtale) 

o Pålegg fra Brønnøysundregistrene med frist – vi må derfor etablere 

interkommunalt politisk råd med utgangspunkt i dagens vedtekter 

(behov for mindre endringer i første omgang) 

• Studiesenteret – egen avdeling (referanse: vedtekter. Avtaler med 

studiebibliotekene + avtaler med; leverandører av utdanninger (bla 

UiT)/kurs/praksisplassordninger – og studentene) 

• Ungdomssatsingen RUST – egen organisering som henger sammen med 

kommunenes organisering (referanse: vedtekter, Nord-Troms ungdomsråd, 

fagrådet, politiske rådgivere) 

• Arbeidsgiveransvar - 4 fast ansatte + regnskapsfører på engasjement + 

prosjektleder (referanse: arbeidsavtaler) 

• Økonomi – egenkapital (eierkapital + fri egenkapital/fond) – fordelingsnøkkel 

driftstilskudd – pensjonsforpliktelser tidligere ansatte (referanse: budsjett og 

regnskap) 
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Sak 35/20   Regional strategisk næringsplan for Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Oppsummering workshop 16. juni 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd utsetter saken til avklaring vedrørende fremtidig 

organisering er vedtatt. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Hovedmålet i Nord-Troms Strategier 2021-2023 er å utvikle Nord-Troms til en 

bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet. 

Satsingsområder for å realisere hovedmålsettinga er infrastruktur, kompetanse og 

samfunnsutvikling – og den siste med fokus på næringsutvikling og 

omdømmebygging. Et av tiltakene i handlingsplanen er å utvikle en felles regional 

næringsplan.  

 

På møte i regionrådet 26. mai ble det gjort følgende vedtak vedrørende 

handlingsplan i sak 22/20; 

Enstemmig vedtak:  

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett 

behandles på regionrådets møte i september 

 

For å komme raskt i gang inviterte regionrådet til workshop 16. juni 2020 der 

arbeidet med regional næringsplan for Nord-Troms (RSNP) ble startet opp.  
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Deltakerne på workshopen var næringskonsulentene i Skjervøy, Nordreisa, Lyngen 

og Kåfjord, mens Storfjord og Kvænangen var forhindret fra å møte. Visit 

Lyngenfjord var invitert til oppstarten, men var også forhindret fra å møte. Arena 

Nord-Troms deltok, samt administrasjonen i Nord-Troms Regionråd.  

Prosessledelse var ved Halti næringshage AS. 

 

Det er utarbeidet oppsummering og skisse til regional næringsplan. Elementer i 

forslag til regional næringsplan; 

 

Mål 

Planen må legge til rette for gode rammebetingelser for rekruttering, 

kompetanseutvikling, tilgang på boliger og næringsareal. 

 

Satsingsområder 

Industri: 

• leverandørindustri, bygg og anlegg  

• Digital oversikt over hva som kan leveres 

• Samarbeid om felles leveranser, utvikling av samhandling og gode avtaler 

• Bedriftsnettverk med mål om å være konkurranse- og leveransedyktig 

• Arealformidling på tvers av kommuner 

• Jobbe politisk for god anbudspolicy 

 

Matproduksjon:  

• arktisk landbruk og sjømat 

• Lokal og kortreist mat som konkurransefortrinn, kobles mot reiseliv 

• Koble på FoU-miljø for å utvikle holdbarhet for nye transportløsninger 

(elektrifisering) av mat 

• God forvaltning av produksjonsarealer på land og i sjø 

 

Reiseliv/opplevelsesindustri: 

• Stedsutvikling 

• Forprosjekt for å kartlegge utviklingsmuligheter/potensiale for regionale 

pakketurer, infopunkt  

• Skape salgbare og egenartede attraksjoner  

• Felles markedsføring ved å forsterke/sikre Visit Lyngenfjord 

• Sikre adkomst/transport av besøkende inn og ut av regionen 

 

Tilrettelegging/rammebetingelser: 

• Felles kommunikasjonsplan (bedrifts- og boattraktivitet)  



20 
 

• Samarbeid om forprosjekt som kartlegger muligheter og utreder potensialet 

for å vise frem Nord-Troms med gode budskap. Kommunikasjonsbyrå, ikke 

reklamebyrå. «PR-sjef» 

• Ekstern kommunikasjon for å bedre 

rekruttering/profilering/omdømmebygging 

• Samlende internkommunikasjon i regionen. Bygge kultur for regional 

bevissthet der vi unner hverandre suksess 

• Økt kompetanse på digitale løsninger og hvilke muligheter det gir  

• Tilrettelegge for infrastruktur for næringsliv, befolkning og 

samfunnsutvikling gjennom økt elektrifisering og fokus på 

transportkorridorer 

• Kompetanseutvikling fagarbeidere, høyere utdanning, entreprenørskap, 

forskning i samarbeid med Nord-Troms videregående skole, Fagskolen, 

Campus Nord-Troms/Nord-Troms Studiesenter, Universitetet i Tromsø, Blått 

Kompetansesenter og andre  

• Øke plankompetansen gjennom felles regional satsing på plankontor. 

Tilpasse rullering av kystsoneplan og arealplaner til RSNP 

• Satse på regionale klynger og nettverk innenfor ulike næringer 

• Samarbeide med beslutningstakere på strategisk nivå, også utenfor regionen 

(politisk, sjømat, bank/finans)  

 

Forankring: 

• Bred forankring av satsingsområder i næringslivet i Nord-Troms 

• Dialogmøter og innspillsrunder med næringslivet 

• Legge en felles slagplan 

• Politisk forankring formannskapene. Ansvar: ordførere 

• Administrativ forankring: rådmenn, ledergrupper, fagetater, sektorledere, 

medarbeidere 

• Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Holdninger – kommunikasjonsarbeid for å skape regional samarbeidskultur: 

• Vidsyn og storsinn 

• Fart! 

• Felles instrumenter 

• Målbare resultater og effekter 

• Felles feiring 

• Felles opplevd nytte politisk og administrativt  

 

Organisering 

Arbeidsform: 
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• Jobbe med kommunale næringsplaner parallelt med den regionale 

næringsplanen for å skape synergieffekter og økt effektivitet i planarbeidet 

• Få innspill fra næringslivet og premissleverandører gjennom prosessmøter 

• Prosjekter som genereres må sikres over i en driftsfase med forpliktende 

eierskap  

 

Arbeidsgruppe: 

• NUNT, Arena Nord-Troms, Visit Lyngenfjord, Ordførere?  

• Forslag: velg 3 personer til arbeidsgruppe, de øvrige utgjør styringsgruppe  

 

Tidsplan: 

Behandle skissen i regionrådet 29.september, deretter innarbeides i kommunale 

planstrategier som behandles høsten 2020. Ferdigstillelse mars 2021. 

 

Vurderinger: 

Det er utarbeidet et godt grunnlag for videre arbeid med en felles næringsplan for 

regionen. På grunn av det pågående arbeidet vedrørende ny organisering kan det 

være hensiktsmessig å avvente vedtak før vi går videre i prosessen. I tillegg er det 

kapasitetsutfordringer i sekretariatet i regionrådet grunnet oppsigelser. 

 

 

 

Sak 36/20   Kommunikasjonsstrategi 

Saksdokumenter:  

• Kommunikasjonsstrategi 2016-2019 

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Oppsummering fra workshop i juni og august 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd vil prioritere arbeidet med Kommunikasjonsstrategi i 

handlingsplanen for 2021. Når forutsetningene for handlingsplanen er landet, skal 

arbeidsutvalget utarbeide et forslag til gjennomføringsplan for tiltaket. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

NTRR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver 

informasjonstiltak, målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTRR benyttet 

pressemeldinger, annonser i papiraviser og på nett, deltagelse på 

konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og sosiale medier til å 
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spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 

kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.   

 

SWOT analysen som ble utarbeidet i forbindelse med Nord-Troms Strategier 2020-

2023 avdekker at det er behov for tiltak som styrker både det interne og eksterne 

informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til å drive 

kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever 

oppdatert kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 

 

Nord-Troms Strategier 2020-2023: 

Mål:   

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTRR’s strategiske mål 

2. NTRR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk 

kommunikasjon. 

3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og 

eksternt 

4. NTRR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 

5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 

6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og regionrådet 

 

 Tiltak   

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 

• Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, innlegg på SoMe, o.s.v 

• Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å fremme budskapet  

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som allerede er utarbeidet 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med beslutningstakere på 

fylkes- og nasjonalt nivå 

• Definere møteplasser 

• Utarbeide årshjul 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle kommunestyremøter. 

Referat fra møte i Regionrådet settes opp på sakslisten 

 

 

Vurderinger: 

De ansatte i regionrådet har begrenset kompetanse på denne området. For å komme 

i gang med arbeidet ble det gjort avtale med konsulentselskapet Benzin om å 

gjennomføre workshops for ansatte. Målet var å skape et solid grunnlag for den nye 

kommunikasjonsplanen. Workshops ble gjennomført 30. juni og 21. august 2020. 
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På dag ble det arbeidet med analyse av nåtid (verdier, verktøy og utfordringer) og 

fremtid (verdier, målgrupper og mål). I tillegg ble det utarbeidet et aktørkart. På dag 

2 ble det jobbet med kommunikasjonsvirkemidler; personas, historieutvikling, 

kanaler og rolledefinering.  

 

Arbeidsøktene har vært med å gi et godt grunnlag for videre jobbing. Dessverre har 

vi 2 medarbeidere som skal over i andre stillinger, slik at kapasiteten for å ta dette 

arbeidet videre er redusert når det gjelder høsten 2020. Dette er et veldig viktig 

arbeid å holde fokus på, som er løftet fram av flere i arbeidet med strategiplan for 

både regionrådet og studiesenteret. Dette var også et viktig moment i samlingen 

med NUNT (næringsutviklerne) og Arena Nord-Troms i juni. 

 

 

 

Sak 37/20   Partnerskap Halti SA 

 

Forslag til vedtak: 

Grunnet den pågående prosessen med ny organisering av regionrådet utsettes 

saken. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 38/20   Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek  

Saksdokument: 

• Forslag til revidert avtale om studiebibliotek (vedlagt) 

• Forslag til revidert minstestandard for studiebibliotekene (vedlagt) 

• Forslag til sak til kommunene (vedlagt) 

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene å inngå ny avtale om studiebibliotek. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

Studiebibliotekene inngår i Nord-Troms Studiesenter (NTSS) sin modell: Megler – 

Motor – Møteplass. For at utdanningsinstitusjoner som eksempelvis UiT, skal kunne 

gi et godt tilbud i områder med lang avstand til nærmeste studiested, er de 

avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for utdanning og skape 
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møteplasser for studentene.  I tillegg bidrar studiesenteret med lokal kompetanse 

og rekruttering av studenter. 

 

Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som 

møteplass, studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. 

Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent 

veiledning og tilstedeværelse for studenter. 

I strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 2020 - 2023 (vedtatt i Nord-Troms 

Regionråd sak 21/20) er studiebibliotekene en selvfølgelig del av studiesenteret. Vi 

ønsker å videreutvikle NTSS og studiebibliotekene sine gode erfaringer med å 

framskaffe en merverdi for studentene gjennom lokal oppfølging og støtte.  

 

Avtalen med kommunene inngått i 2017 går ut i år. Det samme gjør avtalen med 

Universitetsbiblioteket. Vi foreslår en revidert, løpende avtale med 6 måneders 

gjensidig oppsigelsestid. Universitetsbiblioteket foretrekker én avtale med Nord-

Troms i stedet for avtale med hver kommune. Med bakgrunn i dette anbefales 

Nord- Troms Regionråd å godkjenne vedlagte avtale samt minstestandard. 

 

 

Sak 41/20 Høring – etablering av felles namsfogd i Troms politidistrikt 

Saken ettersendes/presenteres i møte av ordfører Nordreisa kommune. 

Orientering om saken i møte ved Hilde Nyvoll. Det ble ikke fattet vedtak i denne 

saken. 

 

 

Sak 42/20 Uttalelse nye Vinnelys transformatorstasjon 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nordreisa kommune vedrørende nye 

Vinnelys transformatorstasjon. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 43/20 Uttalelse til fylkestinget vedrørende kutt i kollektivtilbudet 

 

Vedtatt uttalelse fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd ber fylkestinget i Troms og Finnmark vektlegge følgende 

ved vurdering av kollektivtilbudet i regionen: 

• Prioritere tilbud i lokalsamfunn hvor det ikke er alternative reisemåter 
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• Prioritere fergesamband med næringstrafikk, hvor det ikke er 

omkjøringsalternativer 

 

 

OPPFØLGINGSSAKER: 

 

Politisk jobbing med notat – Nordområdemeldingen – hva, hvem, hvordan og når  

Oppfølging ref protokoll møte 23.06.20: 

• Notat er ferdigstilt fra administrasjonen med tallmateriale fra 

fylkeskommunen.  

• Notatet sendes til ordførerne med frist torsdag 25. juni for tilbakemelding. 

• Notatet skal sendes fredag 26.06. til: 

o Troms og Finnmark fylkeskommune ved administrasjonen 

o Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved administrasjonen 

(har samordningsansvar for meldinga) 

• Følgebrev, prioritering av tiltak samt PP-presentasjon ferdigstilles etter 

ferien. 

Fra møte 28. september: 

o Notat er sendt til fylkeskommunen, departement og nordområdesekretariat 

o Statsråd Astrup besøkte Lyngen 18. september, tema nordområdemeldingen, 

Geir Varvik deltok 

o Ørjan Albrigtsen og Geir Varvik sjekker status i arbeidet med nordmeldingen 

– gir tilbakemelding pr epost 

o Aktuelt med et eget møte med Tromsbenken? (Eirik forespør leder av 

Tromsbenken om møte koblet til neste møte i regionrådet 27.10.20) 

o Aktuelt å møte politisk nordområdeforum? – sjekkes nærmere 

 

Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs – status tilbakemelding fra 

fylkeskommunen 

De to politiske samarbeidsorganene Vest-Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd 

har sendt et innspillnotat til Troms og Finnmark fylkeskommune for å utløse de 

allerede bosatte arbeidskraftreservene i vår region. Mål; 

• å aktivere den arbeidskraftreserven som befinner seg på jente- og 

gutterommene som følge av «drop-out» av det ordinære og rettighetsbaserte 

skoleløpet. Det vil si unge voksne mellom 19-35 år som verken er i jobb eller 

utdanning. 

• å forebygge flere «drop-in» på ungdomsrommet som følge av at de 

tradisjonelle skoleløpene ikke passer for dem, og at arbeidslivet ikke er et 

alternativ som følge av dagens ordninger som vanskeliggjør kombinasjonen 

skole og arbeidsliv. 
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• at vi gjennom et slikt pilotprosjekt kunne øke arbeidskraftressursen i vår 

region, som er en stor mangelvare allerede. Prosjektet kan bidra til å møte 

samfunnets behov for kompetente arbeidstakere. 

• å bidra til styrke egenverdien og selvbildet til våre ungdommer og unge 

voksne, og gjennom dette bidra til bedre folkehelse og økt livskvalitet for 

denne målgruppen. For at vi skal lykkes med dette må vi se «hele mennesket». 

Modellen må også se på boforhold, helsesituasjon, fritid og venner mm for de 

ungdom/unge voksne i målgruppa.   

• at suksessen måles i antall personer som aktiverer sin arbeidskraftreserve, og 

ikke i hvorvidt de avlegger eksamener eller fullfører skoleløp. 

Avdeling for Voksenopplæring, karriere og integrering i fylkeskommunen er 

interessert i prosjektet, men har gitt signal om at de ikke kommer ikke til å klare 

å lande noe før sommeren. Det legges opp til et oppfølgingsmøte med 

avdelingsleder Susanne Lupton, TFFK, og administrativ leder i Vest-Finnmark 

rådet. 

Fra møte 28.09.20  

- status: ingen signaler fra fylkeskommunen, administrativt møte er ikke avholdt. 

 

Regional planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune - innspill til 

kunnskapsgrunnlag – oppfølging i videre prosess 

• Vedtak 23.06.20: 

Nord-Troms Regionråd sender innspill innen 1.8.20 til regional planstrategi 

for Troms og Finnmark fylkeskommune basert på utfordringer og 

utviklingsmuligheter som er beskrevet i regionrådets: 

o Nord-Troms Strategier 2020-2023 

o Notat til Nordområdemeldingen (juni 2020) 

o Kunnskapsgrunnlag og status og strategier – Transportinfrastruktur i 

Nord-Troms (2018-2019) 

Fra møte 28.09.20:  

Fylkeskommunen har invitert til Dialogseminar med tema planstrategi 30.09.-

01.10.20 – hvem deltar fysisk? Hvem deltar digitalt? 

• Daglig leder har møtekollisjon 

• Ingen ordførere har anledning til å delta fysisk 

 

Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark  

Vedtak Nord-Troms Regionråd 23.06.20: 

Nord-Troms Regionråd er positive til å jobbe videre med denne saken. 

Regionrådet ber sine representanter (ordfører i Kåfjord og ordfører i 

Kvænangen) i regionutvalget i Statskog ta opp problemstillingen i neste møte 
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i regionutvalget. Regionrådet ber også de samme ordførerne ta kontakt med 

Fefo om saken. Saken følges opp på møte i regionrådet i september. 

Fra møte 28.09.20 

Etter regionrådsmøte har det vært ett møte i regionutvalget i Statskog. Regionrådets 

representanter Bernt og Eirik deltok. Saken er tatt opp; Statskog er kjent med saken. 

Eirik følger opp saken mot Statskog – «er det etablert dialog med FeFo i saken?» 

 

Møte fylkesråd for næring – aktuelle saker? 

Fra møte 28.09.20:  

Regionrådet var enige om å avvente møtet til fremtidig organisering er avklart. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

 

Kompetansepilot – Troms og Finnmark fylkeskommune 
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o I Troms og Finnmark fylkeskommune er Syd-Varanger og Nord-Troms valgt 

ut som piloter 

o Nord-Troms pilot: fokus på industri og sjømat mot næringen i Lyngen og 

Skjervøy 

 

Orientering fra møte 11. september 2020, konseptvalgutredning (KVU) for Nord-

Norge ved Ørjan Albrigtsen 

o Statens vegvesen har fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet om å lede 

en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. I den 

forbindelse vil divisjonsdirektør Per Morten Lund invitere til informasjons 

møte om oppdraget. Departementet har bedt om et utfordringsnotat som 

grunnlag for deres fastsettelse av mandat for utredningen innen 1.oktober 

2020. Vi ønsker derfor å få konkrete innspill fra dere på utfordringsnotatet.  

o Nord-Troms Regionråd har sendt innspill til KVU i etterkant av møtet. Innspill 

er også sendt ordførerne i regionrådet  

 

REFERATSAKER: 

Fra Storfjord kommune:  

• melding om vedtak; Nord-Troms strategier 2020-2023 

• melding om vedtak: : Intensjonsavtale vedr opprettelse av et nytt 

interkommunalt politisk råd  

Fra Nordreisa kommune: 

• melding om vedtak; felles forliksråd for Nord-Troms 

• invitasjon til Nordreisa kommunestyre – Nord-Troms strategier 2020-2023 

Fra Lyngen kommune: 

• melding om vedtak; Nord-Troms strategier 2020-2023 

Fra Ullsfjordforbindelsen AS: 

• Elektrisk ferge over Ullsfjorden – planlegging av Ullsfjordforbindelsen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

TEMAMØTE ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP MANDAG 28. SEPTEMBER KL 1500 

(eget referat er utarbeidet fra dette møtet.) 

I tillegg til regionrådet deltok kommunedirektørutvalget, helseledere og innledere. 

Helseledere og fagfolkene fratrådte møtet kl 1730. 
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MØTET FORTSATTE MED ORDFØRERE OG KOMMUNEDIREKTØRER kl 1730: 

Nord-Troms samarbeidet (fellesmøte RR og KDU) 

Orientering – pågående arbeid i KDU; 

• Fagområdeinndeling i KDU (parallell til ordning med saksordførere) 

• Plansamarbeidet igangsatt -Møte KDU 8. oktober 

• Brannsamarbeidet – viktig at vi klarer å videreføre dette 

• NORIKT – etablert (alle kommuner deltar unntatt Lyngen) – fått utarbeidet 

statusrapport fra Bredbåndfylket– strategiarbeid er på agenda p.t. 

• Felles kommunelege – samfunnsmedisin – ønsker å utrede denne saken 

videre 

• Innkjøpstjenesten – jobber med å forbedre denne – handlingsplan og 

anskaffelsesstrategi under utarbeidelse 

• Felles klima- og energiplan Nord-Troms – fått midler, arbeid i oppstartsfasen 

• Hatt møte i dag med HR-nettverket og Studiesenteret - drøftet om man skal 

gå i gang med felles kompetanseplan Nord-Troms 

Orientering fra regionrådet – aktuelle saker: 

o Vedtak fra dagens møte – intensjonsavtale vedrørende etablering av felles 

interkommunalt politisk råd 

o Hvordan skal vi forankre tiltak i det regionalpolitiske samarbeidet som gjelder 

NT 6 dersom kommunene danner IPR med Tromsø-området? 

Drøfting – hvilke grep tar vi framover?  

• Viktig at vi tenker som en kommune selv om vi er 6 om vi skal få dette til 

• Nyttig med samarbeid også på mindre områder hvor man ikke trenger en hel 

stilling 

• Når vi skal danne selskap er det viktig at det gjøres gode utredninger med 

faglig vurderinger (definere behov og kompetanse) 

• Muligheter for å få mer til i lag 

• Kommunalt oppgavefellesskap – dette må vi få på plass 

• Samfunnssikkerhet og beredskap – mange samarbeidsmuligheter 

• Etablert nettverk på de store fagområdene – helse og oppvekst.  I tillegg 

etablert nettverk for HR. oppvekstledernettverket har egen ressurs 

Hvordan tar vi saken med helsefelleskap videre? 

• det må dedikeres ressurs til arbeidet 

 

Regionale planer  

– kobles til kommunale planstrategier? Saken ble ikke drøftet. 

 

Åpen post - dagsaktuelle saker, ingen saker 

 

Møtet hevet kl 1825 

Berit Fjellberg, referent 
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MØTE TIRSDAG 29.09.20 START KL 0830 

 

Sak 39/20   Handlingsplan Nord-Troms Strategier 2020-2021 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Notat til Nordområdemeldingen  

• Forslag til Handlingsplan 2020-2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner handlingsplan knyttet til Nord-Troms Strategier 

for 2020-2021 med endringer og prioriteringer foretatt i møte. 

 

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 

Handlingsplan for 2021 legges frem for godkjenning i neste regionrådsmøte 27. 

oktober. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger  

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.  

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 

fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 

til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 

behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik 

behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 

eierkommunene til felles regional plan. 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 

april i år. 

 

På møte i regionrådet 26. mai ble det gjort følgende vedtak vedrørende 

handlingsplan i sak 22/20; 

Enstemmig vedtak:  

6. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

7. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 
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8. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

9. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

10. Handlingsplan inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett 

behandles på regionrådets møte i september 

 

Vurderinger: 

Nord-Strategier skulle behandles av eierkommunene i juni, men noen har utsatt 

saken. Selv om strategiene ikke er behandlet i alle kommunestyrer er det viktig å 

komme i gang med utforming av tilhørende handlingsplan, slik at denne og budsjett 

kan behandles i regionrådsmøtet i september.  

 

I vedlagte forslag til handlingsplan er det tatt utgangspunkt i mål og tiltak som er 

listet i Nord-Troms Strategier. Saksbehandler har utarbeidet forslag til koblinger 

mellom mål og tiltak i dokumentet, i tillegg til å skissert forslag til målgruppe og 

ressurser. Innspill fra Storfjord kommune er også tatt inn i forslaget. Under hvert 

satsingsområde er også tiltak fra notatet til Nordområdemeldingen (kommer høsten 

2020) listet opp. 

 

Under behandlingen av dokumentet bør det gjøres vurderinger og prioriteringer av 

tiltak som skal gjennomføres i 2021. Målgruppe og ressurs bør også drøftes for de 

prioriterte tiltakene. 

 

 

Sak 40/20  Budsjett 2021 

Saksdokumenter:  

• Forslag til budsjett drift regionrådet 2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med samme  

ramme som 2020. Kommunale driftstilskudd for 2021 fastsettes etter vedtatte 

fordelingsnøkkel.  

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
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Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 

selskapsavtalen).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 

kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 

etter folketall.  

 

Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og kommunedirektørutvalget 

2. Drift av ungdomssatsingen RUST 

3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 

4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 

Drift av sekretariatet i regionrådet 

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 

som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 

permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med 

ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge 

opp kommunedirektørutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 

 

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 

representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 

myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 

til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 

representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 

myndigheter eller i utvalg/styrer. 

 

Drift av ungdomssatsingen RUST 

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 

personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 

ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 

tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 

regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 

eksempel Troms fylkeskommune). 

 

Drift av Nord-Troms Studiesenter 

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 

 

Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 

prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 

«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 



33 
 

fylkeskommunen. Prosjektet opphørte i 2019. det har vært jobbet med statlig 

medfinansiering siden etableringen av NTSS i 2006. Høsten 2019 fikk regionrådet 

gjennomslag og studiesenteret fikk 1 mill i driftsstøtte for 2020 over 

Statsbudsjettet. Det ble i tillegg mulig å søke om statlig støtte for 2021 og 2022. 

 

Vurdering: 

Driftsbudsjett: 

Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 

kroner) som de foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Det er gjort noen 

justeringer; 

• Redusert avsetning til reising og fysiske møter (Coronarelatert) 

• Mer midler arkiv (pålegg om arkivering) 

• Mer midler til informasjon/kommunikasjon (fått tilbakemelding om at dette 

er et område vi må forbedre) 

 

Det legges opp til å inngå avtale med vertskommunen om å overta de administrative 

oppgavene fra 2021. 

 

Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet om å øke budsjettet med en egen pott 

som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. 

Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i vedtatte 

aktiviteter, til sammen kr 350.000. Den største er satsingen er DRIVKRAFT NORD-

TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms 

fylkeskommune bidrar med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 

av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. 

Dette prosjektet ble finansiert over budsjettene for 2019 og 2020. 

 

Saksbehandler foreslår at det settes av midler til Mastergradsstipend, og en pott til 

oppfølging av tiltak i handlingsplanen 2021. handlingsplanen er ikke ferdig 

behandlet, det er derfor vanskelig å budsjettere de enkelte tiltakene. Dette kan 

gjøres når handlingsplanen er ferdigstilt og vedtatt. 

 

Driftstilskudd studiesenteret: 

Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 

oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 

Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 

og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 

studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. 

Modellen er fleksibel, distribuert og digital. For 2020 fikk NTSS tildelt 1 mill i statlig 

medfinansiering. NTSS har behov for 2 mill årlig i driftsmidler for å fortsette 

aktiviteten på dagens nivå. 
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Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene, som i sum 

utgjør ca 1,2 mill årlig. 

 
 

Forslag til BUDSJETT 2021  

– driftstilskudd fra eierkommuner 

 

Budsjettforutsetninger 2021 (samme som for 2019 og 2020): 

• Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 

medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 

møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 

sentrale myndigheter).     

• Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 

Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

• Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 

ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 

post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

• Egenandeler/tiltak: mastergradsstipend og tiltak handlingsplan kr 350.000 

• Nord-Troms Studiesenter kr 500.000 

 

BUDSJETT 2021 

 BUDSJETT 2020 BUDSJETT 2021 

Driftsinntekter – tilskudd fra 

kommunene  

 2.845.000  2.845.000 

Sum inntekter  2.845.000  2.845.000 

   

Lønn og personal  1.405.000  1.405.000 

Reiseutgifter      115.000       90.000 

Kontorhold     100.000     100.000 

Regnskap og revisjon       15.000       30.000 

Møtekostnader     225.000     175.000 

Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       60.000 

Informasjon/kommunikasjon       35.000       65.000 

Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 

Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 

Tilskudd til studiesenteret     500.000     500.000 

Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000      

Avsetning av midler til 

Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 
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Avsetning av midler til 

Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000  

Avsetning av midler til oppfølging 

samarbeidsavtale TIL 

      10.000  

Tiltak – handlingsplanen 2021      310.000 

Sum kostnader  2.845.000  2.845.000 

 

 

Møtet hevet kl 1200 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 

 

 


