
 

 

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 9-2020 

STED: Teams 

TIDSPUNKT: 23. november 2020 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste:  

  Enighet om å behandle følgende tilleggssak: 

Sak 59/20 Valg av forliksråd for Nord-Troms 

 

Til dagsorden: 

kl 1200-1300  Behandling av sak 51/20 og 52/20 i fellesmøte med 

Kommunedirektørutvalget  

    Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen presenterer sakene 

Saksliste: 

VEDTAKSSAKER: 

Sak 48/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.20 

Sak 49/20 Organisering – interkommunalt politisk råd – veien videre 

Sak 50/20 Nord-Troms Studiesenter – handlingsplan og budsjett 2021 

Sak 51/20 Rapportering prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

Sak 52/20 Etablering av Campus Nord-Troms  

Sak 53/20 Årshjul og møteplan regionrådet 2021 

Sak 54/20 Handlingsplan regionrådet 2021 

Sak 55/20 Ansettelse leder Nord-Troms Studiesenter 

Sak 56/20 Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen 2021 

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/
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Sak 57/20 Utredning vedrørende barmarksløyper i Nord-Troms (utsatt sak 47/20) 

Sak 58/20 Høring – NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og 

bærekraftige lokalsamfunn 

 

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

• Politisk jobbing – Nordområdemeldingen  

• Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark 

• Kompetansepilot Nord-Troms 

 

DRØFTING: 

• Avgift på produksjon av fisk – aktuelt å avgi høringsinnspill? 

• Åpen post 

 

REFERATSAKER: 

Fra Nordreisa kommune: 

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

• Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 

Fra Kvænangen kommune:  

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Kåfjord kommune: 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Lyngen kommune: 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

• Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 

Fra Skjervøy kommune: 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Storfjord kommune: 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Arena Nord-Troms: 

• Uttalelse fra styret i Arena Nord-Troms til Nord-Troms Regionråd 

Fra Midt-Troms Rådet: 

• Uttalelse vedr «Svendsen-utvalgets rapport - Økt evne til å kombinere 

menneske og teknologi – veien mot et høyteknologisk forsvar» 

Felles uttalelse fra regionråd Nord-Norge: 

• Felles innspill i forbindelse med revisjonen av EUs arktiske politikk 
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VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 48/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.20 

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra regionrådsmøte 27. oktober 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra møte i regionrådet 27.10.20. 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 49/20 Organisering – interkommunalt politisk råd – veien videre 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 

• Vedtak regionrådet sak 33/20 Intensjonsavtale om etablering av 

interkommunalt politisk råd -kommunene i Troms-områdets regionråd og 

Nord-Troms Regionråd 

• Saksframlegg og intensjonsavtale til behandling i kommunestyrene 

• Vedtak fra kommunestyrene i eierkommunene i Nord-Troms Regionråd 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Før vi går videre i prosessplan vedtatt 29.09.20, skal det avholdes et eget  

drøftingsmøte i Nord-Troms Regionråd med følgende agenda: 

• Forventninger til et interkommunalt politisk råd vs samarbeidsløsninger – 

gjennomføre swot-analyse 

• Hvilken modell/organisering er aktuell (konsensusorgan, politisk og 

administrativ organisering) 

• Hvordan skal vi organisere øvrig regionalt samarbeid? (ikke 

tjenesteproduksjon – det er lovregulert) 

• Prosessplan og ressursbruk 

 

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 

kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale politiske 
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råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. Kommunelovens kapittel 

18 i Kommuneloven er førende for Interkommunale politiske råd. 

 

I Nord-Troms Strategier 2020-2023 er det vedtatt et eget fokusområde vedrørende 

omorganisering til interkommunalt politisk råd: 

Mål:   

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 

 

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. 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.  

 

I Nord-Troms Strategier 2020-2023 er det vedtatt et eget fokusområde vedrørende 

samarbeid: 

Mål:   

1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region  

2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål  

3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms 

 Tiltak  

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte samarbeidsmuligheter  

(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark) 

Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og strategier 

Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-Troms Regionråd 
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I forbindelse med omorganisering til interkommunalt råd (IPR) har Nord-Troms 

Regionråd sett dette i sammenheng med en eventuell utvidelse av samarbeidet. 

 

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 (også drøftet i forrige 

valgperiode). I møtet ble man enig om ei felles arbeidsgruppe som består av Mona 

Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av regionrådene). 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.» 

I løpet av august/september ble det utarbeidet en «intensjonsavtale interkommunalt 

politisk råd» som ble behandlet på regionrådsmøte 29. september med følgende 

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.» 

 

Klipp fra intensjonsavtalen: 

«Mål 
Drøftingene mellom kommunene i de to regionrådene signaliserer ønske om et sterkere 
politisk fokus, og en forsterking av gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå.  
 
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).  
 
Mål for et interkommunalt politisk råd: Et felles IPR med 9 kommuner kan bli en politisk 
maktfaktor som samler og styrker hele regionen. 
 
Felles interesser 
Nord-Troms og Tromsø-området ønsker å kunne utøve større politisk påvirkning rundt saker 
som er viktig for å skape vekst og utvikling i vår region.  Målsetningen er også å oppnå større 
gjennomslag som et samlet politisk råd, enn hva vi enkeltvis gjør i dag.  
 
Aktuelle satsingsområder hvor man har potensiale for å utvikle regionen sammen er for 
eksempel innen sjømat og arktisk landbruk. Vi ser også samarbeidspotensiale innen reiseliv.»  
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Vurdering: 

Alle kommunestyrene i Nord-Troms har behandlet intensjonsavtalen pr 11.11.20. 

Alle kommunene har sagt ja til å gå videre i prosessen.  

 

Kommunestyrene i Balsfjord og Karlsøy har også vedtatt å gå videre i prosessen. 

Tromsø behandler saken 25. november. 

 

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

eventuell etablering. 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. 

 

I regionrådsmøte 29. september ble følgende prosessplan vedtatt:  

 

STATUS I GRØNN SKRIFT 

 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.  

STATUS: GJENNOMFØRT 

 

Info-skriv til k-styrene om prosess igangsatt  

STATUS: IKKE BEHOV FOR TILTAK DA SAKEN BLE SENDT TIL BEHANDLING 

UMIDDELBART 

 

2 Innen 10. oktober: 

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.  

STATUS: GJENNOMFØRT  



7 
 

 

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 

STATUS:  

• GJENNOMFØRT: BEHANDLING I ALLE KOMMUNER MED POSITIVE 

VEDTAK TIL Å GÅ VIDERE I PROSESSEN (UNNTAK TROMSØ SOM 

BEHANDLER SAKEN 25.11.) 

• GJENSTÅR: GJENNOMGANG AV ALLE VEDTAK FRA K-STYRENE ETTER 

25. NOVEMBER – UTARBEIDE NOTAT MED VEDTAK OG 

PROBLEMSTILLINGER SOM MÅ AVKLARES (ulike vedtak i k-styrene) 

 

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 

 

KOMMENTAR: I FORKANT AV MØTE MELLOM DE 9 KOMMUNENE MED 

OVERNEVNTE AGENDA BØR DET AVHOLDES ET EGET MØTE I NORD-TROMS 

REGIONRÅD HVOR FØLGENDE STÅR PÅ AGENDAEN: 

• FORVENTNINGER TIL ET IPR VS SAMARBEIDSLØSNINGER – 

GJENNOMFØRE SWOT-ANALYSE ULIKE ALTERNATIVER? 

• HVILKEN MODELL/ORGANISERING ER AKTUELL? 

• HVORDAN SKAL VI ORGANISERE ØVRIG REGIONALT SAMARBEID? (ikke 

tjenesteproduksjon – det er lovregulert) 

• PROSESSPLAN OG RESSURSBRUK 

 

Dette vil medføre en forlengelse av gjennomføringsperioden for 

etableringen av IPR. Resterende prosessplan må derfor revideres. 

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): 
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Representantskapsmøte Nord-Troms Regionråd – vedtak om 

nedleggelse/endring av organisasjonsform og formål 

8 Innen 1. juni 21: 

Stiftelse og etablering av IPR 

• Strategier og budsjett 

• Årshjul   

 

Ressursbruk:  

Personalsituasjonen i regionrådet er for tiden utfordrende. Daglig leder har i tillegg 

til egne oppgaver prosjektansvar for Drivkraftprosjektet i Nord-Troms fram til 

sommeren 2021, og lederansvar for Nord-Troms Studiesenter til ny leder er på 

plass (forventet tidspunkt 1. mars 2021). Det er derfor behov for å kjøpe bistand til 

utredningsarbeid og prosess for etablering av interkommunalt politisk råd. 

 

 

 

Sak 50/20 Nord-Troms Studiesenter – handlingsplan og budsjett 2021 

Saksdokumenter:  

• Strategiplan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023  

• Handlingsplan til Strategiplan 2020-2023 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner ressursutvalgets forslag til 

handlingsplan og budsjett for 2021 for Nord-Troms Studiesenter. 

2. Omorganisering av Nord-Troms Studiesenter prioriteres i første halvår 

2021. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Nord-Troms Regionråd vedtok i møte i mai 2020 Strategiplan for Nord-Troms 

Studiesenter 2020 – 2023. I vedtaket ble det tydeliggjort at regionrådet ønsket at 

arbeidet med studiebibliotekene skal prioriteres framover. Det utarbeides en plan 

for hvordan vi kan utvikle studiebibliotekene til å bli lokale kompetansesenter, som 

skal ha fokus på fleksible og digitale løsninger. 

 

Handlingsplanen for Nord-Troms Studiesenter ble utarbeidet av ressursutvalget i en 

egen workshop i september 2020. Ressursutvalget i Nord-Studiesenter godkjente i  

møte 26. oktober 2020 handlingsplan og budsjett for kommende år.  
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Ressursutvalget er sammensatt av: 

Medlem Varamedlem Representerer 

Helen Kathrine Eriksen  Knut Mikalsen UiT 
Hilde Nyvoll  Dan-Håvard Johnsen  Ordførerne 
Cissel Samuelsen  Kommunedirektører 
Margrethe Haslund Wenche Ratama  Studiebibliotekene 
Sedolf Slettli Børre Krudtå Troms Fylkeskommune 
Jens Kristian Nilsen Leif-Peder Jørgensen NUNT/ Næringslivet 
Mona Salamonsen Robert Bjørklund  Næringslivet 
Olaug Bergset Siv-Elin Hansen Nord-Troms VGS. 

 

Handlingsplanen: 

Handlingsplanen er en konkretisering av mål og tiltak i strategiplanen. 

Handlingsplanen definerer gjennomføringen av de ulike tiltakene i 

gjennomføringsfasen. 

 

Den vedtatte strategiplanen for NTSS er ambisiøs, og det vil kreve en del ressurser å 

gjennomføre den i løpet av fire år. Det er derfor søkt om en million ekstra over 

statsbudsjettet. Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i målene i strategiplanen 

og sier noe om målgruppe, tiltak, ressurser og samarbeidsparter i de ulike tiltakene. 

HOVEDSTRATEGIER 

1. NTSS skal distribuere studier fra utdanningsinstitusjoner til regionen og 

fungere som kontaktpunkt mellom leverandører av utdanning og 

lokalsamfunnet.  

2. NTSS skal være motor i lokal/regional kompetanseutvikling.  

3. NTSS skal utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformer 

undervisningen skjer på, samhandle med utdanningsinstitusjonene, 

kommunene og næringsliv for å fremme læring gjennom hele livet og møte 

samfunnets behov for etter- og videreutdanning 

FEM SATSINGSOMRÅDER 

Satsingsområde 1 Høyere utdanning tilpasset arbeids- og næringsliv i Nord-

Troms 

Satsingsområde 2 Kurs tilpasset arbeids- og næringsliv i Nord-Troms 

Satsingsområde 3 Kobling mellom arbeids-/næringsliv og FoUI-miljøer 

Satsingsområde 4 Rekruttering 

Satsingsområde 5 Markedsføring 

TO FOKUSOMRÅDER 

Fokusområde 1 Finansiering 

Fokusområde 2 Organisering 
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Handlingsplanen er vedlagt. 

 

Budsjett:  

NTSS har gjennom alle år vært finansiert gjennom søknad og tildeling av likt 

tilskudd fra kommunene i regionen og fylkeskommunen. NTSS har mange gode 

støttespillere som gjennom alle år har jobbet for fast, forutsigbar finansiering for 

NTSS. For 2020 mottok NTSS statstilskudd. NTSS har fått anledning til å søke 

statstilskudd for årene 2021 og 2022. 
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Vurdering: 

Ny organisering av Nord-Troms Studiesenter vil påvirke strategi- og  

handlingsplanen. Omorganiseringen må ses på i sammenheng med ny organisering  

av regionrådet og videreføring av tiltak i Drivkraftprosjektet. I tillegg er det pr i dag  

ikke avklart hvordan vi skal organisere ungdomssatsingen RUST i framtid.  

 

Ny organisering er tatt med som tiltak i handlingsplanen for neste år, og bør  

prioriteres i første halvdel av 2021. Det må påregnes ekstra ressurser til utredning  

og gjennomføring av organisasjonsendringen. 

 

Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen og kommunedirektørutvalget tiltrådte møtet kl  

1200. Fra kommunedirektørutvalget møtte: 

Cissel Samuelsen, Skjervøy 

Frode Karlsen, Lyngen 

Janne Kankaala, Kvænangen 

Willy Ørnebakk, Storfjord 

Einar Pedersen, Kåfjord 

Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa 

 

Sak 51/20 Rapportering prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

• Prosjektplan Drivkraft Nord-Troms (2018) 

• Midtveisrapport pr 31.05.20 

Saksbehandler: Gunbjørg Melkiorsen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar rapporteringen fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms til  

orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Prosjektleder Melkiorsen orienterer om status i møtet. 

 

Hovedpunkt: 

Prosjektleder tredde delvis inn i ny stilling hos Halti Næringshage 1. november. 

Oppgaver i prosjektet blir ivaretatt på følgende måte: 
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Drivkraft Ungdom – Victoria Figenschou Mathiassen har fått et midlertidig 

engasjement på ca 20 % stilling ut prosjektperioden, for å ivareta resterende 

oppgaver under ungdomssatsingen i prosjektet.  

Drivkraft Kvenkultur – Inger Birkelund fra Kvääniteatteri leies inn for å ivareta og 

sluttføre resterende oppgaver i prosjektet. Grunnet arbeidsmengde vil Inger leies 

inn fra 1. januar 2021 

 

Drivkraft Grensesamarbeid – Ansvar for resterende oppgaver og sluttføring i 

prosjektet under satsingen Grensesamarbeid er lagt til Nordkalottens 

Grensetjeneste i Skibotn 

 

Drivkraft Campus Nord-Troms – Prosjektleder ivaretar campus satsingen i 

prosjektet i 50 % stilling ut 2020. Deretter legges resterende oppgaver og 

sluttføring av prosjektet til ny leder av NTSS 

 

Prosjektstatus per november 2020 som følger: 

• Forslag til modell og innhold for Campus Nord-Troms er klart for behandling 

i NTRR 

• Omorganisering av NTSS sees i naturlig sammenheng med etablering av CNT 

• Erfaringsutveksling med NorrlandsNavet planlegges til desember 2020. 

(NorrlandsNavet er et nyopprettet senter for forskning og utvikling i et 

samarbeid mellom Luleå Tekniske Universitet og næringslivet, med mål om å 

forsterke konkurransekraft og næringsutvikling i de nordlandske 

virksomheter i Sverige).   

• Drivkraft ungdom har startet (digital) utprøving av program for opplæring av 

ungdomsråd  

• Program for ungdomsmedvirkning basert på moduloppbygging i 

folkevalgtprogrammet er klart for utprøving 

• Kvensk kompetansekart forventes levert i midten av desember 2020 

• En kunstnerisk film for å fremheve teater som verktøy til formidling og 

revitalisering av kvensk språk og kultur er under utarbeiding 

• Prosjektet deltar på Kvensk dialogmøte som arrangeres av TFFK digitalt den 

26.11.20.  

• Det utarbeides prosjektplan og finansieringsplan for et prosjekt med Kvensk 

formidler, der Kvääniteatteri vil bli ansvarlig søker, (Halti Kvenkultursenter 

har blitt forespurt med negativt resultat) 

• Det jobbes med en videreutvikling av Grensetjenesten og naturlige 

samarbeidspartnere på Nordkalotten undersøkes 

• Prosjektet avsluttes innen 31.05.2021 
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Sak 52/20   Etablering av Campus Nord-Troms  

Saksdokumenter: 

• Utredning av organisasjonsform av Halti Næringshage 

• Vedtak i Styringsgruppen av 17.09.2020 

• Innspill fra Nord-Troms kommunene til innhold i modell 

• Innspill fra dialogseminar og workshop 

Saksbehandler: Gunbjørg Melkiorsen 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd vedtar etablering av Campus Nord-Troms ihht følgende:  

1. Nord-Troms Studiesenter omorganiseres i et aksjeselskap til Campus Nord-

Troms, med 3 avdelinger Campus: 

a. Kompetanse (dagens NTSS) 

b. FoU (Forskning og utvikling) 

c. Ung (karriereveiledning, rekrutteringsordninger, trainee o.l) 

2. Det gjøres en vurdering på om ungdomssatsingen RUST skal overføres til 

Campus Ung i den nye organisasjonen CNT AS 

3. De 6 Nord-Troms kommunene inngår som eiere med like stor aksjepost  

4. Rådsordfører, prosjektleder for Drivkraft Nord-Troms og daglig leder for 

NTRR, får i oppdrag å utarbeide en plan for gjennomføring og etablering av 

Campus Nord-Troms AS. 

5. Det søkes om midler til et eget utviklingsprosjekt for å utvikle innhold og 

endelig modell med kompetansesenter/ressurs i hver kommune, prosjektplan 

og budsjett utarbeides av Drivkraft Nord-Troms. 

 

Forslag til tillegg i punkt 4 i møte: 

Saksordfører Hilde Nyvoll deltar i gruppa som skal utarbeide plan. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tillegg ble enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

På bakgrunn av krav til omorganisering av Nord-Troms Regionråd ved innføring av 

ny Kommunelov, og krav fra Brønnøysundregisteret om ny organisasjonsform, må 

Nord-Troms Studiesenter også organiseres i eget selskap.  

 

Drivkraft Nord-Troms prosjektet har under utvikling av forslag til modell og innhold 

for Campus Nord-Troms, avklart at det vil være unaturlig å bygge opp en egen 

kompetansemodell på siden av Nord-Troms Studiesenter. Det anbefales derfor å se 
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omorganiseringen av NTSS i sammenheng med etablering av CNT. Prosjektet har 

rådført seg med forretningsutvikler Johnny Mikkelsen i Halti Næringshage 

vedrørende anbefalt organisasjonsform. Halti Næringshage har i eget skriv orientert 

om de ulike mulighetene basert på mål og hensikt ved etablering av en campus-

modell, og anbefalt at CNT sett i sammenheng med NTSS organiseres i et eget 

aksjeselskap.   

 

Drivkraft prosjektet anbefaler at NTSS omorganiseres til CNT, samtidig søkes det 

midler til et utviklingsprosjekt som organiseres under CNT for å utvikle innhold og 

endelig modell. Utviklingsprosjektet har som mål å utvide virksomheten til CNT med 

en satsing på Forskning og utvikling, og et eget satsingsområde Campus Ung, som 

også ivaretar ungdomssatsingen RUST, ihht modell under 

 

 

Vurdering: 

I prosjektplan vedtatt i 2018 var det en klar målsetting om å etablere en fleksibel 

distribuert forskningsbasert kompetansemodell, som skulle bidra til å øke 

kompetansenivået og konkurranseevnen i regionen. Modellen skulle være en 

samarbeidsmodell for å styrke allerede eksisterende satsinger og 

kompetanseklynger i regionen, i tillegg til å inkludere rekrutteringsordninger. Dette 

er fundamentert i foreslått modell.   

I januar 2020 ble det avholdt et dialogseminar for å få innspill til Campus Nord-

Troms modell fra kommunene, kompetansemiljøer og potensielle 

samarbeidspartnere. Innspill som at fremtidig campus modell må inneha en 

samfunnsutviklerrolle, være en koordinator og fasilitere møteplasser, har sammen 

med mange flere innspill blitt inkludert i nåværende forslag til modell for etablering. 

Det refereres til Notat fra dialogseminar av 09.01.2020. 
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I juni-august 2020 hadde prosjektet sammen med styringsgruppeleder en 

innspillrunde i alle Nord-Troms kommunene, for å få innspill til innhold og 

organisering av Campus Nord-Troms. Resultatet fra innspillrunde ble sendt ut 

sammen med invitasjon til workshop som ble avholdt i slutten av august 2020. 

Innspill til innhold i Campus Nord-Troms er tatt med i utformingen, og viser at der 

er felles elementer som kompetanseutvikling, kulturutvikling, naturforvaltning, 

reiselivsutvikling, fiskeri og havbruk som går igjen i to eller flere kommuner. I 

modell foreslåes det at hver kommune setter fokusområde/lokalt arbeidsområde for 

"sitt" campus, samtidig som fellesområder som forskningsbasert samfunn- og 

næringsutvikling, rekrutteringsordninger, kompetanseheving og informasjonsarbeid 

jobbes med i et regionalt perspektiv. Studiebibliotekene sees på som en viktig 

ressurs og et koplingspunkt, og et lys/bilde-studio bør være tilgjengelig i hver 

kommune. Ved å opprette drop-in kontorplasser i hver kommune vil det også 

dannes et naturlig møtepunkt, forutsatt at disse legges til allerede eksisterende 

kompetansemiljøer.     

 

I styringsgruppemøte den 17.09.2020 sak 33/20 vedtok styringsgruppen å fremme 

et forslag til vedtak for NTRR, for etablering av en kompetansemodell for høyere 

utdanning, forskning og rekruttering basert på en videreutvikling av NTSS. Det ble 

foreslått å opprette et utvikling-/etableringsprosjekt med ressurser i alle Nord-

Troms kommunene, med stillingsstørrelse basert på kommunenes egne ønsker og 

behov, der deler av tiden dedikeres til regionalt arbeid.   

 

Halti Næringshage foretok i juni 2020 en faglig vurdering vedrørende 

organisasjonsform og eierskap, basert på blant annet på hensikt, funksjon, lokasjon 

og ansvarsgrad ved etablering av CNT. Halti Næringshage har anbefalt en 

organisering enten ved et AS eller en stiftelse, og at kommunene i Nord-Troms går 

inn på eiersiden. Det anbefales videre at private aktører ikke utelukkes, da disse kan 

tilføre CNT vesentlige verdier i form av kunnskap, nettverk og relasjoner. Det 

påpekes også at andre organisasjonsformer er mulig, men fremhever noen 

begrensninger som gjør dette mindre attraktivt.   

 

Kl 1245: prosjektleder og kommunedirektørutvalget fratrådte møtet. 

 

 

Sak 53/20 Årshjul og møteplan regionrådet 2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd vedtar den framlagte møteplan og årshjul for 2021. 
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Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte pr måned. Fast 

møtedag har vært siste tirsdag i måneden. Kommunedirektørutvalget avholder sine 

møter mandag i forkant av regionrådsmøtene.  

 

Da ny Kommunelov ble vedtatt gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et 

sterkere politisk fokus, som medførte at det ble viktigere å være til stede på ulike 

politiske arenaer og vi koblet møter til disse arenaene. Dette kan også være aktuelt 

for 2021, men med den situasjonen vi står i med korona pr i dag er det vanskelig å 

forutse hva som vil bli avholdt av fysiske møter i 2021. Møteplan bør derfor 

revideres om det blir endringer i koronasituasjonen. 

 

Det er lagt opp til 2 fellesmøter med Kommunedirektørutvalget og 2 møter med  

RUST for 2021. 

 

Forslag til møteplan for 2021: 

 

MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅDET 

FELLESMØTE KDU 

TIRSDAG 26.01.21 Teams 

REGIONRÅDET TIRSDAG 02.03.21 

(vinterferie uke 8) 

Teams 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 23.03.21 Teams 

REPRESENTANTSKAP TIRSDAG 27.04.21 Teams 

REGIONRÅD 

FELLESMØTE RUST 

TIRSDAG 25.05.21 Teams 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 22.06.21 Teams 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 31.08.21 Teams 

REGIONRÅDET TIRSDAG 28.09.21 Teams 

REGIONRÅDET  

FELLESMØTE KDU 

TIRSDAG 26.10.21 Teams 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 

UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 

TIRSDAG 

29.-30.11.21 

 

Sted fastsettes senere 
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Årshjul: 

Januar: 

• 06. Nord i Sør, Oslo  

• 26. regionråd – fellesmøte med KDU 

Februar: 

• 01.-04. Arctic Frontiers, Tromsø 

• Medio Kirkeneskonferansen 

• Vintermøte Fylkesmannen og KS (?) 

• Forslag: miniseminar regionale aktører Nord-Troms (handlingsplan 2021) 

kommentar i møte: flyttes til mars 

Mars: 

• 01. kommunedirektørlandsmøte 2021, Oslo 

• 02. regionråd/kommunalpolitisk toppmøte 2021, Oslo  

• Forslag: miniseminar kompetanse – fylkeskommunen og regionale aktører 

(handlingsplan 2021) - kommentar i møte: flyttes til februar 

• 12. Finnmarksløpet/konferanse 

• 15.-19. fylkesting 

• 23. regionråd 

April: 

• 27. representantskapsmøte 

Mai: 

• Medio kommuneprop, KS 

• Miniseminar: boliger for bolyst og blilyst – Husbanken og lokal bank 

(handlingsplan 2021) 

• 25. regionråd – fellesmøte RUST 

Juni: 

• 14.-18. fylkesting 

• 22. regionråd 

Juli: 

• ferie 

August: 

• 5.-8. Arctic Race 

• 31. regionråd 

September: 

• Sjømatkonferanse, Skjervøy (?) 

• 13. Stortingsvalg og Sametingsvalg 

• Reiselivskonferanse, Tromsø 

• 22.-23. LINK konferansen 2021, Alta 

• 28. regionråd  
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Oktober: 

• Høstmøte KS 

• 18.-22. fylkesting 

• 22. RUST-konferansen 

• 26. regionråd – fellesmøte KDU 

November: 

• Agenda Nord-Norge 

• Arena Troms og Finnmark – fylkeskommunen (?) 

• 29.-30. regionråd – tur RUST-ungdom og ordførere 

Desember: 

• 13.-17. fylkesting 

 

 

 

Sak 54/20 Handlingsplan regionrådet 2021 (utsatt sak 39/20) 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Notat til Nordområdemeldingen juni 2020 

• Forslag til Handlingsplan 2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner handlingsplan for 2021 som er en delplan til  

Nord-Troms Strategier 2020-2023. 

 

Vedtak: forslag til vedtak 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. 
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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 

 

Vurderinger: 

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

saken. Selv om strategiene ikke er behandlet i alle kommunestyrer bør vi ha på plass 

handlingsplan for 2021 før årsskiftet. 

 

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

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

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

ressurser. Innspill fra Storfjord kommune og prioriterte tiltak i innspillet til 

Nordområdemeldingen er tatt inn i forslaget.  

 

De tiltakene som ble prioritert i regionrådsmøtet i mai ble tatt tak i før sommeren 

2020, men er satt på vent i høst på grunn av den pågående prosessen med 

intensjonsavtale med kommunene Karlsøy, Tromsø og Balsfjord. Det er lite 

hensiktsmessig å gå videre med tiltak som regionalt strategisk næringsplan, 

kommunikasjonsplan, o.l. før organiseringen av det regionale samarbeidet er 

avklart. 

 

Det som kan iverksettes er ny organisering av Nord-Troms Studiesenter/Campus 

Nord-Troms. I tillegg bør regionrådet avklare organiseringen av ungdomssatsingen 

RUST. Også arbeidet med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for 

transportinfrastrukturen og oppfølging av arbeidet med Nordområdemeldingen kan 

prioriteres. 
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Under behandlingen av dokumentet bør det gjøres vurderinger og prioriteringer av 

tiltak som skal gjennomføres i 2021, sett i lys av pågående prosesser. Målgrupper 

og ressurser må også drøftes for de prioriterte tiltakene.   

 

 

Daglig leder fratrådte møte under behandling av sak 55/20. 

 

Sak 55/20 Ansettelse leder Nord-Troms Studiesenter 

Stillingen som leder Nord-Troms Studiesenter har vært utlyst eksternt i relevante 

medier. Stillingen er fast og heltid. Innenfor søknadsfrist 25.10.2020 kom 16 

søknader hvor av 4 ble innkalt til intervju. Ansettelsesprosessen har vært 

gjennomført av ansettelsesutvalget Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune 

(leder), Cissel Samuelsen, kommunedirektør Skjervøy kommune, Ellen Olsen, 

personalkonsulent Kåfjord kommune og ekstern konsulent Ingrid Abrahamsen, 

Bedriftskompetanse AS. 

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Stillingen tilbys Berit Fjellberg, om søkeren takker nei til stillingen, tilbys Helene 

Solvang stillingen. 

Ansettelsesutvalget gjennomfører forhandlingene om betingelser rundt ansettelsen. 

Rådsleder får fullmakt til å avgjøre eventuelle avklaringer. 

 

 

Sak 56/20 Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen 2021 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd delegerer til rådsordfører og daglig leder å inngå avtale med 

vertskommunen om kjøp av administrative tjenester. Kjøp av tjenester må gjøres 

innenfor de vedtatt budsjettrammer for drift av regionrådet i 2021. Den  

pågående prosessen med ny organisering må tas med i vurderingen. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 57/20 Utredning vedrørende barmarksløyper i Nord-Troms (utsatt sak 47/20) 

Saksdokumenter:  

• Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark 2010 
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Saksbehandler: Eirik L. Mevik 

 

Innstilling 

Nord-Troms Regionråd arbeider opp mot sentrale myndigheter med sikte på 

avklaring om harmonisering av regelverket for ATV-løyper i Finnmark og Nord-

Troms. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Formannskapet i Kvænangen ønsker å utrede muligheter for en harmonisering av 

regelverket for ATV-løyper i Nord-Troms lik reglene er i Finnmark.  

 

Kommunene behandler tidvis mange søknader om dispensasjon og opplever at 

deler av befolkningen ønsker å kunne benytte motorisert ferdsel etter løyper.  

 

Formannskapet ønsket at saken tas til regionrådet for debatt og tilbakemelding på 

om det er ønskelig å stille seg bak en slik avklaring.   

 

Vedlagt finner dere utredningen som ble gjort i Finnmark. 

 

Vurdering: 

Barmarkskjøring i utmark er i utgangspunktet forbudt, og det er strenge regler for å 

innvilge dispensasjon. I Finnmark har man over flere år hatt fastsatte løyper hvor det 

er mulig å kjøre ATV. Dette er etablerte  

 

Det er åpenbart slik at barmarkskjøring også kan ha negative konsekvenser. Både 

for friluftsliv, dyreliv og næringer som benytter utmarksområdene.  

 

Dersom kommunene skulle få en slik rett vil det ikke bety at det opprettes løype, 

men at kommunene gis en adgang til å gjøre dette. Denne adgangen vil måtte være 

underlagt et regime for utredninger hvor hensyn må veies mot hverandre, likt det en 

finner for scooterløyper.  

 

 

 

Sak 58/20 Høring – NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og 

bærekraftige lokalsamfunn 

Saksdokumenter:  

• NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige 

lokalsamfunn  
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd vil avgi høring til NOU 2020:12 innen fristen 28.01.21. For  

større gjennomslagskraft inviteres Arena Nord-Troms til å utarbeide høringsinnspill 

i samarbeid med regionrådet. Leder og nestleder av regionrådet sammen med  

styreleder i Arena Nord-Troms utarbeider forslag til innspill som behandles i  

regionrådet i januar 2021. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 

for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En 

viktig del av utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og 

lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom 

næringsvirksomhet i distriktene. 

  

Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige 

lokalsamfunn (NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020. 

  

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender 

derfor rapporten på høring. 

  

Frist for innspill og høringssvar er satt til utgangen av fredag 28. januar 2021. 

 

Distriktsnæringsutvalget er ett av to utvalg som ble varslet i Distriktsmeldingen som  

ble lagt frem av regjeringen høsten 2019. Det andre utvalget – Demografiutvalget –  

utreder konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget som ledes  

av Victor Norman, er ventet å levere sin utredning nærmere jul 2020. I sum gir de to  

utvalgene et oppdatert kunnskapsgrunnlag til å videreutvikle distriktspolitikken. 

 

Næringsliv og lønnsomme arbeidsplasser er det viktigste for levende lokalsamfunn, 

fastslo regjeringen i distriktsmeldingen i fjor høst. 

Den satte ned distriktsnæringsutvalget, ledet av tidligere Hydro-sjef Svein Richard 

Brandtzæg, som har en litt overraskende konklusjon i sin rapport: «Årsaken til at 

folk flytter fra distriktene til sentrale strøk handler i mindre grad om 

arbeidsplasser». 
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Utvalgets analyser viser at det går bra for store deler av næringslivet i de minst 

sentrale kommunene. Verdiskapingen og produktiviteten har vokst mer enn i landet 

som helhet de siste ti årene. Med kobling av kunnskapsmiljøer, industritradisjoner 

og offentlig satsing, kan Norge bruke fornybar energi til grønn 

industriproduksjonen som hydrogen, batterier og biodrivstoff framover. 

Likevel peker pilene for arbeidsplasser nedover. Bedriftene trenger ikke flere ansatte 

for å produsere verdiene. Lønnsomme arbeidsplasser betyr ikke nødvendigvis flere 

innbyggere – som kan gi kommunen inntekter. 

Brandtzæg oppfordrer kommunene til å ha et «realistisk bilde av 

befolkningsutviklingen». Utvalget bruker Telemarksforskings prognose, som er 

langt mer pessimistisk enn Statistisk sentralbyrås. Prognosene er basert på faktiske 

flyttemønstre og antatt utvikling i arbeidsmarkedet. 

SSB spår at innbyggertallet i de minst sentrale kommunene vil være omtrent uendret 

de neste 20 årene, Telemarksforsking at det vil falle med 18 prosent. SSB mener 

folketallet vil gå ned i 133 distriktskommuner fram mot 2040, Telemarksforsking i 

237. 

Flyttestrømmen fra distriktene til byene er en tung trend over hele verden. Den har 

skutt fart i Norge siden 1980-tallet, under vekslende regjeringer. Derfor kan ingen 

partier med troverdighet love å snu sentraliseringen av befolkningen. Den kan i 

beste fall bremses av en aktiv distriktspolitikk. 

Utvalget mener det regjeringen kaller «den brede distriktspolitikken» har gitt gode 

resultater for næringslivet: Lavere skatter og avgifter, samferdsel og digitalisering, 

forskning og utdanning. Men bred næringspolitikk er altså ikke nok, mener 

distriktsnæringsutvalget. Det trengs et «bredt spekter av tiltak som gjør det 

attraktivt å flytte til eller bli værende i distriktene». 

Staten må være til stede med tjenester som sykehus, høyere utdanning og politi 

over hele landet, og sette kommuner og fylker i stand til å tilby grunnleggende 

velferdstjenester. Frivillige organisasjoner skaper liv i lokalsamfunn med kultur, 

idrett og andre fritidstilbud. 

Utvalget kritiserer på flere punkter regjeringens distriktspolitikk: 

«Sentraliseringen av statlige funksjoner har konsekvenser for tjenestetilbudet i 

distriktene og for sysselsettingsmulighetene», er rene ord for pengene. 
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Strukturreformen i høyere utdanning kan øke sentraliseringen, mener utvalget, som 

har flere forslag til å styrke utdanningstilbudet i distriktene. 70 prosent blir værende 

i den regionen de har studert. 

Kraftige kutt i fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler har gjort det 

vanskeligere for små prosjekter i distriktene å få støtte, mener utvalget, som 

anbefaler at rammen styrkes. 

Langt flere statlige arbeidsplasser bør lokaliseres i distriktene for å skape et variert 

arbeidsmarked, mener utvalget. Tross vekslende regjeringers skrytelister, har 

veksten i statlige arbeidsplasser vært langt lavere i distriktene enn i byområdene de 

siste 20 årene. I de minst sentrale kommunene er det blitt 12 prosent færre statlige 

arbeidsplasser de siste ti årene. 

Vurderinger: 

I tillegg til et omfattende kartleggingsarbeid har utvalget vurdert hva som fremmer 

eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på lokalt, regionalt og 

nasjonalt nivå. Utvalget kommer også med noen klare anbefalinger som i korte 

trekk er nevnt ovenfor. 

 

Meldingen berører mange viktige problemstillinger som er viktig for lokal 

samfunnsutvikling. Også koronasituasjonen og virkemidlene i tiltakssonen blir 

drøftet i meldingen. 

 

Meldingen vil være med å legge føringer for den framtidige distriktspolitikken. I den 

sammenhengen er det viktig for regionrådet i samarbeid med næringslivet, og gi 

innspill med ståsted Nord-Troms, hvor vi peker på viktige forhold for samfunns- og 

næringsutviklingen i regionen. Med å opptre samla fra regionen vil vi kunne få 

større gjennomslagskraft for våre innspill. 

 

 

 

Sak 59/20 Valg av forliksråd for Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

• Retningslinjer for valg av forliksråd for Nord-Troms (Disse er ikke vedtatt i de 

enkelte kommunestyrene enda, men er sjekket ut mot fylkesmannen og er 

funnet ok) 

 

Forslag til vedtak sendt ut på epost fra administrasjonen: 

Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene å gjøre følgende vedtak: 

Valg av representanter til forliksråd Nord-Troms: 
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1. Som medlemmer velges representantene fra Kvænangen (mann), Skjervøy 

(kvinne) og Lyngen (kvinne) 

2. Som varamedlemmer velges: representantene fra Kåfjord (mann), Storfjord 

(kvinne) og Nordreisa (mann) 

3. Som leder av forliksrådet velges representanten fra Lyngen, med 

representanten fra Kvænangen som nestleder. 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Saken utsettes. Saken behandles på epost i løpet av inneværende uke. Rådordfører 

er ansvarlig for oppfølging av saken. 

 

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger:  

Fra saksansvarlig kommunedirektør: 

For å få Nord-Troms forliksråd på plass så raskt som mulig er det viktig at 

regionrådet kommer med en innstilling til hvem som skal være hoved- og hvem 

som skal være varamedlemmer. Regionrådet må også innstille på hvem som skal 

være leder og nestleder. Vedtak fra regionrådet oversendes saksansvarlig 

kommunedirektør, som utarbeider et felles saksfremlegg til alle 6 kommunestyrer 

som foretar det endelige valget av forliksrådet.  

 

Nord-Troms forliksråd skal bestå av til sammen 6 medlemmer, 3 hoved- og 3 

varamedlemmer, begge kjønn skal være representert både blant hoved- og 

varamedlemmene.  

  

For å sikre at det blir lik kjønnsfordeling i forliksrådet er det denne gangen følgende 

fordeling mellom kommunene: 

• Storfjord Kommune – Kvinne 

• Lyngen Kommune – Kvinne 

• Kåfjord Kommune - Mann 

• Nordreisa Kommune – Mann 

• Skjervøy Kommune – Kvinne 

• Kvænangen Kommune – Mann 

 

 

 

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 

Politisk jobbing – Nordområdemeldingen  
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• Arbeidsgruppen har avholdt 1. møte - orienterer om status og plan for 

arbeidet. Lager en plan for oppfølging og spissing av budskap. Neste møte i 

arbeidsgruppa 30. november 

• Meldingen presenteres i Alta 27. november av statsministeren med flere. 

Presentasjonen kan også følges på nett 

• Geir Varvik sjekker opp videre politisk prosess 

 

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 

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 i regionrådet 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?» 

Oppfølging: Det planlagte møtet i regionutvalget i Statskog er blitt utsatt. Eirik og 

Bernt følger opp saken videre i mot Statskog. 

 

 

Kompetansepilot Nord-Troms 

Pressemelding fra KMD | Dato: 28.10.2020 

6,3 millioner kroner til kompetanseprosjekter i Nord-Troms og Sør-Varanger 

Store deler av næringslivet i distriktene oppgir at de har utfordringer med å 

rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Nå får prosjekter i Nord-Troms, Sør-

Varanger og 18 andre distriktsområder fra Finnmark i nord til Agder i sør, midler til 

å sikre relevante kompetansetilbud til virksomhetene i området. 

 

Gjennom ordningen Kompetansepiloter skal det kartlegges hvilke behov for 

kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har, og å koble disse til 

relevante etter- og videreutdanningstilbud.   

Prosjektene i Troms og Finnmark gjennomføres i to områder: Nord-Troms og Sør-

Varanger. Målet for pilotene er å teste ut og utvikle metoder som sikrer at etter- og 

videreutdanningstilbudet i regionen samsvarer med behovene hos det lokale 

næringslivet.  Prosjektet i Nord-Troms retter seg særskilt mot sjømatnæringa og 

industrien i området, mens Sør-Varanger retter seg mot næringer og vil sammen 

med relevante aktører benytte nyutviklet kunnskap innenfor sikkerhet og beredskap 

i nordområdene. 

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1683&Cookie=0
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– Mangel på arbeidskraft med rett kompetanse er en utfordring som jeg møter på 

alle mine reiser rundt om i Distrikts-Norge. For å utløse vekstpotensialet i 

distriktsnæringslivet er det behov for oppdatert kompetanse. Dette må vi finne 

løsninger på hvis vi skal sikre vekst og bosetting i hele landet. Med 

kompetansepilotene Nord-Troms og Sør-Varanger ønsker vi bidra til at små 

bedrifter og kommunene og offentlige virksomheter i regionen har tilgang på 

kompetent arbeidskraft slik at de er rustet for framtiden, sier distrikts- og 

digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.  

 

Små virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og 

kompetansetilbud. Mange har også lange avstander til utdanningsinstitusjonene. 

Hva slags kompetanse hver enkelt bedrift trenger, varierer mellom regioner og 

næringer. Dette kan være alt fra spisskompetanse i sjømatnæringen, til mer generell 

videreutdanning innenfor områder som digitalisering eller språk. Dette er 

bakgrunnen for ordningen Kompetansepiloter, og målgruppen for pilotprosjektene 

er offentlige og private virksomheter med særlig vekt på små bedrifter. 

 

– Dette arbeidet vil gi oss ny kunnskap om hvilke konkrete kompetansebehov 

bedriftene rundt om i Distrikts-Norge har, og hvordan fylkeskommunene og 

kompetanse/ utdanningsinstitusjonene kan bidra til å løse disse utfordringene. Jeg 

ser frem til å følge med på erfaringene og resultatene fra pilotene, sier Helleland. 

Kompetanse Norge forvalter ordningen på vegne av Kommunal- 

moderniseringsdepartementet, og skal bidra med tett faglig oppfølging. Ordningen 

går over tre år og har et samlet budsjett på 44 millioner kroner i tillegg til regional 

medfinansiering på over 22 millioner kroner.  

 

 

DRØFTING: 

 

Avgift på produksjon av fisk – aktuelt å avgi høringsinnspill? 

Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt på høring 

regelverksendringer knyttet til avgift på produksjon av fisk, jf. Prop. 1 LS (2020-

2021) Skatter, avgifter og toll 2021 pkt. 8.1. Høringen gjelder forslag om endringer 

i forskrift 11. desember 2011 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftforskriften), 

forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven 

(skatteforvaltningsforskriften) og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling 

og gjennomføring mv. skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften). 

 

Avgiften omfatter produsert laks, ørret og regnbueørret, og er foreslått å tre i kraft 

fra 1. januar 2021. Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær 
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særavgift, og det legges opp til at de registrerte avgiftspliktige virksomhetene 

egenfastsetter avgiften i en særavgiftmelding som er forhåndsutfylt med 

utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som særavgiftspliktig for 

denne avgiften foreslås å knyttes til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i 

territorialfarvannet. Avgiftsplikten foreslås å oppstå på slaktetidspunktet, og 

avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, eventuelt etter omregning fra annen 

slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Det er foreslått enkelte fritak fra avgiften. Nærmere 

redegjørelse for forslaget følger av vedlagte høringsnotat. 

 

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. desember 2020.  

 

Enighet i møte om følgende oppfølging:  

Rådsordfører følger opp denne saken. Sjekker om andre regionråd utarbeider høring 

i denne saken. 

 

 

Åpen post 

Aktuelle saker; drøftingsrunde - rolleavklaringer vedrørende Brannsamarbeid. Viktig 

med system og oppfølging av de interkommunale samarbeidene. 

 

 

REFERATSAKER: 

Fra Nordreisa kommune: 

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 

• Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Kvænangen kommune:  

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Kåfjord kommune 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Lyngen kommune 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

• Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 

Fra Skjervøy kommune 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Storfjord kommune 

• Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Fra Arena Nord-Troms: 

• Uttalelse fra styret i Arena Nord-Troms til Nord-Troms Regionråd 

Fra Midt-Troms Rådet: 



29 
 

• Uttalelse vedr «Svendsen-utvalgets rapport - Økt evne til å kombinere 

menneske og teknologi – veien mot et høyteknologisk forsvar» 

Felles uttalelse fra regionråd Nord-Norge: 

• Felles innspill i forbindelse med revisjonen av EUs arktiske politikk 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Møtet hevet kl 1300 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 


