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EMNE:  

Møte nr. 1/2021 – 07.01.21, Olderdalen 
STED:  Olderdalen, Kåfjord rådhus  

TIDSPUNKT:  7. januar 2021 kl 1000  

  

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   

Prosessledelse;  Trude Indrebø og Inger Birkelund fra Halti næringshage  

   

Sak 1/21 Utredning av interkommunalt politisk råd:  

Enstemmig vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til en felles 

arbeidsgruppe for utredning av interkommunalt politisk råd; leder Nord-Troms 

Geir Varvik, medlemmer Hilde Nyvoll og 1 representant fra RUST.  

a. Arbeidsgruppens mandat:  

i. Med utgangspunkt i den vedtatte intensjonsavtalen, 

kommunestyrevedtak og innspill gitt i regionrådsmøte 7.1.21 (eget 

notat), skal arbeidsgruppa utarbeide forslag til samarbeidsavtale som 

ivaretar Kommunelovens § 18-4.  

ii.Det skal utarbeides en plan for arbeidet med milepæler. Eierkommunene 

skal få et utkast til samarbeidsavtale til politisk behandling underveis i 

prosessen.  

iii.Arbeidet finansieres over driftsbudsjett evt prosjektmidler dersom dette 

oppnås.  

2. Det lyses ut en 50 % engasjementstilling i 6 mnd med mulighet for 

forlengelse. Oppstart snarest. Arbeidsoppdraget er å være sekretær for 

arbeidsgruppa og bidra i utredningsprosessen for etablering av IPR. Om behov 

kan det vurderes å kjøpe tjenester til sekretærfunksjonen for utredningsarbeidet. 

Engasjementet dekkes over regionrådets budsjett evt med prosjektmidler dersom 

dette er mulig. 

   

Møtet hevet kl 1500.  
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EMNE:  

Møte nr. 2-2021 – 26.1.21, Teams 
STED:  Teams  

TIDSPUNKT:  26. januar 2021 kl 0900  

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord  

Rådmenn/kommune-

direktører  

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa  

Willy Ørnebakk, Storfjord  

Trond Hoe, Kåfjord  

Frode Karlsen, Lyngen  

Sekretariat/adm:  Lise Jakobsen, sekretær RU  

Berit Fjellberg, daglig leder   

Forfall:  Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Janne Kankaala, Kvænangen  

 

VEDTAKSSAKER:  

Sak 02/21 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.20, og vedtak desember   
 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen og vedtak fra regionrådsmøter i 

desember 2020.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Sak 03/21 Interkommunalt politisk råd og kommunedirektørutvalget  

Forslag til vedtak fremmet i møte:  

Nord-Troms Regionråd gjør følgende vedtak som tillegg til vedtak i   

regionrådsmøte fra 7.1.21:  

1. Innspill/referat fra møte i kommunedirektørutvalget 21. januar 

2021 tas med i det videre utredningsarbeidet med interkommunalt 

politisk råd.  

2. Storfjord kommune ved ordfører får mandat til å lede 

prosessen med utredning av IPR, inkludert arbeidsgiveransvar for 

engasjementstilling.  
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3. Arbeidsgruppen utvides med 1 representant fra KDU. 

Kommunedirektør Trond Arne Hoe fra Kåfjord tiltrer arbeidsgruppa.  

  

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

  

Sak 04/21 Kompetanseforum Arktis  

Forslag til vedtak fremmet i møte:  

Nord-Troms Regionråd tar presentasjonen fra Kompetanseforum Arktis til   

orientering.  

  

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

  

 Sak 05/21 Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd utsetter behandling av saken.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Sak 06/21 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner arbeidsgruppas forslag til høringsinnspill og   

oversender dette til departementet.  

  

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner arbeidsgruppas forslag til høringsinnspill med 

tilleggsforslag fremkommet i møtet. Innspillet oversendes departementet.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Sak 07/21 Ressurser administrasjonen regionrådet  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd gjør følgende vedtak for å sikre ressurser til å løse 

oppgaver i regionrådet;  

1. Arbeidsutvalget i regionrådet får fullmakt til å ansette regional 

ungdomskonsulent (50 % stilling) og sekretær for 

kommunedirektørutvalget (50 % stilling).  

2. Stillingene som daglig leder regionrådet og leder av studiesenteret utgjør en 

100 % stilling i en overgangsfase til 30. juni. Daglig leder får også prosjekt-

ansvar for Drivkraft Nord-Troms inkl sluttrapportering (juni 2021). Det 

gis rom for å kjøpe tjenester om behov innenfor vedtatte budsjettrammer.   

 

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


 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

3. Avtale med regnskapsfører (30 % stilling) forlenges til selskapsformen «Delt 

Ansvar» er avsluttet, og prosjekt Drivkraft slutt-rapportert. Regnskap for 2021 

inngår også i denne avtalen.  

4. Arbeidsutvalget og saksordfører kompetanse (Hilde Nyvoll) får ansvaret for 

rekruttering og tilsetting av prosjektleder til Kompetansepilot Nord-Troms. 50 

% prosjektlederstilling i 3 år. Prosjektet blir tilknyttet Nord-Troms 

Studiesenter.  

5. Storfjord kommune ved ordfører får ansvar for hele prosessen med 

engasjementsstilling utredning interkommunalt politisk råd (IPR) (50 % stilling 

i 6 mnd).  

6. Så snart videre løp er klarlagt i forbindelse med etablering av IPR gjøres 

rekruttering av ny leder.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Oppfølgings- og orienteringssaker 

• Næringstransporter 

• Kompetansepilot Nord-Troms  

• Tilskudd til NTSS for 2021 

• Faktagrunnlag fra SVV vedrørende Innfartsvei Tromsø 

• Miniseminarer 1. halvår 2021  

 

 

REFERATSAKER:  

Lyngen næringsforening:  

• Uttalelse UFB  

Vest-Finnmark Rådet:  

• Uttalelse vedr Helipads ved alle sykehus  

• Uttalelse – På tide med en regional differensiering av 

koronatiltakene?  

Nord-Troms Regionråd  

• Anskaffelser av flyruter (FOT) 2022-2027  

• Høring nordområdemelding Meld. St. 9 (2020-2021) «Mennesker, 

muligheter og norske interesser i nord»  

  
 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Møtet hevet kl 1310  
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EMNE:  
Møte nr. 3-2021 – 2.3.21, Teams  

STED:  Teams  

TIDSPUNKT:  2. mars 2021 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   

  

 VEDTAKSSAKER:  

Sak 08/21  Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.21  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 26.01.21.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

 

Sak 09/21 Prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms  

Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner samarbeidsavtalen for prosjekt   

2. «Kompetansepilot Nord-Troms».   

3. Det opprettes en lokal ressursgruppe for prosjektet med representanter fra 

næringsliv, vertskommune og studiesenter.  

4. Det engasjeres prosjektkoordinator i 50 % stilling i 3 år for å gjennomføre 

prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms.  

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Sak 10/21   Transportinfrastruktur – oppdatert kunnskapsgrunnlag   

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd igangsetter arbeidet med å oppdatere tallgrunnlaget i 

rapporten «Status og strategier transportinfrastruktur i Nord-Troms 2018» med 

ei kostnadsramme på inntil kr 300 000 eks mva. Av dette skal Arena Nord-Troms 

bidra med kr 100 000. Nord-Troms Regionråd Da sitt bidrag tas fra fond.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  
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Sak 11/21 Seminar «Kompetanse som utviklingskraft i Nord-Troms»  

Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner de framlagte planene for seminar   

a. «Kompetanse som utviklingskraft!»  

2. Det kjøpes bistand fra Halti næringshage til gjennomføringen, grunnet 

manglende kapasitet i sekretariatet  

3. Seminaret gjennomføres som et webinar 25. mars 2021  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Sak 12/21 Støtteerklæring - Reisa villakssenter  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd støtter det pågående arbeidet med Reisa villakssenter og 

anbefaler at Klima- og miljødepartementet oppretter en nasjonal 

autorisasjonsordning for villaks.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Sak 13/21 Ny daglig leder av Nord-Troms Regionråd DA.  

Innstilling.  

1. Stillingen som daglig leder i Nord-Troms regionråd DA lyses ut så snart som 

mulig. Vi forventer at denne stillingen fra og med 01.01.2022 skal over i et 

nytt selskap (IPR)  

2. Følgende ansettelsesutvalg velges;  

• Ørjan Albrigtsen Leder  

• Geir Varvik  

• Ramona Thomassen RUST  

• Ellen Olsen Lønn/personal   

3. Ansettelsesutvalget får i mandat og ta ansvar for hele prosessen fra utlysning 

til innstilling til regionrådet. I tillegg får utvalget mandat til å kjøpe bistand 

i rekrutteringsprosessen, med en økonomisk ramme på inntil kr 100.000. 

Vedtak: innstillingen ble enst bifalt. 

 

Sak 14/21 Uttalelse-Plikttrålerne må bidra mer til foredling!  

Forslag til uttalelse:  

Plikttrålerne må bidra mer til foredling!  

Nord-Troms Regionråd stiller seg bak forslagene til endring i 

leveringspliktforskriften fra de seks pliktkommunene Lebesby, Berlevåg, 

Båtsfjord, Skjervøy, Hammerfest og Vestvågøy.  
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Endringsforslagene er utarbeidet på bakgrunn av funnene i Nofima-rapporten 

1/21:»Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?»  

Vedtak: forslag til uttalelse ble enst vedtatt.  

 

Oppfølgings- og orienteringssaker  

Prosess interkommunalt politisk råd (IPR) – status – neste steg   

• Det planlagte møtet i arbeidsgruppa (for alle 9 kommunene) i dag og i morgen 

er endret fra et fysisk møte til teams-møte. Det er en utfordring å gjøre denne 

type arbeid digitalt.   

• I møte i arbeidsutvalget denne uken skal det utformes plan for den videre 

prosessen  

Andre innspill gitt i møtet;  

• Vedtak fra møte i Nordreisa kommunestyre vedr IPR  

• Rådsordfører har vært i møte med formannskapet i Kvænangen   

• Viktig med «fart» i prosessen  

  

Status i arbeidet med etablering Campus Nord-Troms  

• God framdrift – laga prosessplan med tentativ stiftelsesdato 1. juli 2021  

• Kjøp av bistand fra Halti næringshage (forretningsplan, 

økonomiske disposisjoner, vedtekter)  

• Status: arbeider med forslag til vedtekter  

 

Trainee Campus Ung  

• Planen er å koble stillingen til utviklingsprosjekt som er planlagt i Campus 

Nord-Troms  

• Lyst ut med søknadsfrist 21. mars –oppstart august 2021  

  

Mastergradsstipend - evaluering  

• Evaluering utsettes grunnet personalsituasjonen 

 

Personalsituasjonen i regionrådet  

• Ansettelser på plass;   

o sekretær KDU 50 % stilling: Milena Paul, oppstart 1. mars 2021  

o regional ungdomskonsulent 50 %: Monika Dyrnes, oppstart 1. juni 2021 

 

Orientering fra møte i Arktisk jernbaneforum ved Geir Varvik  

• Arbeidsutvalg valgt på stiftelsesmøte i forumet - representanter fra fylket og 

regionråd/IPR  

• Ny NTP kommer i mars – forumet skal komme med uttalelse til NTP 

vedrørende jernbane (fokus mediaoppmerksomhet om saken)  

• Mottatt henvendelse vedrørende samarbeid fra Nordland  
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• Har etablert kontakt med miljøorganisasjonene  

• Skal delta i flere forum/møtearenaer framover  

  

Politisk jobbing barmarkløyper Nord-Troms  

• Saken kan tas opp i møte med Stortingspolitikerne  

  

Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark  

• Saken kan tas opp i møte med Stortingspolitikerne  

  

Orienteringssaker fra Dan Håvard Johnsen:  

• Oppfordring om å ta opp sak vedrørende Nortura i neste møte/eller i 

eget kommunestyre (viser til interpellasjon fra Nordreisa kommunestyre om 

saken)  

• UFB – Ullsfjordforbindelsen – trafikkundersøkelse ferdig. Styringsgruppa har 

representant fra regionrådet. Det er planlagt møte førstkommende fredag 

hvor undersøkelsen skal legges fram. Saken publiseres i media mot slutten av 

neste uke  

• KomRev Nord – representant fra Nord-Troms er ønskelig videre. Sølvi Jensen 

fra Lyngen har vært, og er innstilt på å fortsette. Innspillfrist er 26. mars. 

Saken følges opp av Lyngen kommune ved ordfører  

  

Orientering fra Bernt Lyngstad:  

• Orientering om RUST til Øst-Finnmark Rådet - positive tilbakemeldinger  

• Inntektssystemet – ønske om at dette tas inn i inntektssystemet for kommuner 

som har særlig utfordringer med ras og flom  

 

Orienteringssaker fra Hilde Nyvoll:  

• Henvendelse fra Peter Vang vedrørende tre stammers møte (epost sendt ut 

under møte). Forslag om å utarbeide en felles logo som kan benyttes av alle i 

Nord-Troms. Dette tema er spennende og kan være aktuelt å jobbe videre 

med. Saken kan følges opp av ny daglig leder. Aktuelt å registrere som eget 

varemerke?  

• Henvendelse fra AB Konsult/Bjerkås (epost sendt ut under 

møte) - vedrørende vei over Kvænangsfjellet - Rakkeneslia – behov for tunnel. 

Denne saken følges opp av Nordreisa og Kvænangen, vurderer om saken skal 

settes på dagsorden i regionrådet  

 

Drøfting  

Representantskapsmøte 27. april – agenda   

• Avvikles pr teams i utgangspunktet - kan vurdere fysisk møte dersom 

smittesituasjonen endres  
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• Møter avvikles i 2 hovedbolker:  

• Del 1: Årsmøtesaker i hht selskapsavtalen – ledes av leder i 

representantskapet Britt Pedersen og nestleder Jan Rydningen  

• Del 2: Ny organisering – «fra regionråd til Campus Nord-Troms og IPR» - 

denne delen ledes av rådsordfører  

 

Høring Konseptvalgutredning innfarter Tromsø (frist 23.04.21)  

• Vi får ikke gjort noe med denne saken fra regionrådet (ikke kapasitet)  

  

 Åpen post  

 Ekstraordinære Covid19 midler;  

• Behov for å samsnakke vedrørende midler til ekstraordinære midler til 

reiselivet  

• Lyngen har en modell som evt kan benyttes  

• Kåfjord ønsker å bruke samme modell som i fjor for fordeling  

• Nordreisa har møte 16. mars i næringsutvalget – fint med gode modeller  

• Storfjord har ikke mottatt søknader fra næringslivet så langt, men ønsker å se 

hvordan nabokommunene gjør dette  

• Ønskelig å dele erfaringer og modeller - følges opp av den enkelte kommune  

 

  

REFERATSAKER:  

Fra Nordreisa kommune:   

• Status arbeidet med interkommunalt politisk råd (IPR)  

Fra ordførere i kystsamfunn Nord-Norge: Leveringspliktige trålere må bidra til 

helårlig aktivitet!  

  
Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

  

Møtet hevet kl 1130  
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EMNE:  

Møte nr 4-2021 – 23.3.21, Teams 
STED:  Teams  

TIDSPUNKT:  23. mars 2021 kl 0900  

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1000)  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Sekretariat/adm:  Berit Fjellberg, daglig leder   

  

VEDTAKSSAKER:  

  

Sak 13/21 Godkjenning av protokoll fra møte 02.03.21  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 02.03.21.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

  

Sak 14/21 Regnskap og styrets årsberetning 2020  

Forslag til vedtak:  

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2020, 

med et overskudd på kr 294.507.  

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskudd overføres til frie fond.  

3. Forslaget til styrets årsberetning for 2020 godkjennes.  

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

   

Sak 15/21  Årsrapport 2020  

Forslag til vedtak:  

Årsrapport for Nord-Troms Regionråd tas til etterretning. Rapporten legges frem 

for representantskapet og sendes kommunestyrene til orientering.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  
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Sak 16/21 Etablering av Campus Nord-Troms AS  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner følgende dokumenter som grunnlag for 

etableringen av Campus Nord-Troms AS:  

1. Stiftelsesdokument for Campus Nord-Troms AS  

2. Vedtekter for Campus Nord-Troms AS  

3. Forslag til prinsipper for deling og forslag til fordeling pr 31.12.2020  

  

Forslag til tilleggspunkt 4.:  

4. Paragraf om valgkomité skrives inn i vedtektene.  

  

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt 4. fremmet i møte ble enst vedtatt.  

  

Sak 17/21 Havnesamarbeid i Nord-Troms  

Forslag til vedtak:  

1. Prosjektgruppa for havnesamarbeidet utformer forslag til saksframlegg og 

samarbeidsavtale mht. havnesamarbeid. Dette behandles i det enkelte 

kommunestyret for tilslutning.   

2. Det etableres en felles stilling uten å etablere et IKS.   

3. Kontorstedet blir der vedkommende som får stillinga bor/ bosetter seg.  

4. Stillingen finansieres etter vanlig 40/60-fordeling basert på folketall.  

5. Samarbeidsavtalen må være tydelig på ansvar og oppgaver tillagt stillinga. 

Ansvarfordeling mellom kommune og fellesressurs må komme tydelig fram av 

samarbeidsavtalen.  

 

Forslag til vedtak fremmet i møte:  

Saken sendes tilbake til KDU. Regionrådet ber KDU særlig vurdere alternative 

finansieringsmodeller for etablering av en felles havnestilling. Regionrådet ber 

også KDU vurdere mulighetene for å redusere kostnadene som er lagt inn i 

budsjettet.  

  

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

 

 Sak 18/21 Samarbeidsavtale etablering av interkommunalt politisk råd  

 Innspill til forslag til samarbeidsavtale gitt i møte:  

• Navn bør være Nord-Troms interkommunale politiske råd  

• Kontorsted: ikke nødvendigvis gitt. Ansatte 

bør påregne reisevirksomhet. Fokus på kompetanse og rett person er viktig  

• Vertskommune bør avklares  

• Ulike modeller med hensyn til administrativt råd/kommunedirektørutvalget 

kan vurderes  

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


 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 Fremdrift:  

• Det kjøpes bistand for å sikre framdrift  

• Neste møte i arbeidsgruppa er 15. april. Det avholdes eget møte i 

regionrådet etter arbeidsgruppemøte, før møtet i representantskapet 27. april 

2021  

  

Vedtak: innspill gitt i møte tas med i det videre arbeidet.   

  

Oppfølgings- og orienteringssaker  

Kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen ved ordfører i Lyngen  

• Rapporten er ferdigstilt for ca 14 dager siden  

• Tallmateriale –statistikk, intervju SVV  

• Modell som dokumenterer trafikkøkning  

• Rapporten sendes ut til kommunene i regionen  

 

Oppdatering kunnskapsgrunnlag transportinfrastruktur ved ordfører i Skjervøy  

• Regionrådet har gjort vedtak  

• Skjervøy kommune ved ordfører er ansvarlig for oppfølging  

• Det er gjort en muntlig avtale med Arena Nord-Troms. Så snart det er landet 

en skriftlig avtale starter arbeidet opp 

 

Prosjekt Drivkraft Nord-Troms ved daglig leder  

• Prosjektet er delt opp i arbeidspakker for hvert satsingsområde  

• Det er inngått skriftlige avtaler for prosjektgjennomføring for kvenkultur, 

ungdomsmedvirkning og grensetjenesten  

• Med hensyn til Campus Nord-Troms utføres arbeidet av administrasjonen, 

med kjøp av bistand for enkeltoppdrag (grunnlag for stiftelse (vedtekter og 

økonomi), gjennomføring av kompetanse-webinar 20. april, og prosjektplan 

utviklingsprosjekt)  

• Prosjektslutt er 31.05.21  

• Sluttrapportering/overlevering er planlagt til regionrådsmøte 25. mai  

 

Prosjekt Kompetanspilot Nord-Troms  

• Fylkeskommunen er prosjekteier. 2 piloter i fylket; Syd-Varanger og Nord-

Troms  

• Prosjekt i 3 år  

• Samhandler med Lyngen kommune for å lyse ut en 100 % stilling (to 50 % 

prosjektstillinger)  

• Tips til gode rådgivere; kommunedirektøren i Kvænangen (er fra Oulo), 

grensetjenesten. Saken kan også løftes inn i Tornedalsrådet  
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Drøfting  

Samarbeid om arrangering av statsborgerseremonier i Troms og Finnmark. 

Tilbakemeldinger fra møtet:  

• Positivt med regionalisering av statsborgerseremonier  

• Statsforvalteren bør fortsatt ha ansvaret for gjennomføringen av seremoniene, 

men gjerne arrangere dette ute i regionen  

  

Høring av vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Troms og 

Finnmark vannregion for planperiode 2022-2027  

• Regionrådet har ikke kapasitet til å følge opp denne saken  

• Naturlig at saken følges opp av vannområdeutvalgene 

 

Kåfjord kommune vedrørende felles forliksråd 

• Ønsker at det tas opp i forhold til hvor mange møtefullmektiger hver kommune skal 
ha, når det gjelder det felles forliksrådet i Nord-Troms.  

• Så vidt jeg veit, er det kun Nordreisa kommune som har valgt 3 møtefullmektiger, 
men det må tas en avgjørelse på hvor mange møtefullmektig skal hver kommune ha.  

• I dag har jeg 1 person som ønsker å fortsette, mens de andre 2 som var i forrige 
periode, ikke ønsker gjenvalg. 

 
Orientering ved Bernt om saken. Enighet i regionrådet om at saken må 

sjekkes opp til neste møte. Aktuelt med felles møtefullmektiger? Dette kan 

sjekkes med lensmannen. Bernt følger opp saken til neste møte.  

 

Åpen post 

Prosess ansettelse daglig leder i regionrådet  

• Første møte er avholdt i ansettelsesutvalget  

• Det må kjøpes bistand til rekruttering  

• Kontorsted bør være i en av kommunene i Nord-Troms  

Etablering av folkehøgskole i Lyngen  

• Ønske om uttalelse/støtteerklæring fra regionrådet  

• Ordfører i Lyngen utarbeider forslag til neste møte 

  

Referatsaker  

Fra Midt-Troms Rådet: Uttalelse Helsefellesskap  

Med tilsvar fra UNN, samhandlingsavdelingen  

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

   

Møtet hevet kl 1147  
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EMNE:  

Møte nr 5-2021 – 19.04.21, Teams  
STED:  Teams  

TIDSPUNKT:  19. april 2021 kl 0900  

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen  

Hilde Nyvoll, Nordreisa (tiltrådte møtet kl 1000)  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Sekretariat/adm:  Berit Fjellberg, daglig leder   

  

Merknad til innkalling: ingen  

Merknad til saksliste: ingen 

  

VEDTAKSSAKER 

  

Sak 19/21  Godkjenning av protokoll fra møte 23.03.21  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 23.03.21.  

  

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.  

  

Sak 20/21 Forslag til samarbeidsavtale - prosess IPR  

Forslag til vedtak fremmet i møte:  

1. Det gis frist for innspill fra ordførerne til «Utkast til samarbeidsavtale» av 

26.03.21 tirsdag 20.04. kl 0800.   

2. Innspillene innarbeides i «Utkast til samarbeidsavtale» som sendes til 

representantskapet i regionrådet for behandling 27.04.21.  

 

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

  

Sak 21/21 Folkehøgskole i Lyngen - støtteerklæring  

  

Saken utsettes.  
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Oppfølgings- og orienteringssaker 

Sak 22/21 KLP Trykktank Nord-Norge 

Fra KLP deltok Vilde Kvarberg og Even Bladt Jarlseth 

  

Sak 23/21 Status rekruttering daglig leder - orientering ved rådsordfører  

• Regionrådet gjorde i møte 2.3.21 vedtak om å lyse ut stillingen som daglig 

leder. Ansettelsesutvalg ble oppnevnt  

• Rekrutteringsoppdraget er lagt ut for innhenting av tilbud  

 

Ordfører i Lyngen fratrådte møtet.  

  

Sak 24/21 Møtefullmektiger – forliksråd Nord-Troms orientering ved ordfører i 

Kåfjord  

• Sak fra møte 23.03.21  

• Saken følges opp av Kommunedirektørutvalget;  

o Reglement mm er ikke oppdatert i forhold til etablering av felles 

forliksråd  

o KDU har kontakt Statsforvalteren for avklaringen i saken   

 Ordfører i Skjervøy fratrådte møtet.   

  

Orientering fra møte med Statsforvalteren - statsborgerseremonier orientering 

ved rådsordfører  

• Møte med Statsforvalteren og regionråd/IPR i Troms og Finnmark ble 

gjennomført 9. april på teams (Ørjan deltok fra Nord-Troms)  

• Daglig leder sender ut oppsummering og oversikt over nye statsborgere  

  

Sak 25/21 Status i arbeidet med Campus Nord-Troms orientering ved daglig leder  

• I regionrådsmøte 23.03.21 ble vedtekter, stiftelsesdokument og prinsipper for 

deling vedtatt  

• I gang med forberedelser til behandling i representantskap 27.04.21  

• Etter vedtak i representantskap sendes saken til kommunestyrene i 

eierkommunene til behandling  

  

Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms orientering ved daglig leder  

• Prosjektet skal utvikle innhold og samarbeidsmodeller i Campus Nord-Troms, 

med særlig fokus på økt FoU-aktivitet og rekruttering/mobilisering av 

aldersgruppa 19-35 år’  

• Prosjektet er et delprosjekt i Drivkraft Nord-Troms  

• Selskapet Visjona AS er engasjert til å gjennomføre arbeidet med utarbeidelse 

av prosjektplanen (redusert kapasitet i administrasjonen grunnet 
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sykemelding). Forslag til prosjektplan skal presenteres første gang i 

regionrådsmøte 25.05. - endelig vedtak i møte 22.06.21   

Trainee Campus Ung orientering ved daglig leder  

• Trainee-ordningen er initiert av Arena Nord-Troms,og er tidligere orientert 

om i regionrådsmøte. Trainee Nord-Troms startet i fjor med en pilotperiode 

på 2 år. 3 traineer deltar i programmets første år- avsluttes våren 2021  

• Traineestillingen Campus UNG er lyst ut med tilknytning til 

utviklingsprosjektet i Campus Nord-Troms. Tiltredelse/oppstart er satt til 1. 

september 2021. Det ble lyst ut 7 stillinger i ulike virksomheter i regionen. 

Ved søknadsfristens utløp var det mottatt 81 søknader  

• Trainee Campus UNG har mottatt 15 søknader. Rådsordfører, saksordfører og 

daglig leder er ansvarlig for ansettelsen.  Det gjøres vurdering vedrørende 

finansiering av stillingen 

  

 Åpen post 

Autopass:  

• Ok at det innføres ordninger med Autopass  

• Utfordringen er det store beløpet man må forhåndsbetale for å få fordelen av 

rabatterte priser  

• Saken er vedtatt nasjonalt  

• Saken er meldt inn i sentralt   

Oppfølging: Eirik L. Mevik utarbeider forslag til uttalelse i saken.  

  

Møtet hevet kl 1040   
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EMNE:  

Møte nr 6-2021 – 25.5.21, Teams 
STED:  Teams  

TIDSPUNKT:  25. mai 2021 kl 0900  

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Jan A 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   

  

Møteleder: Geir Varvik  

Merknad til innkalling: ingen  

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

saksliste:  

Sak 31/21 Prosess IPR - status og framdrift  

Det sendes ut eget notat fra fellesmøte med RUST.  

 

VEDTAKSSAKER:  

Sak 26/21  Godkjenning av protokoll fra møte 19.04.21  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 19.04.21.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

Sak 27/21 Rapportering fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms  

Forslag til vedtak:  

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

orientering.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  
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Sak 28/21 Innspill til utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms (CNT)  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar orientering av status i arbeidet med utviklings-

prosjektet til orientering. Innspill til prosjektet fra møtet tas med i prosjektplanen 

for utviklingsprosjekt CNT som behandles i neste regionrådsmøte 22. juni.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

 

Sak 29/21 Strategisk samarbeidsutvalg - Helsefellesskap Troms og Ofoten  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd oppnevner representant Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa 

kommune og vararepresentant …… til Helsefelleskapet Troms og Ofoten.  

  

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte:  

Rådsordfører og nestleder får fullmakt til å få på plass vararepresentanten.  

  

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt fremmet i møtet ble enst vedtatt.  

  

Sak 30/21 Oppnevning av ressursgruppe - «Nye veier»  

Forslag til vedtak fra rådsordfører:  

Følgende ressursgruppe velges;  

• Ørjan Albrigtsen, leder av gruppa  

• Geir Varvik  

• Bernt Lyngstad  

• Hilde Nyvoll  

• Bård B G Fanghol, planlegger, Kåfjord kommune  

• En representant fra Arena Nord-Troms  

  

Sekretariatsfunksjon for ressursgruppen kjøpes hos Halti Næringshage. Mandatet 

til gruppen er å samordne dialogen med Nye veier, slik at veistrekningene 

Nordkjosbotn-Hatteng og Oldedalen-Langslett  blir prioritert og igangsatt så 

raskt som mulig.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  
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Sak 31/21 Prosess IPR - status og framdrift   

Forslag til vedtak fremmet i møte:  

Arbeidsgruppen IPR jobber videre med å ferdigstille samarbeidsavtalen. Det leies 

inn bistand til å lage saksfremlegg som skal være grunnlag for behandling av 

saken i alle kommunene. 

   

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

Oppfølgings- og orienteringssaker  

Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppa ved leder Geir Varvik  

• Ønske om at det utarbeides et saksframlegg til kommunestyrene  

• Vurdere høringsrunde  

• Aktuelt å behandle i kommunestyrene etter ferien  

• Det vises til vedtak i sak 31/21  

  

Orientering fra møte i Arktis jernbaneforum 21.5.21 ved saksordfører Geir Varvik  

• Det er avholdt 3 eller 4 møter i forumet. På siste møte 

deltok Stortingsrepresentantene Myrseth, Fylkesnes og Stifjell – fokus i møte 

var på den politiske prosessen  

• Ikke tydelig hvilke strekninger som er ønskelig å prioritere  

• Skal være møte i juni – der skal også NHO delta  

 

Aktuelt med møte med fylkesrådet og Arena Nord-Troms?   

• Saken følges opp av arbeidsutvalget i regionrådet  

 

Statsborgerseremonier   

- svar til Statsforvalteren - frist 1. juni (første vertskommune)  

• Forslag om at første vertskommune blir Kåfjord. Bernt Lyngstad gjør 

avklaringer før vi sender melding til Statsforvalter. Om ikke Kåfjord 

kan påta seg oppdraget kan Storfjord være vertskommune  

  

Status i arbeidet med Campus Nord-Troms  

• I regionrådsmøte 23.03.21 ble vedtekter, stiftelsesdokument og prinsipper for 

deling vedtatt. Representantskapet behandlet samme sak 27.04.21 - 

enstemmig vedtatt  

• Saken til kommunestyrene i eierkommunene til behandling   

• Hva er status i behandlingen i kommunestyrene? (skal behandles i 

junimøtene)  

• Forslag til dato for stiftelsesmøte: 31. august (fysisk møte) – kobles til møte i 

regionrådet  
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Eirik L. Mevik fratrådte møtet.  

 

Orientering «Desentralisert sykepleierutdanning i Nord-Troms»   

• oppfølging gjennom eget prosjekt i samarbeid med UiT NAU  

• behovet for sykepleiere er stort i regionen  

• vi må finne noen verktøy i lag  

• vi vil få enorme problemer om vi ikke klarer å skaffe nok sykepleiere  

• Berit sender forslag til prosjektskisse til saksordfører Hilde Nyvoll for innspill  

 

Orientering om personalsituasjonen  

• Regional ungdomskonsulent – starter 1. juni  

• Sekretær KDU – omsorgspermisjon fra medio august – det er engasjert vikar i 

permisjonstiden   

• Daglig leder regionrådet – lyst ut med frist 1. juni  

• Trainee prosjektmedarbeider – ansettelse gjort – tiltrer 1. september  

• Prosjektleder Kompetansepilot – i gang med intervjurunde  

 

Drøfting 
 
Åpen post  

Saker fra Eirik i Kvænangen følges opp pr epost i etterkant av møtet:  

• Vaksinering i ferien – det må på plass bedre ordninger enn det som er lagt 

opp til - stor utfordring i forhold til bemanning i ferien  

• Ekstra koronautgifter for kommunene som ikke vil dekkes av Statens - vi bør 

komme med en uttalelse  

  

Fra Hilde i Nordreisa - ønske om at følgende tema settes på dagsorden til et 

senere regionrådsmøte:  

• Nordreisa «sin rolle» i samarbeidet? (med bakgrunn i representantskapsmøte)  

• Hvor vil vi med samarbeidet i Nord-Troms? 
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Referatsaker  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

Fra Nord-Troms Regionråd:  

• Uttalelse vedr Autopass 

  
Fra Vest-Finnmark Rådet:   

• Uttalelse forsøksordning med særskilt avskrivning av studielån for 

barnehagelærere i Nord-Troms og Finnmark  

• Uttalelse - Det er behov for ny revidering av Motorferdselloven  
Fra bibliotekene i Nord-Troms:  

• Høringsuttalelse planstrategi Troms og Finnmark fylkesbibliotek  
Kvensk råd:  

• Trespråklig skilting i Nord-Troms  

• Kvenpolitisk utvalg i alle kommuner i Nord-Troms 

  

  
   

Møtet hevet kl 1350  
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EMNE:  

Møte nr 7-2021 – 22.06.21, Teams 
STED:  Teams  

TIDSPUNKT:  22. juni 2021 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   

  

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  

Merknad til innkalling: ingen  

Merknad til saksliste: det var enighet om å ta opp 

  

Referatsaker 

• Fra Nord-Troms Regionråd:   

o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen  

• Fra Helse- og Omsorgsdepartementet   

o Svar vedrørende pandemihåndtering  

 

VEDTAKSSAKER:  

  

Sak 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.21  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25.05.21.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

Sak 33/21 Konstituering av daglig leder  

Forslag til vedtak:  

Hilde Nyvoll konstitueres som daglig leder i Nord-Troms Regionråd fra 1. juli 

2021 til ny daglig leder tiltrer.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  
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Sak 34/21 Kjøp av sekretærbistand  

Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd vil kjøpe sekretærbistand inntil ny daglig leder tiltrer 

stillingen.   

2. Oppdraget omfatter:  

3. Utarbeidelse av saksframlegg til kommunestyrene for etablering av 

Interkommunalt Politisk Råd (ref vedtak regionrådet sak 31/21)  

4. Sekretærbistand i forbindelse med møter i regionrådet til ny daglig leder er på 

plass  

5. Det innhentes tilbud. Kjennskap til saksbehandling i kommunal sektor bør 

vektlegges i tillegg til pris.  

6. Utgiften dekkes over drifta til regionrådet.  

7. Rådsordfører og daglig leder får ansvaret for å følge opp saken.  

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

 

Sak 35/21 Arkiv Nord-Troms utviklingsgruppe AS og NTRR DA  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd pakker og leverer arkiv fra Nord-Troms Utviklingsgruppe 

AS og Nord-Troms Regionråd DA til Nordreisa kommune.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

Sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte prosjektplanen for utvikling av 

Campus Nord-Troms.   

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

 

Sak 37/21 Desentralisert sykepleierutdanning Nord-Troms    

Saken må utsettes til møte i regionrådet 31. august da planlagt møte 7.6.21 med 

Helsefakultet, UiT måtte utsettes. Nytt møte er avtalt med Helsefakultetet 24.6.  
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Sak 38/21 Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd vedtar forslaget til uttalelse og sender denne 

til Kunnskapsdepartementet. Kopi til fylkeskommunen og Tromsbenken på 

Stortinget.  

 

Forslag til tilleggspunkt:  

Hovedbudskap/Oppsummering settes inn i starten/heading på uttalelsen.  

  

Forslag til uttalelse:  

Til Kunnskapsdepartementet  

  

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt.  

  

Oppfølgings- og orienteringssak 

Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppas leder Geir Varvik;  

• Vært utfordring å gjennomføre møter (finne tidspunkt)  

• Har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale som er behandlet i 

arbeidsgruppa  

• Ikke enighet om lokalisering/vertskommune  

• Saken følges opp av leder og nestleder i regionrådet mot ledelsen i Tromsø-

områdets regionråd 

  

Drøfting 

Aktuelle regionale prosjekter som kan søkes finansiert med midler fra Troms Holding? 

Innspill gitt i møtet;  

• Et aktuelt prosjekt kan være «Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms»  

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 – aktuelle satsinger innen de valgte 

satsingsområdene i strategiplanen;  

o Havnesamarbeid Nord-Troms  

o Ta i bruk «Arbeidskraftreserven» (ref tidligere prosjektsøknad)  

o Felles stipendordninger – mastergradsstipend  

o Profilering - omdømmesatsing  

o Tiltak i felles miljø- og klimaplan for Nord-Troms  

• Viktig at vi styrker det vi har  

• Søknader: satt av 85 mill til satsinger i Troms  

o Frist infrastruktur 20.08   

o Frist stedsutvikling/identitet sept/okt  

o Frist samfunns- og næringsutvikling sept/okt  
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Hvordan utvikle regionen i fellesskap 

(utgangspunkt i vedtatte «utvidet samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd», 

avtalen ble sendt ut med sakspapirene). Avtalen er forankret i selskapsavtalen til 

Nord-Troms Regionråd og behandlet av alle kommunestyrene i juni 2018.  

Innspill i møte:  

• Runde blant ordførerne –hvordan oppleves samarbeidet, hva kan vi gjøre 

videre?  

• Har et godt samarbeid å bygge videre på  

• Viktig med god kommunikasjon  

• Avklaring vedrørende arbeidssted for ny daglig leder: lyst ut med arbeidsted i 

en av Nord-Troms kommunene. Kan vurderes å ta med kontorsted i 

arbeidsavtalen?  

• Hva legges i begrepet regionsenter? Dette bør følges opp i neste fysiske møte 

 

Åpen post  

Saker fra Hilde Nyvoll:  

• Ungdata-undersøkelsen – mulig å lage et arrangement under 

forskningsdagene (uke 39)? Ønske om et regionalt arrangement. Det bør 

gjøres en jobb i den enkelte kommune først.  

• Arbeidslivsdagen UiT i september – bør vurderes, treffer vi de vi ønsker å 

rekruttere på dette arrangementet? Burde vi gjøre noe sammen for å treffe 

ungdom fra Nord-Troms i Tromsø? «Yonas-pizza»  

• ATV-kjøring i utmark – begynt å bli en utfordring med ulovlig kjøring. Er en 

utfordring for Nordreisa – hva med de andre kommunene? De andre 

kommunene har ikke registrert noen utfordringer i denne saken  

 

Referatsaker 

• Fra Nord-Troms Regionråd:   

o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen  

• Fra Helse- og Omsorgsdepartementet   

o Svar vedrørende pandemihåndtering  

• Fra Nordreisa formannskap:   

o Tilsettingsprosess daglig leder Nord-Troms Regionråd   

  

Forslag til vedtak:  

• Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

Møtet hevet kl 1145  
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Møte «unntatt offentlighet» - 24.6.2021, Teams 
 

Tid: KL. 08.00 

 

Deltakere:  

• Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

• Dan Håvard Johnsen, Lyngen  

• Hilde Nyvoll, Nordreisa  

• Geir Varvik, Storfjord  

• Bernt Lyngstad, Kåfjord  

• Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

 

  

VEDTAKSAK 

Sak Ansettelse av daglig leder  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nord-Troms Regionråd tilbyr stillingen til;   

o Nummer 1: Robert Jensen  

o Nummer 2: Tom Erik Forså  

o I henhold til innstillingen fra ansettelsesutvalget.  

2. Rådsordfører Ørjan Albrigtsen og nestleder Geir Varvik får fullmakt til å 

forhandle lønns- og arbeidsvilkår.  

3. Hovedkontor for regionrådet er Nordreisa. Kontorsted er i en de 6 

eierkommune.  

  

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.  

 

 

Møtet hevet kl 0810  
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EMNE:  

Møte nr 8-2021 – 30.-31.8.21, Årviksand 
STED:  Årvik  

TIDSPUNKT:  30.-31. august 2021   

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Sekretariat/adm:  Berit Fjellberg  

Forfall/deltakelse:  Dan Håvard Johnsen, Lyngen (deltok via 

teams på behandling av sak 42/21 Interkommunalt 

politisk råd)  

  

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  

Merknad til innkalling: ingen  

Merknad til saksliste: følgende saker drøftes i tillegg til utsendte saksliste;   

• KVU-møtet  

• Skolevalgdebatt - Stortingsvalg, men ikke fokus på Sametingsvalget  

• Søknader Troms Holding  

• Forespørsel fra næringshagen vedr Nord-Troms konferansen   

  

Program:  

Mandag 30. august:  

Kl 1600  Møtestart - behandle alle vedtakssaker på sakslista - unntatt sak 

vedr IPR   

Kl 1730  Drøfting - hvordan bygger vi Nord-Troms sammen?   

• Innledning ved Visjona – presenterer saksframlegg  

• Innspill fra Arena Nord-Troms  

Kl 2000  Middag  

  

Tirsdag 31. august:  

Kl 0830   Møtestart - drøfting og behandling av sak 42/21 Interkommunalt 

politisk råd - neste steg  

Kl 1100 Stiftelsesmøte Campus Nord-Troms AS (eget dokument vedlagt)  
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MØTE Mandag 30. august 2021  

Møtestart kl 1615  

 

VEDTAKSSAKER:  

  

Sak 39/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.21  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 22. juni 

2021.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

  

Sak 40/21 Halvårsrapport Nord-Troms Regionråd  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar rapporten for 1. halvår 2021 til orientering.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

Sak 41/21 Regnskap pr 30.06.21  

Forslag til vedtak:   

Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.21 til orientering.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  

  

  

Møtet hevet (møtedag 1) kl 1954  

  

MØTE Tirsdag 31. august 2021  

Møtestart kl 0830  

Deltakere: samme som 30. august.  

 

Sak 43/21  Støtteerklæring – etablering Polar Game Industry  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd støtter det pågående arbeidet med etablering av Polar 

Game Industry, fagskole for spillutvikling i Nordreisa.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.  
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Sak 44/21 Budsjett - prosjekt «Utvikling Campus Nord-Troms»  

Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til budsjett for et 3-årig 

utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms. Det søkes støtte til prosjektet fra 

ulike finansieringskilder. Dersom ikke finansiering oppnås i henhold til vedtatt 

budsjett må prosjektet nedskaleres.  

  

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte:  

2. Prosjektet forankres politisk i eierkommunene i løpet av høsten 2021.  

  

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt.  

 

Sak 45/21  Uttalelse vedrørende pukkellaks  

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd støtter forslaget til uttalelse fra Hilde 

Nyvoll vedrørende bekjempelsen av pukkellaks.  

  

Forslag til tillegg i uttalelsen fremmet i møte:  

Staten må også legge til rette for at uttaket av pukkellaks skjer på en slik måte at 

matressursen utnyttes.  

  

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

 

Drøftinger - åpen post  

KVU-Nord-Norge  

• Ørjan, Geir og Eirik deltar på verksted i Alta 22.-23. september 2021  

  

Skolevalgdebatt - Stortingsvalg, men valg til Sametingsvalget utelatt  

• Følgende uttalelse sendes fylkeskommunen med kopi til 

Utdanningsdirektoratet, Sametinget og Nord-Troms videregående skole:  

«Utdanningsdirektoratet har invitert alle landets videregående skoler til å gjennomføre 

skolevalg. Fylkeskommunen oppfordres til å holde god kontakt med ungdomspartiene og skolene, 

for å sikre best mulig logistikk rundt debatter og valgtorg i fylket.  

  

På Nord-Troms videregående skole ble skoledebatten for Stortingsvalget gjennomført fredag 27. 

august.   

  

Nord-Troms regionråd har som visjon «Der kontraster former folk» og arbeider målrettet for 

utvikling av de tre stammers møte. Nord-Troms regionråd anmoder fylkeskommunen om å ivareta 

demokratiske prosesser også for Sametingsvalget i den videregående skole. Blant annet sørge for 

skoledebatt/skolevalg i forbindelse med Sametingsvalget.»  
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Søknader Troms Holding  

• Søke om tilskudd til utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms - fellesprosjekt 

fra Nord-Troms  

  

Forespørsel fra næringshagen om deltakelse fra regionrådet i program for   

fagsamling under Nord-Troms konferansen som har demografiutvikling  

• Ørjan sjekker om påtroppende daglig leder har anledning til å bidra  

 

Referatsak 

Fra Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms:   

• Vedtak vedr Havnesamarbeidet i Nord-Troms  

  

Forslag til vedtak:  

• Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning.  

  

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen tiltrådte møte via teams.  

  

Sak 42/21  Interkommunalt politisk råd - neste steg  

Enstemmig vedtak:  

I dagens regionrådsmøte er vi blitt kjent med muligheten for å delta i flere 

interkommunale politiske råd. For eksempel i Osloregionen IPR som består av 65 

kommuner, er det flere interkommunale politiske råd med.   

  

Nord-Troms Regionråd er enige om følgende forslag til løsning for neste steg:  

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

danner et felles IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en samarbeidsavtale som 

behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 2021.  

2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR som 

minimum skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsø-områdets 

regionråd. Arktisk IPR skal jobbe med overordna utvikling og 

rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen samarbeidsavtale 

for Arktisk IPR som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og ressursbehov.  

3. Forslag til løsning oversendes Tromsøregionens regionråd til behandling før 

Nord-Troms Regionråd går videre i saken.  

  

Møtet hevet kl 1300  
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EMNE:  

Ny forvaltningsordning, epost 02.09.2021 
STED:  Epost 

TIDSPUNKT:   

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat/adm:  Hilde Nyvoll 

Forfall/deltakelse:   Ingen 

  

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  
Merknad til innkalling/saksliste: ingen  
 

Uttalelse – innspillsmøte ny forvaltningsordning 

Vi viser til invitasjon av 01.09.2021til innspillsmøte om ny forvaltningsordning
 for Nordland og tidligere Troms fylke der departementet ønsker innspill 
til en eller flere mulige modeller for forvaltningen av statseid grunn i fylkene med 
mål om å sikre lokalsamfunn og samiske interesser større innflytelse og involvering i 
utmarksforvaltningen. 
 
Det sies i invitasjonen at det er viktig at løsningen som blir valgt er tilpasset 
forholdene i Nordland og Troms og kommunal- og moderniseringsdepartementet 
ønsker å involvere de berørte interessene i arbeidet. 
 
Nord-Troms Regionråd stiller seg kritisk til at invitasjonen blir sendt med 1 ukes 
varsel med møtested Mosjøen eller Bardufoss med 2 timers møter. Det legges 
dessverre heller ikke opp til digital deltakelse. 
 
Vi ber om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger opp til en reell 
prosess i denne viktige saken slik at både kommuner, landbruksnæring, reindrifta og 
øvrig lokalt næringsliv, Statskog SF som grunneier, statsforvalterne, friluftsliv- og 
jegerinteresser og Forsvaret blir involvert og får komme med sine innspill. 
 
Nord-Troms Regionråd forventer at det inviteres til et eget møte i Nord-Troms og 
kommunene stiller gjerne med møtelokaler til innspillsmøte. 
 

Enstemmig vedtatt 
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EMNE:  

Møte nr. 9-2021- 06.09.21, Teams 
STED:  Teams 

TIDSPUNKT:  6. september 2021   

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat/adm:  Berit Fjellberg  

Forfall/deltakelse:   Ingen 

  

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  
Merknad til innkalling/saksliste: ingen  
 

Sak 46/21  Interkommunalt Politisk råd  
Forslag til innstilling:  

1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og 

Lyngen danner et felles IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en 

samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i løpet av 

høsten 2021. 

2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR 

som minimum skal inneholde kommunene i Nord-Troms og 

Tromsøområdets regionråd. IPR skal jobbe med overordna utvikling 

og rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen 

samarbeidsavtale for Arktisk IPR som avklarer organisering, 

arbeidsoppgaver og ressursbehov. 

 
Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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EMNE:  

Kvotemeldingen, epost 09.09.2021 
STED:  Epost 

TIDSPUNKT:   

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat/adm:  Hilde Nyvoll 

Forfall/deltakelse:   Ingen 

  

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  
Merknad til innkalling/saksliste: ingen  
 

Høringsuttalelse – Stortingets behandling av kvotemeldingen 

Høringsuttalelse – oppfølging av Stortingets behandling av kvotemeldingen – en 

mer fleksibel pliktordning – endring av forskrift av 12. september 2003 om 

leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse 

 

Vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til høringsuttalelse fra kommunene Båtsfjord, 
Berlevåg, Lebesby, Hammerfest, Skjervøy og Vestvågøy ved oppfølging av Stortingets 
behandling av kvotemeldingen - endring av forskrift av 12. september 2003 om 
leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.  
 
Tilslutning til uttalelsen sendes fiskeri- og sjømatministeren med kopi til samme 
instanser som i opprinnelig uttalelse. 

Enstemmig vedtatt 
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EMNE:  

Senter for Nordlige folk, epost 11.09.2021 
STED:  Epost 

TIDSPUNKT:   

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat/adm:  Hilde Nyvoll 

Forfall/deltakelse:   Ingen 

  

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  
Merknad til innkalling/saksliste: ingen  
 

Støtteuttalelse til planlagt utbygging på Senter for Nordlige folk 

 
Forslag: 
Nord-Troms Regionråd støtter skrivet fra Kåfjord kommune av 10.09.2021 
vedrørende planlagt utbygging på Senter for Nordlige Folk. Regionrådet støtter 
arbeidet for å etablere en permanent utstilling av arbeidene til den samiske 
kunstneren Nils-Aslak Valkeapää, også kjent som Áillohaš. 
 
Regionrådet ser det som viktig å ta vare på den viktige kulturarven Valkeapää etterlot 
seg, både i ett internasjonalt, nasjonalt og regionalt perspektiv. 
 

Forslaget enstemmig vedtat 
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EMNE: 
Møte nr 10-2021 – 25.09.21, Scandic 
Ishavshotell Tromsø.  
 

Fellesmøte med kommunedirektørutvalget 

STED: Scandic Ishavshotell, Tromsø 

TIDSPUNKT: 25. september 2021 KL. 14.00 

Møte avholdt i forbindelse med statsforvalterens 

høstmøte og KS halvårige konferanse 

 

DELTAKERE:    

Ordførere:  Geir Varvik, Storfjord, møteleder 

 

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy deltok på teams. 

 

Kommunedirektører: Jan Hugo Sørensen, Nordreisa 

Frode Karlsen, Lyngen 

Janne Kankaala, Kvænangen 

Cissel Samuelsen, Skjervøy 

Willy Ørnebakk, Storfjord 

Sekretariat/adm:  Robert Jensen, daglig leder 

Monika Dyrnes sekretær KDU, ungdomskontakt 

 

Forfall:   Kommunedirektør Trond Arne Hoe, Kåfjord 

 

Presentasjoner 

Planer for biogassanlegg i Skibotn, Avfallsservice AS 

Presentasjon ved styreleder Johnny Hansen og prosjektleder for biogassprosjektet 

Øyvind Østbø om posess og planer for biogassprosjektet. 

 

Plansamarbeid i Nord-Troms, orientering om prosjekt og fremdrift 

Orientering ved prosessleder Einar Pedersen. Debatt. 

Statsforvalteren ved Jan Peder Andreassen orienterte om statens syn. 

 

Regionrådet tar saken til orientering og ber kommunedirektør om å fremme sak 

for kommunestyrene i Nord-Troms. 
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Muligheter og utfordringer i Nord-Troms, ny politisk ledelse 

Saken utgår og settes opp på neste regionrådsmøte. 

 

VEDTAKSSAKER 

Møtet ble avsluttet uten behandling av saker på agenda. Det settes opp nytt møte 

i regionrådet for behandling av gjenstående saker. 

 

Representanten Erik L. Mevik ba om at sak 50/21 ble satt opp så snart som mulig 

gjerne neste dag under statsforvalterens møte. 

 

Møtet ble hevet og avsluttet kl. 16.30. 

 

 

BEHANDLING AV SAK 50/21: 

Nytt møte for behandling av sak 50/21 satt 26. oktober kl. 09.30. Møterom på Scandic 
Ishavshotel, Tromsø 26.10.2021 kl 09.30. 
 
Samme deltakere som i møte 25.10.21. Ørjan Albrigtsen deltok på teams. 
 

Sak 50/21  Interkommunalt politisk råd – status og neste steg 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms regionråd tar orientering om prosess om interkommunalt politisk 

råd i Nord-Troms til etterretning. Det forventes at omdanning fra regionråd til 

interkommunalt politisk råd kan legges fram første halvår 2022. 

 

Saken tatt til drøfting. Forslag til vedtak ikke realitetsbehandlet. Ordførerne bes 

om at saken behandles i kommunestyrene innen utgangen av 2022. 

 

Møtet hevet kl. 10.45. 

 

 

Robert Jensen (s) 

Daglig leder 
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EMNE:  

Støtte til «Utvikling Campus Nord-Troms», 
epost 28.10.2021 

STED:  Epost 

TIDSPUNKT:  28. oktober 2021 

  

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy  

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Geir Varvik, Storfjord  

Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen  

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat/adm:  Hilde Nyvoll 

Forfall/deltakelse:   Ingen 

  

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  
Merknad til innkalling/saksliste: ingen  
 

Uttalelse – Støtte til «Utvikling Campus Nord-Troms» 
Vedtak: 
«Campus Nord-Troms AS eies av de seks kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Campus Nord-Troms AS sitt formål er å være 
motor, megler og møteplass for kompetanseutvikling i region Nord-Troms.» 
 
Nord-Troms Regionråd ser Campus Nord-Troms AS som et av våre kommuners 
viktigste felles redskap for å motvirke befolkningsnedgangen særlig i de yngre 
aldersgruppene i vårt område. Et slikt virkemiddel vil være gjeldende for de fleste 
distriktskommuner som har tilsvarende utfordringer som Nord-Troms. 
 
Prosjekt «Utvikling Campus Nord-Troms» har som samfunnsmål økt bosteds- og 
næringsattraktivitet i Nord-Troms, og øke mulighetene til det samme i andre 
distriktsregioner ved å tilby en modell for arbeid med denne problemstillingen.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter Campus Nord-Troms sin søknad om midler til 
prosjektet «Utvikling Campus Nord-Troms» og mener det vil være et viktig bidrag til 
å gi nye muligheter innen utdanning og bosetting i distriktene i Norge. 
 

Enstemmig vedtatt 
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EMNE:   

Møte nr. 11-2021- 05.11.21, Teams  

STED:   Teams  

TIDSPUNKT:   5. november 2021    

   

DELTAKERE:      

Ordførere:   Ørjan Albrigtsen, Skjervøy   

Hilde Nyvoll, Nordreisa   

Bernt Lyngstad, Kåfjord    

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen   

Dan Håvard Johnsen, Lyngen  

Sekretariat/adm:   Robert Jensen   

Forfall:   Geir Varvik, Storfjord   

   

Møteleder: Ørjan Albrigtsen  

  

Merknad til innkalling/saksliste:   

Rådsleder ønsket drøftet rådets tur og fellesmøte med RUP 29. og 30. november 2021, 

Rådsleders forslag bifalt. For øvrig ingen 

merknader.   

  

REFERATSAKER:  

• Referat Kommunedirektørutvalget 20.09.2021  
Ingen merknader  

  

VEDTAKSSAKER:  
  

Sak 47/21 Godkjenning av protokoll 31.08.21, 6.09.2021, 25.10.21, uttalelser 
 Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokoller fra regionrådsmøtene avholdt 
31.08.2021, 6.09.2021 (teams), 25.10.21 og uttalelser.  

Enstemmig vedtatt  

  

Sak 48/21  Samarbeidsavtale for kommunene med Nord-Troms Museum  

Forslag til vedtak:  
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Nord-Troms Regionråd støtter forslaget om at KDU utarbeider retningslinjer for 
behandling av avtaler mellom eksterne samarbeidsparter og kommunene i Nord- 
Troms for å sikre reell innflytelse og medvirkning.  
  

Retningslinjene vedtas av Nord-Troms Regionråd.  
Enstemmig vedtatt  

Sak 49/21  Strategiplan og tiltak for Nord-Troms Regionråd 2022  
Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd har arbeidet med strategiplanen på en god måte, det skal 
arbeides videre med eksisterende og nye tiltak i henhold til signaler gitt i møtet.  
  

Enstemmig vedtatt  

  

Sak 52/21  Seminar og møter, Oslo 4.1.2022 – Nord i Sør  
Vedtak:  

Nord-Troms Regionråd deltar som samarbeidspartner på seminar i Oslo 4. januar 
2022 med tema Økt bearbeiding av sjømat i Norge, med inntil kr. 15.000 i andel av 
felleskostnadene, møterom, bevertning, innledere og prosjektleder.  
  

Regionrådet skal også søke å gjennomføre møter med tromsbenken på stortinget for 
gjennomgang av aktuelle saker, samt andre beslutningstakere og departement.  
  

Enstemmig vedtatt  

  

Sak 53/21  Budsjett Nord-Troms Regionråd 2022  
Regionrådet vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2022 med fordeling av kostnader 
for medlemskommunene som tidligere bestemt.  
  

Total utgift til fordeling er kr. 2.845.000,-.  
Enstemmig vedtatt  

  

Sak 54/21  Fellesmøte regionrådet – ungdomsrådet 29.-30.11.21  
Regionrådet arrangerer fellesmøte med ungdomsrådet, for 2021i Kvænangen. Rådet 
støtter bruk av lokalt næringsliv og kan dele overnattingsmuligheten på flere steder. 
Fellesmøtet kan også få en orientering om virksomheten på Arctic Fjordcamp.  
  

Enstemmig vedtatt  

  

  

Møtet hevet kl. 10.00  

  

Robert Jensen  

referent  
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EMNE: 

Møte nr 12-2021 – 29.11.2021 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 29. november 2021 kl. 13.00 

 

DELTAKERE:    

Ordførere:  Ørjan Albrigtsen, Skjervøy - møteleder 

Geir Varvik, Storfjord 

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Britt M. Pedersen, Kåfjord 

Jan A. Rydningen, Lyngen 

Forfall:  Bernt Lyngstad, Kåfjord   

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat/adm:  Robert Jensen, daglig leder 

 

 

Merknader til innkalling: Ingen. Møtet lovlig satt. 

Merknader til sakslista: Ingen merknader. 

 

Agenda:  

Kl. 13.00-17.00 Møte – Nord-Troms Regionråd 

Kl. 14.00-14.30 Transportinfrastruktur i Nord-Troms – status og strategier  

Presentasjon, daglig leder Stig Nerdal, Transportutvikling AS 

Kl. 14.30–15.00 Campus Nord-Troms, arbeid, fremdrift og utvikling  

Presentasjon, daglig leder Berit Fjellberg, Campus NT  

 Kl. 18.00–21.00 Deltakelse på åpent møte Sannhetskommisjonen 

 
VEDTAKSSAKER: 

Sak 55/21 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.21 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokoll fra regionrådsmøte 05.11.2021, 

avholdt på teams. 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Sak 56/21 Møteplan 2022 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd vedtar møteplan for 2022 med følgende endringer: 
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Forslag, Ørjan Albrigtsen: 

Nord-Troms Regionråd vedtar møteplan for 2022 med følgende endringer: 

• Møte 25. januar avholdes i Kvænangen sammen med RUST.  

Politimesteren inviteres til møte. 

• Møte 22. februar 2022 endres til 16. februar i Alta, vintermøte KS/SF. 

• Møte 29. mars 2022 avholdes i Tromsø med studentaften. 

• Møte 26. april 2022, representantskap avholdes i Kåfjord. 

• Møte 24. mai 2022, med RUST avholdes i Nordreisa 

• Møter 30. august og 27. september 2022 utgår. Det avholdes møte i perioden 

5. – 8. september på Skjervøy. Aktuell dato avklares i nærmeste fremtid. 

Møteplan for kommunedirektørutvalget tas til orientering. 

 

Albrigtsens forslag enstemmig vedtatt 

 

Sak 57/21 Samferdselsstrategier i Nord-Troms  

Orientering i møte fra Transportutvikling AS ved Daglig leder Stig Nerdal 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd skal arbeide for å få realisert nødvendig vegvedlikehold 

og utbygginger på europaveger som transportkorridorer og for at modulvogntog 

skal kunne bidra til å ivareta regionens transportbehov i fremtiden. 

  

Fylkesveinettet med utbedring, rassikring og forbedrede ferger er helt sentrale i 

utvikling av industri og bosetting i hele regionen. 

 

Havner, sjøtransport og lokal-/hurtigbåter vil også ha en viktig regional funksjon 

i fremtiden for virksomhetene og personbefordring. 

 

Det vises særlig til rapportens dokumentasjon av næringslivets transportbehov 

som Nord-Norges største laksetransportører i 2020. Dersom landsdelens reiseliv 

skal være helårsnæring og ta av presset på Tromsø må vegforbindelsene bedres. 

 

Regionrådet legger vekt på at det må være helhetlige transportkorridorer og skal 

særlig prioritere følgende strekninger og områder: 

 

Forslag Ørjan Albrigtsen: 

Tilleggsforslag, første avsnitt: 

«Regionrådet skal prioritere arbeidet opp mot Nye Veier AS» 

Siste avsnitt med strekpunkter strykes. 

 

Forslag til vedtak med Albrigtsens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Nord-Troms Regionråd skal arbeide for å få realisert nødvendig vegvedlikehold 

og utbygginger på europaveger som transportkorridorer og for at modulvogntog 

skal kunne bidra til å ivareta regionens transportbehov i fremtiden. Regionrådet 

skal prioritere arbeidet opp mot Nye Veier AS. 

  

Fylkesveinettet med utbedring, rassikring og forbedrede ferger er helt sentrale i 

utvikling av industri og bosetting i hele regionen. 

 

Havner, sjøtransport og lokal-/hurtigbåter vil også ha en viktig regional funksjon 

i fremtiden for virksomhetene og personbefordring. 

 

Det vises særlig til rapportens dokumentasjon av næringslivets transportbehov 

som Nord-Norges største laksetransportører i 2020. Dersom landsdelens reiseliv 

skal være helårsnæring og ta av presset på Tromsø må vegforbindelsene bedres. 

 
 

Sak 58/21  Campus Nord-Troms – samarbeid på utdanningssektoren 

Orientering fra Campus Nord-Troms (CNT) ved daglig leder Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms regionråd tar presentasjonen av arbeid med etablering og utvikling 

av Campus Nord-Troms til orientering. Det er viktig at Campus blir et redskap for 

å beholde ungdom i lokalmiljøene og tiltrekker seg oppmerksomhet/deltakelse 

fra kommuner utenfor vårt område. 

 

Regionrådet vil legge vekt på et godt samarbeid med næringslivet sammen med 

utdanningsinstitusjonene i Nord-Troms, herunder Nord-Troms Videregående 

skole, e-sportlinja under etablering i Nordreisa, Halti kvenkultursenter, samisk 

fagmiljø i Kåfjord samt Norges Arktiske Universitetet i Tromsø. 

 

Regionrådet presiserer også behovet for å opprette muligheter for å studere fra 

eget hjem og i grupper lokalt. Nye muligheter gjennom digitale klasserom med 

grupper fra hele regionen må også vurderes eller utredes. 

 

Forslag, Ørjan Albrigtsen: 

Tilleggsforslag, 1. avsnitt ny andre setning: 

«Det må etableres en struktur som formaliserer samhandlingen med Campus 

Nord-Troms.» 

Øvrig forslag til vedtak strykes. 

Albrigtsens forslag enstemmig vedtatt 

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


 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

Vedtak: 

Nord-Troms regionråd tar presentasjonen av arbeid med etablering og utvikling 

av Campus Nord-Troms til orientering.  

 

Det må etableres en struktur som formaliserer regionrådets samhandling med 

Campus Nord-Troms. 

 

Sak 59/21 Nord i Sør – konferanse og seminar 4.-5.1.2022 

Vedtak: 

Nord-Troms Regionråd deltar på konferansen Nord i Sør, og er medarrangør av 

seminaret Økt sjømatproduksjon i Norge. I den forbindelse er det anmodet om 

møte med departementer og stortingsrepresentanter.  

 

Møteanmodninger ble gjennomgått og følges opp administrativt og politisk i 

henhold til gjennomgang i møte. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 60/21 Valg av ny leder i Nord-Troms Regionråd 2022 - 2023 

Forslag, Ørjan Albrigtsen: 

Som ny leder av Nord-Troms Regionråd for perioden 2022 – 2023 velges: 

- Geir Varvik (H), Storfjord 

 

Som ny nestleder av Nord-Troms Regionråd for perioden 2022 – 2023 velges: 

- Dan Håvard Johnsen (SP), Lyngen 

Albrigtsens forslag enstemmig vedtatt 

 

 

Møtet hevet kl. 15.40 

 

 

 

Robert Jensen (s) 

Daglig leder 
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