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UTSKRIFT FRA STYREMØTE 
 

EMNE: Møte nr 03-2013 

STED: Spildra, Kvænangen 

TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord  

Sølvi Jensen, Lyngen 

Torgeir Johnsen, Skjervøy 

Lidvart Jakobsen, Nordreisa 

Jan Helge Jensen, Kvænangen 

Bjørn Inge Mo, Kåfjord 

Rådmenn: 

Deltok i fellesmøte: 

kl 1330 – 1600 

Einar Pedersen, Kåfjord  

Anne-Marie Gaino, Nordreisa 

Leif Lintho, Lyngen 

Frank Pedersen, Kvænangen 

Cissel Samuelsen, Skjervøy 

Ellen-Beate Lundberg, Storfjord  

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder 

 

Merknad til innkalling: Ingen  

Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendt 

saksliste:  

 Sak 25/13 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd: «En mørkeblå regjering vil 

være ødeleggende for utviklinga av Nord- Norge!» 

Søndag 25. august: 

Kl 2100 Avgang med «MS Kvænangen» til Spildra  

Mandag 26. august: 

Kl 0815 Frokost 

Kl 0900 Møtestart styret (ordførere) og rådmannsutvalget 

Kl 1130 Lunsj – felles 

Kl 1230 Fellesmøte – saker på sakslista  

Kl 1400 Fellesmøte – hovedtema interkommunalt samarbeid Nord-Troms 

 Regional utredning interkommunalt samarbeid Nord-Troms 

 Høringsuttalelser fra kommunene 

 Plan for videre arbeid 

Kl 1800 Møteslutt 

Kl 1900 Sosialt opplegg med grilling 

Tirsdag 27. august: 

Kl 0900 Frokost – omvisning - vi blir kjent med Spildra 

  Lunsj 

Kl 1410 Avreise med båt til Burfjord (ankomst kl 1500) 
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MØTEDAG MANDAG 26. AUGUST 2013 

Møtestart kl 0900 

 

REFERATSAKER: 

Fra ungdomssatsingen RUST: «Evaluering av tur ungdom og ordførere» 

Fra Midt-Troms Regionråd: «FilmCamp må bli et fylkesregionalt fyrtårn!» 

Det var enighet om å ta denne saken opp som egen vedtakssak.  

Fra Sør-Troms Regionråd: «Troms fylkeskommunes ansvar for realisering av 

Bjarkøyforbindelsen» 

Fra Tromsø-områdets regionråd: 

 Pressemelding vedtak Langsundforbindelsen 

 Høringsuttalelse – planprogram – fylkesplan 2014-2025 

Fra Midt-Troms og Nord-Troms Regionråd: «Felles brev og notat til Universitetet i Tromsø 

ved rektor og Tromsbenken» 

Fra Nord-Troms Regionråd: 

 «Høring planprogram Regional transportplan for Troms 2014-2023» 

 «Høring planprogram Fylkesplan for Troms 2014-2025»  

Fra Troms Fylkeskommune: «Sykestuene i Nord-Troms må få statlig finansiering» 

 

Vedtak:  Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 15/13 Saker fra Nord-Troms Museum 

        Saksdokumenter:  brev fra Nord-Troms Museum  

   

Saker som er oversendt regionrådet til behandling «Forvaltning av kulturarven i 

Nord-Troms»; 

1. henstilling til kommunene i Nord-Troms om å bidra med kr 25.000 årlig 

fra 2014 til drift av Flerbrukshuset i Kvænangen 

2. utstillingen «de brente våre hjem» 

 

 Saken presenteres i regionrådsmøte av ordfører Jan Helge Jensen. 

 

 Forslag til vedtak fremmet i møtet: 

1. Nord-Troms Regionråd oppfordrer Nord-Troms Museum til å avholde 

eiermøte i museet hvor prinsipper og praksis rundt husleie og fordeling av 

kostnader kan settes på dagsorden. 

2. I 2014 er det 70-årsmarkering for evakueringen, og da kan utstillingen «de 

brente våre hjem» være et viktig bidrag til jubileet. Regionrådet oppfordrer 

Nord-Troms Museum og kommunene til å markere jubileet.  

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møtet ble enstemmig bifalt. 
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Sak 16/13 Regnskap 31.03.13 

  Saksdokumenter:  Totalregnskap pr 31.03.13 

      Delregnskaper pr 31.03.13  

   

  Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap (drift 

   Inkl ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Omdømmeprosjektet).  

 

  Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene. Totalregnskapet er 

gjort opp med et underskudd for 1. kvartal 2013 på kr 40.875,-. 

 

  Underskuddet har oppstått i studiesenteret som i 2013 har mindre ekstern  

  finansiering enn forventet. Tiltak for å redusere driftskostnadene for å oppnå  

  bedre balanse i regnskapet er iverksatt. Det å sikre en forutsigbar og tilstrekkelig  

  finansiering for studiesenteret er fremdeles en viktig oppgave å få på plass. Det 

   vises for øvrig til vedtatte strategier for Nord-Troms Studiesenter. 

 

  De andre delregnskapene er gjort opp i balanse og kun små avvik ihht budsjett. 

 

  Regnskap pr 30.06.13 ble delt ut i møtet, og det ble orientert om status. 

 

  Forslag til vedtak: 

  Styret i Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet for pr 31.03.13 til orientering. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 17/13 Oppnevning av ny representant til vannregionutvalget i Troms 

        Saksdokumenter:  

 fra Vannregionutvalget i Troms fylkeskommune sak 1/13 

forlengelse av oppnevnelse av vannregionutvalget for Troms og 

oppnevnelse av ny leder for utvalget, og møteprotokoll fra 

06.06.13 

 møtereferater og dokumenter www.vannportalen.no/troms 

herunder «Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 

vannregion Troms  

 

Bakgrunn:  

Vannforvaltningsforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Hovedformålet med 

vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig 

iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, 

grunnvann og kystvann. Et viktig formål med vannforskriften er derfor å sikre en mer 

helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, regionale 

vannforvaltningsplaner i henhold til vanndirektivet. 

 

http://www.vannportalen.no/troms
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Vannforskriften medfører at alle vassdrag (inkludert grunnvann), fjorder og kystområder, 

inntil 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen må kartlegges og analyseres. Det må også fastsettes 

miljømål og kvalitetskrav for disse områdene samt utarbeides tiltaksplaner og 

overvåkningsprogram. Målsetningen er godt økologisk potensial for alle vassdrag og 

fjordområder innen utgangen av 2021. Det legges opp til at alle berørte og alle interesserte 

skal kunne delta og påvirke prosessen gjennom tilgang på informasjon, medvirkning og dialog 

både når det gjelder fastsetting av miljømål, tiltaksprogram og overvåkning.  

 

Vannforskriften deler landet i vannregioner med én fylkeskommune som 

vannregionmyndighet i hver vannregion. Avgrensningen av vannregionene er basert på 

naturfaglige kriterier og tar utgangpunkt i hele nedbørfelt med tilhørende kystsone. I tillegg er 

det lagt vekt på administrative hensyn, herunder hensynet til en effektiv bruk av kompetanse i 

alle berørte myndigheter. 

 

Arbeidet i Troms: 

Troms fylkeskommune ble fra 01.01.2010 vannregionmyndighet for Troms. Dette 

innebærer at fylkeskommunen har plan- og prosessansvar for å lage en helhetlig 

forvaltningsplan og tiltaksprogram for hele Troms fylke innen 2015. 

 

Vannmyndigheten (ved fylkesrådet) opprettet i 2010 et regionalt vannregionutvalg (VRU) for 

perioden 2010-2013, med følgende sammensetning; 

1. Troms fylkeskommune (leder) 

2. Fylkesmannen i Troms 

3. NVE Region Nord 

4. Mattilsynet for Troms og Finnmark 

5. Kystverket Troms og Finnmark 

6. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) 

7. Statens vegvesen Region Nord 

8. Fiskeridirektoratet Region Nord 

9. Reindriftsforvaltningen i Troms 

10. Midt-Troms Regionråd 

11. Sør-Troms Regionråd 

12. Nord-Troms Regionråd 

13. Tromsø-områdets Regionråd 

Troms fylke er delt inn i seks ulike vannområder og vannregionmyndigheten ønsker et 

samarbeid og en samordning med kommunene, slik at mye av planarbeidet etter 

vannforskriften i praksis vil kunne foregå lokalt i vannområdene. Hver enkelt kommune og 

andre aktører sitter på lokal kunnskap om tilstand og påvirkninger, som igjen gir gode 

muligheter til å utvikle lokale løsninger. Målsetningen for vannregion Troms er å ha et bredt 

regionalt og lokalt samarbeid. I hvert vannområde er det opprettet et vannområdeutvalg med 

en lokal referansegruppe, og kommunene har et ansvar for å oppnevne medlemmer til 

utvalget. 
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Nord-Troms kommunene oppnevnte i 2011representanter til vannområdeutvalgene. 

Så langt i prosessen har Planprogrammet vært til høring 2010-2011. Det har vært arbeidet 

med «forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i etterkant av planprogrammet, med 

høringsfrist 31.05.2013. 

Status i dag: 

I møte 06.06.13 (se vedlagte møteprotokoll) ble sammensetningen av VRU diskutert, og 

møtet konkluderte med at det er naturlig å forlenge vannregionutvalgets oppnevnelse ut 2015 

og beholde utvalgets sammensetning. 

VRU møtes to til tre ganger pr år og koordinerer og samordner arbeidet med 

vannforvaltningen i regionen og bistår i etablering av lokale vannområdeutvalg. 

Fylkeskommunen leder arbeidet og har avsatt en stillingsressurs til dette, mens det så langt er 

ansatt en «lokal» prosjektleder med ansvar for den lokale gjennomføringen (den kommunale 

delen av vannforvaltningen). Arbeidet er ressurskrevende og krever en innsats som de 

færreste kommunene har kapasitet til å gi tilstrekkelig prioritet. Det viser seg vanskelig å få 

fulgt opp i tilstrekkelig grad med den progresjon i arbeidet som Direktoratet for 

naturforvaltning forventer. 

Vurdering: 

Dette er et viktig og veldig omfattende arbeid som skal gjennomføres. Tilbakemeldingene så  

langt i prosessen gir et bilde av at det kan bli utfordrende å komme i mål i henhold til tidsplan  

med de ressurser som er tilgjengelige pr i dag. Troms fylkeskommune bør gjennomgå  

framdriftsplan og vurdere ressursbruken i henhold til denne. I tillegg bør roller og fordeling  

av arbeidsoppgaver mellom de ulike partene i prosessen være tydelige. Milepælsplan må  

utarbeides. 

Samtidig med arbeidet med vannforskriften pågår det også et omfattende arbeid med  

kystsoneplanlegging i Troms. Disse arbeidsområdene bør koordineres, og det bør legges til  

rette for god dialog og samarbeid. 

 

I tillegg er det spørsmål vedrørende mandat til VRU som må avklares (se møteprotokoll). 

 

VRU: 
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Nord-Troms Regionråd oppnevnte representant fra Storfjord kommune til vannregionutvalget 

(VRU). Den oppnevnte representanten er sluttet i jobben og regionrådet må oppnevne en ny 

representant med vara. 

 

Vannområdeutvalg: 

Det skal være en representant med vara fra hver kommune. Alle kommunene i Nord-Troms  

oppnevnte representanter i 2011. 

 

Fra Nord-Troms bør det oppnevnes en representant i VRU som har god faglig innsikt i   

området for å kunne ivareta og fremme regionens interesser på en best mulig måte.  

 

 Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner Karin Karlsen, Kåfjord til representant 

i vannregionutvalget i Troms. Som vararepresentant oppnevnes: (forslag 

fremmes i møte) 

2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene i Nord-Troms om å sikre 

at de har valgt representanter til vannområdeutvalgene som kan delta på 

møter når innkalling kommer fra prosjektleder. 

 

 Rådmannsutvalget foreslår at punkt 1 i vedtaket erstattes med; 

 Karin Karlsen oppnevnes som representant i vannregionutvalget i Troms inntil  

 neste rådmannsutvalgsmøte, hvor representant med vararepresentant oppnevnes. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak punkt 2 og fra rådmannsutvalget til punkt 1 ble 

  enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 18/13 Deltakelse i NILUS (Norsk Interesseorganisasjon for Lokale Utdanningssentra) 

        Saksdokumenter:  Invitasjonsbrev til stiftelsesmøte og presentasjon av NILUS

   

 Bakgrunn:  

Nord-Troms Regionråd har fått oversendt denne saken fra styringsgruppa i Nord-

Troms Studiesenter sitt møte 23. april 2013, vedrørende deltakelse i den nylig 

etablerte interesseorganisasjonen for lokal studiesentra - NILUS. 

 

Styringsgruppa diskuterte denne saken i tilknytning til de strategiske utfordringer 

lokale studiesentra står foran, og hvordan Nord-Troms Studiesenter kan tenkes å 

møte disse, på bakgrunn av en invitasjon oversendt fra ordfører i Nordreisa om 

medlemskap i NILUS som hadde stiftelsesmøte 23.april 2013.   

 
NILUS skal jobbe for: 

1. Bedre rammevilkår for lokale utdanningssentra – sentral og forutsigbarhet 

finansiering 

2. Være høringsinstans for desentralisert og fleksibel utdanning – sentrale 

myndigheter og utdanningsleverandører 
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3. Sikre felles norm for kvalitet – utdanningstilbud, fasiliteter, tjenester 

4. Synliggjøre lokale utdanningssentra som viktig aktør i det norske 

utdanningssystemet 

5. Samarbeid og nettverksbygging 

 
Utdrag av invitasjonen: 

Utdanningssektoren i Norge består av et mangfold små og store aktører. Når det gjelder høgere 

utdanning spiller lokale utdanningssentre en stadig større rolle. Det er ingenting som tyder på at 

den utviklingen ikke fortsetter. Internasjonale trender og den teknologiske utviklingen tilsier at 

utdanningssentrenes rolle bør og vil bli større i årene fremover.  

 

De som i dag representerer sektoren har ulike utfordringer i forhold til sentrale-, lokale- og 

regionale myndigheter og etablerte utdanningsinstitusjoner. Det er stor variasjon i hvordan 

utdanningssentrene er organisert og finansiert.  

 

Vi ønsker med dette å invitere til stiftelsesmøte for en organisasjon som kan representerer de godt 

og vel hundre kommunene i Norge som er tilknyttet lokalt utdanningssenter. Vi håper de fleste 

kommunene i vårt langstrakte land ser at en slik organisasjon kan være avgjørende for at lokale 

utdanningssentre fortsatt skal kunne kvalitetssikre og tilby høgere utdanning til innbyggerne – 

uansett bosted, livssituasjon og økonomi. Skal høgere utdanning være en reell mulighet i hele 

landet mener vi kommune-Norge må samle seg.  

 

Medlemskap i NILUS vil koste:  

Kommuner med under 10 000 innbyggere = 5 000 kr.  

Kommuner med over 10 000 innbyggere = 10 000 kr. 

 

Anbefaling fra styringsgruppa: 

Styringsgruppa stiller seg positivt til etableringen av NILUS og ønsker at Nord-

Troms Studiesenter blir del av dette nettverket fordi det kan bli en viktig aktør i en 

strategisk politisk posisjon og synliggjøre aktiviteten og gi tyngde i forståelsen av 

studiesentrenes rolle i utdanningssystemet. Man anmoder derfor regionrådet om å 

delta, gjerne gjennom en forsiktig inngang der en kommune melder seg inn «på 

vegne av» regionen. 

Vurdering: 

Saksbehandler deler vurderingene som er gjort av styringsgruppa om at dette kan 

bli et nyttig nettverk å være en del av. Studiesenteret har begrensede ressurser i 

likhet med regionrådet, noe som gjør at det er utfordrende å jobbe mot regionalt 

og statlig nivå for forståelse og gjennomslag for det viktige arbeidet som 

studiesenteret gjør. 

 

Vi har en situasjon i landet hvor deler av kompetanseinfrastrukturen for høgere 

utdanning ikke er avklart. Høgskoler og Universitet har avklarte roller og 

finansiering, men den delen av kompetanseinfrastrukturen som studiesentra utgjør 

mangler denne avklaringen. For å få drahjelp og stå sterkere kan et nettverk av 

studiesentra med nasjonalt omfang være en vei å prøve ut. 
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Styringsgruppa foreslår en forsiktig inngang, og foreslår at en av kommunene 

melder seg inn i NILUS og møter på vegne av hele regionen. Leder i Nord-Troms 

Studiesenter bør knyttes tett opp til dette arbeidet. 

 

 

 Forslag til vedtak: 

  Nord-Troms Regionråd oppfordrer Kåfjord kommune om å melde seg inn i Norsk 

   Interesseorganisasjon for Lokale Utdanningssentra. Medlemsavgiften dekkes av  

  Nord-Troms Regionråd. Medlemskapet evalueres etter 1 år med rapport til Nord- 

  Troms Regionråd. 

 

Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 19/13 Behandling av høringsuttalelser «Rapport interkommunalt samarbeid  

  Nord-Troms 

  Saksdokumenter:  

 Rapport interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg; 

o Vedlegg 1: Samarbeid i Nord-Troms 

o Vedlegg 2: Plangrunnlag for Nord-Troms 2011 

 Høringsuttalelser fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord 

og Lyngen 

 Høringsuttalelse fra skolesjefene i Nord-Troms 

 Selskapsavtale og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd DA 

 

  Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Bakgrunn: 

Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms (heretter kalt rapporten) ble 

utarbeidet av tidligere rådmann i Nordreisa Kjetil Hallen etter forespørsel fra 

Nord-Troms Regionråd DA. Rapporten ble laget for å få en bedre innsikt i hvilke 

samarbeid vi har, hensikten og omfang med samarbeidet og hvordan samarbeidet 

styres og finansieres.  

 

Rapporten: 

I arbeidet med rapporten og innhenting av erfaringer fra andre kommuner, er det 

spesielt å registrere at det er utviklet mange unike samarbeidsmodeller i Nord-

Troms, uavhengig av geografi, profesjon og organisasjonstilhørighet. 

Kommunene i Nord-Troms har et omfattende samarbeid, ofte med ulike 

kommuner, ulike samarbeidsformer og ulike kostnadsfordelinger.  

 

De mange og ulike samarbeidstiltakene gir liten oversikt, noe som vanskeliggjør 

både administrativ og ikke minst politisk styring.  

  

Rapporten skisserer noen store utfordringer for regionen: 
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 Befolknings- og demografiutvikling 

 Kompetansenivå på grunnskolen 

 Høy andel barn med spesialundervisning 

 Lav andel av befolkningen med høyere utdanning  

 Få store næringsaktører i regionen 

 Mange små og bitte små bedrifter 

Rapporten med vedlegg gir en god beskrivelse og dokumentasjon av utviklingen 

og nåsituasjonen i regionen. Den trekker også opp de viktigste hovedutfordringene 

i Nord-Troms for årene som kommer. Utfordringene som kommer fram i 

rapporten harmonerer med beskrivelser som gis av regionen sett fra 

fylkeskommunen og fylkesmannen i Troms. Nord-Troms har særskilte 

utfordringene i årene framover og disse utfordringene kan vi løse på en bedre 

måte ved å stå sammen enn hver for oss.  

 

I rapporten er det foreslått tiltak på tre hovedområder; 

o Tiltak for å møte hovedutfordringene i regionen (kap 7 i rapporten) 

o Tiltak for å forbedre eksisterende samarbeid i regionen (kap 8 i rapporten) 

o Anbefaling av nye tiltak i regionen (kap 9 i rapporten) 

  

 Etter vedtak i regionrådet 29.01.13 ble «Rapport om interkommunalt samarbeid i 

Nord-Troms» med vedlegg sendt på høring til formannskapene i Nord-Troms med 

frist 1. april 2013 (fristen ble forlenget til 01.06.13). 

 

  Høringsuttalelser: 

  Fristen for å gi høring har vært forlenget flere ganger med begrunnelsen at det har  

  vært viktig at alle eierkommune uttalte seg om saken. Siste høringsuttalelse ble  

  mottatt 16.07.2013. I tillegg til eierkommunene har skolesjefene gitt innspill til  

  tiltaket i rapporten som omhandler Regionkontoret.  

 

  Alle høringsuttalelser finnes som vedlegg i saken. Her gjengis i stikkordsform  

  hovedtrekk i uttalelsene på overordna nivå (innspill til det enkelte tiltak er ikke  

  tatt med); 

 

  Fra Kvænangen kommune: 

 Kommunene i Nord-Troms har mange forskjellige utfordringer, derfor vil 

hver kommune noen ganger ha ulike meninger om hvilke områder det er 

hensiktsmessig å samarbeide på 

 Ser viktigheten og betydningen av et konstruktivt samarbeid på flere 

områder 

 Samarbeidet fungerer relativt godt på de fleste områder, mens på enkelte 

andre er det rom for forbedringer 

 Utfordring i forhold til samarbeidet; lokalisering av arbeidsplasser 

(ringvirkninger; kompetanse, tilflytting, rammeoverføringer) 

 Hvordan kan en fordele de interkommunale arbeidsplassene på en bedre 

måte og finne en mer rettferdig økonomisk fordelingsnøkkel? 
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 Ønsker å være egen kommune i framtiden, og ser på interkommunalt 

samarbeid som viktig for et godt tjenestetilbud 

 

  Fra Nordreisa kommune: 

 En regional strategisk plan bør bygge på lokale prosesser i hver kommune 

(kommuneplaner og næringsplaner) 

 Forslår at det skal lages mest mulig felles kostnadsfordelingsnøkkel for 

alle samarbeidene. Pr i dag er det mange måter å fordele kostnadene på 

 Uttaler at vi må prioritere de interkommunale samarbeidene vi har, 

evaluere og gjøre de bedre før det settes i gang arbeid innen helt nye 

fagområder 

 

  Fra Skjervøy kommune: 

 Ser ikke at en videre oppbygging av et regionalt styresystem er riktig 

 Regionstenkinga må ha en sterkere politisk forankring i den enkelte 

kommune og en mer solid plattform 

 Stram kommuneøkonomi setter klare grenser 

 Usikkerhet i framtida når det gjelder forvaltningsnivå og 

kommunesammenslåing 

 Mener at en videreføring av dagens system der man samarbeider utfra 

behovet om spesialisert kompetanse eller økonomisk gevinst er vegen å gå 

 

  Fra Kåfjord kommune: 

 Slutter seg til beskrivelsen i rapporten 

 Stiller seg positive til å videreutvikle samarbeide på de fleste områder i 

regionen og vil fremme forslag til nye samarbeidsområder 

 

  Fra Storfjord kommune: 

 Kommunene i Nord-Troms har flere like utfordringer, men også mange 

ulike utfordringer. Kommunene vil ved flere anledninger ha ulike 

meninger om hvilke områder det er mest hensiktsmessig å samarbeide om 

 Positive til interkommunalt samarbeid og ser betydningen av å ha et 

konstruktivt samarbeid på flere områder 

 Det interkommunale samarbeidet fungerer relativt godt på de fleste 

områdene 

 Utfordringer knyttet til kompetanse både med hensyn til intern kompetanse 

og bygging av større kompetansemiljø 

 Ved samlokalisering og bygging av kompetansemiljø i en kommune vil 

dette medføre redusert tilgang og større avstand til personell med 

kompetanse for andre kommuner. Viktig å ha fokus på fordeling av ulike 

kompetansemiljø mellom alle kommunene i regionen. Vil skape en større 

gjensidig avhengighet for konstruktivt samarbeid 

 Et sentralt forhold ved videre interkommunalt samarbeid er fordeling av 

arbeidsplasser og kompetanse. Hvordan fordele de interkommunale 
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arbeidsplassene på en hensiktsmessig og rettferdig måte – sett i forhold til 

den summen hver kommune betaler inn i samarbeidet? 

 

  Fra Lyngen kommune: 

 Ser behovet for en overordna nærings- og utviklingsplan. For at dette skal 

forankres i hver kommune er det viktig at dette gjøres internt i 

kommunene og ikke av eksterne 

 Viktig å være tydelig på mandat og lokal forankring, både administrativt 

og politisk (planområdet) 

 Kan se på samarbeidsformer på flere primæroppgaver, men at de 

overordnede oppgavene må holdes innenfor hver kommune 

 En rettferdig fordeling av ressursene til det interkommunale samarbeidet 

må sikres, og dette krever at noen har oversikt over disse oppgavene 

   

  Fra skolesjefene i Nord-Troms: 

 Har gitt innspill til pkt 8.10 vedr Regionkontoret i Nord-Troms 

 

  Vurdering: 

  Arbeidsutvalget i regionrådet har i møte 14.08.13 diskutert hvordan vi skal legge  

  opp det videre arbeidet i denne saken. Arbeidsutvalget velger å starte den  

  videre prosessen med fokus på tydeliggjøring av hva vi skal samarbeide om og  

  hvordan vi skal samarbeide. Dette begrunnes med at flere kommuner har  

  lagt vekt på lokalisering av arbeidsplasser og økonomisk fordelingsnøkkel  

  som viktige elementer i høringsrunden. 

 

  Når regionrådet har avklart rammene for «hva og hvordan» vi skal samarbeide i  

  regionen kan vi adressere høringsinnspillene på de ulike tiltakene til rett mottaker,  

  og vi kan dersom «Nord-Troms Strategier 2007-2016» skal revideres, ta med  

  innspill til tiltak i revidert handlingsplan. 

 

 

HVA skal vi samarbeide om? 

I selskapsavtalen (vedtektene) til Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er  

overordnet mål og samarbeidsområdene beskrevet; 

 

Formål: 

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan 

som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer 

regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. 

 

Hovedmålsetting: 

REGIONRÅDET SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN, OG 

JOBBE AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING 

AV NORD-TROMS-REGIONEN 

 

Dette kan bl.a. skje ved å: 
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 samordne eksisterende interkommunale samarbeidsforetak under felles politisk 

styre, 

 utvikle eksisterende samarbeidsforetak som egne resultatområder, 

 utvikle nye samarbeidsområder i tråd med eiernes ønsker, 

 ivareta eiernes interesser m.h.t. 

- samordnet strategisk næringsplanlegging, 

- regional samordnet planlegging innenfor kommunikasjon, helse/sosial, skole 

o.s.v., 

- samordnet kulturutvikling, 

- samordnet pedagogisk utviklings- og servicetilbud, 

- samarbeid om felles stillinger og/eller tiltak innenfor ansvarsområder hvor dette 

kan medvirke til mer effektiv offentlig service. 

- regionalt samarbeid i samferdselssaker. 

- andre saker av felles interesse. 

 

Som det går fram av disse kulepunktene kan regionrådet både arbeide med 

interkommunalt samarbeid og regionalt utviklingsarbeid. I gjeldende «Nord-

Troms Strategier 2007-2016» tillegges også regionrådet begge typer oppgaver 

gjennom de 5 vedtatte innsatsområdene; 

1. kompetanse 

2. nyskapning og utvikling i næringslivet 

3. infrastruktur 

4. tjenestetilbud 

5. profilering/markedsføring 

 

Siden flere av høringsinnspillene både peker på samarbeid om tjenesteproduksjon 

og mere utviklingsorienterte oppgaver (bl.a kompetanseutvikling), kan det være 

fornuftig å starte med å diskutere regionrådets rolle, med basis i skille mellom 

regionalt utviklingsarbeid og interkommunalt samarbeid: 

 
Regionalt samarbeid er egentlig to ting (RU og IK) 

Regionalt utviklingsarbeid (RU) Interkommunalt samarbeid (IK) 

Samarbeid om tiltak som er motivert ut fra et ønske 

om å ivareta den helhetlige utviklinga i regionen 

(befolkningsutvikling, næringsutvikling, 

ungdomssituasjonen, regionens omdømme etc) 

Samarbeid om tiltak som er motivert ut fra ønske om 

kostnadsreduksjon, faglig miljø, brukertilfredshet, 

etc i kommunal virksomhet 

Samarbeid der kommunene er svært avhengig av 

andre parter (næringsliv frivillig sektor, o.a.) for å 

lykkes 

Samarbeid om kommunal tjenesteproduksjon 

og/eller forvaltning/administrasjon 

Primært utviklingsorientert Primært driftsorientert 

 

  Aktuelle spørsmål til diskusjon: 

o hva skal regionrådets rolle være? (Utviklingsaktør? Koordinator 

for interkommunalt samarbeid? Begge?) 

o hva skal vi samarbeide om?  (innsatsområder) 
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HVORDAN skal vi samarbeide? 

Lokalisering av arbeidsplasser, bygging av kompetansemiljø samt økonomiske 

fordelingsnøkler er tema de fleste kommunene peker på i sine høringsuttalelser 

som sentrale å diskutere for det videre samarbeidet. 

 

Som et bakteppe for denne diskusjonen kan vi ta utgangspunkt i gjeldende 

samarbeidsavtale som mer i detalj beskriver samarbeidets innhold, samarbeids-

måte, konflikthåndtering mm. Samarbeidsavtalen er et tillegg til 

selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd. 

 

Samarbeidsavtalen består av følgende hoveddeler (vedlegg); 

I. Bestemmelser vedrørende selskapets drift (forretningsorden og 

kompetanse rådsforsamling, representantskap og hovedstyre, 

resultatområder, fellestiltak, underutvalg, driftstilskudd og utfyllende 

bestemmelser) 

II. Samarbeidsregulerende bestemmelser 

1. Retningslinjer for utarbeidelse og endring av samarbeidsavtalen 

2. Retningslinjer for representantskapsmøtet som vedtar 

samarbeidsavtalen 

3. Prinsipper for lokalisering av virksomheter 

4. Om samarbeid internt og utad  

5. Øvrige samarbeidsprinsipper og prosedyrer for håndtering av 

konflikter 

 

I del I av samarbeidsavtalen finner vi tema som matcher tema i 

høringsinnspillene (hvem skal fatte vedtak om tiltak, og fordelingsnøkkel); 

 
H  Fellestiltak 

Med fellestiltak forstås oppgaver selskapet arbeider med etter vedtak i kommunene, 

representantskapet eller hovedstyret, og hvor de aktuelle samarbeidspartnere har avtalt og 

vedtatt en kostnadsfordeling. 

 

Representantskapet kan med alminnelig flertall vedta at selskapet kan påta seg å organisere og 

iverksette nye fellestiltak mellom 2 eller flere eierkommuner. Dette kan skje etter at det er 

gjennomført en prøveperiode på minimum ett år for fellestiltaket, og dersom erfaringene viser 

at virksomheten blir permanent. 

 

Hvert permanente fellestiltak skal organiseres som et resultatområde, og det skal utarbeides 

bestemmelser vedrørende: 

- hvem som deltar, 

- hva fellestiltaket omfatter, 

- kostnadsfordeling, 

- fellestiltakets drift og administrasjon, 

- evt. andre forhold. 

 

J  Driftstilskudd 

Kommunenes tilskudd til drift av selskapet fordeles på kommunene etter nærmere avtale 

mellom kommunene. 

For tiden gjelder følgende fordeling: 

 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene 
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 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år  

 

 

Del II i samarbeidsavtalen regulerer samarbeidet. Her velger saksbehandler å 

referere prinsippene for lokalisering (næringsliv og offentlig service) i avtalen 

siden flere kommuner berører lokalisering av arbeidsplasser og 

kompetansemiljø i sine innspill; 
 

3  Prinsipper for lokalisering av virksomheter 

I forbindelse med innsatsområdet "Utvikling av næringslivet i regionen", skal følgende 

prinsipper gjelde mellom kommunene i Nord-Troms-samarbeidet: 

a)  For å motvirke at eksterne etablerere tvinger kommunene inn i en "overbudspolitikk" når det 

gjelder lokalisering av privat virksomhet, plikter kommunene å holde hverandre orientert om 

slike henvendelser. 

b)  Det er ikke opp til Nord-Troms Regionråd å tilrå hvor etablering av næringsvirksomhet skal 

finne sted. Initiativtakeren(e) må selv - på bedriftsøkonomisk grunnlag - avgjøre hvor i 

regionen han/hun vil lokalisere bedriften.  

c)  Ved yting av lån/tilskudd til eksisterende eller nye bedrifter, bør kommunene som et    av 

vurderingskriteriene ta hensyn til eksistensgrunnlaget for eksisterende bedrifter av samme type 

i regionen. 

d)  Kommunenes representanter i selskapets organer skal arbeide for næringsutvikling i regionen 

etter følgende forståelse: 

Næringsutvikling er å bearbeide rammebetingelser for næringsvirksomhet, med utgangspunkt i 

strategiske næringsplaner der både næringsliv og kommuner deltar. Med rammebetingelser 

forstås regionale infrastruktur og andre vilkår. 

 

I forbindelse med innsatsområdet "Utvikling av offentlig service i regionen", skal følgende 

prinsipper gjelde mellom kommunene i Nord-Troms-samarbeidet: 

a)  Offentlig service, som skal dekke hele regionen, bør lokaliseres til regionsenteret Storslett. 

Maritime servicefunksjoner bør lokaliseres til Skjervøy. 

I de tilfeller der den type service det gjelder, har etablerte fagmiljøer utenfor regionsenteret, 

kan lokaliseringen skje til kommunen(e) som har det etablerte fagmiljøet. 

I de tilfeller der forslag fremmes om etablering av offentlig service, som ikke finnes i regionen, 

bør vedkommende service iverksettes i den kommune som forslaget kommer fra, dersom ikke 

kommunen eller initiativtakerne selv ser andre steder i regionen som mer relevant for lokali-

sering. 

I de tilfeller hvor det er ønskelig å utvikle et kommunesenter gjennom å etablere et nytt 

fagmiljø, kan lokalisering kanaliseres dit, jfr neste punkt. 

b)  Hver kommune i Nord-Troms-samarbeidet må på eget grunnlag avgjøre hvilke fortrinn de har, 

og i det regionale samarbeide aktivt få fram hva de ønsker av bistand fra selskapet for å utvikle 

egne fortrinn/mål innen offentlig service. 

c)  Kommunenes representanter i selskapets organer skal arbeide for utvikling av offentlig service 

etter følgende forståelse: 

Utvikling av offentlig service er å tilpasse regionens offentlige service etter kommunenes 

politiske mål og innbyggernes behov. 

 

Aktuelle spørsmål til diskusjon: 

o Hvem bør fatte vedtak om samarbeidstiltak? (representantskap, 

styre, rådmannsutvalg?) 

o Hvilken fordelingsnøkkel skal benyttes? – skal det være lik 

fordelingsnøkkel for alle interkommunale samarbeidstiltak? 

(tjenesteproduksjon, prosjekter/utviklingsrelaterte oppgaver, 

samarbeid gjennom selskap?)  
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o Prinsipper for lokalisering? Behov for revidering av 

samarbeidsavtalen på dette punktet? 

 

 Saken presenteres med de overnevnte spørsmålene «hva og hvordan 

samarbeide?» til diskusjon i styret og rådmannsutvalget. 

 

  Forslag til vedtak fremmet i møtet: 

Rådmannsutvalget følger opp saken med en utredning som beskriver de 

økonomiske konsekvensene av å samlokalisere tjenester/oppgaver (for 

eksempel det interkommunale plankontoret). Utredningen presenteres i 

regionrådsmøte i oktober 2013. 

 

Vedtak:   forslag til vedtak fremmet i møtet ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 20/13 Brev til UNN vedr sykestuesenger i Nord-Troms 

  Saksdokumenter:  

 Tidligere uttalelser fra regionrådet og fylkeskommunen 

 Brev fra Helse Nord av 01.03.13 

 

Bakgrunn: 

Saken gjelder finansiering av sykestuesenger i de 4 nordligste kommunene i 

Troms etter samme ordning som sykestuene i Finnmark. Nord-Troms har vært 

en del av samme ordning som Finnmark begrunnet med at utfordringene og 

behovene er like i hele regionen. Sykestuene i Finnmark er sikret finansiering 

av dagens sykestuestruktur fram til 2016 gjennom en samfinansiering mellom 

Helse Finnmark HF, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet (HOS). 

 

Følgende aksjonsgruppe er nedsatt av regionrådet for å arbeide med saka: 

Bjørn Inge Mo, Kåfjord 

Knut Berglund, Nordreisa 

Lise Roman, Skjervøy 

Berit deltar som sekretær ved behov. 

 

Oversikt over milepæler i arbeidet så langt i 2013; 

 10. januar – regionrådet har lunsjmøte i Tromsø – blir enige om at Bjørn Inge 

kontakter HOS for møte vedr saka 

 29. januar – saken følges opp på regionrådsmøte i Skibotn – Bjørn Inge 

orienterer om avtalt møte med HOD 31.01.13 

 31. januar – møte med statssekretær Kjell Erik Øie i HOD. Fra regionrådet 

deltok saksordfører Bjørn-Inge Mo og kommuneoverlege Knut-Ivar Berglund. 

I møtet ble det fremsatt ønske fra HOD om at kommunene i Nord-Troms i 

samarbeid med Helse Nord RHF utarbeider en felles uttalelse til departementet 
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der man begrunner sykestuenes betydning som en del av helsetjenesten til 

befolkningen i Nord-Troms regionen. 

 1. februar – regionrådet ved Berglund/Fjellberg kontaktet Helse Nord RHF og 

ba om et snarlig møte med administrativ leder og styreleder.  

 4. februar – brev til HOD fra regionrådet for å «bekrefte» utfordringene med 

sykestuefinansieringen 

 20. februar – aksjonsgruppa møter Helse Nord i Bodø 

 1. mars – brev fra Helse Nord, hvor de bekrefter å gå inn med kr 200.000 årlig 

pr sykestueseng, det samme beløp som gis til sykestuesengene i Finnmark 

 August – det ligger an til at HOD ikke vil bevilge midler til sykestuesengene i 

Nord-Troms. 

 

Skjervøy kommune har jobbet med saken i vår/sommer og foreslår at 

regionrådet sender brev til Universitetssykehuset Nord-Norge ved direktøren, 

med følgende brevtekst; 

   
«Vedrørende sykestuesenger i Nord-Troms 

Nord-Troms Regionråd har siden 2012 arbeidet med å få finansieringa av sykestuesengene i 

Nord-Troms på plass. I brev fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin til Nord-

Troms kommunene, datert 09.10.12, heter det: «Tilskuddsordningen fra UNN vil endres/ 

avvikles dersom kommunene i Nord-Troms kommer inn under samme finansieringsordning 

som kommunene i Finnmark. Dersom kommunene i Nord-Troms ikke får en tilsvarende 

finansiering som kommunene i Finnmark for sine sykestueplasser, vil UNN i løpet av 2013 

måtte vurdere videre støtte i forhold til omfang og innretning.» 

 

Nå er situasjonen slik at Helse Nord RHF går inn med kr 200 000 pr seng – uansett om det 

kommer finansering fra helse- og omsorgsdepartementet eller ikke. Det ligger ikke an til at det 

bevilges midler fra departementet. Nord-Troms Regionråd ber derfor UNN på nytt vurdere 

videre støtte til sykestuesenger – slik det fremholdes i nevnte brev.» 

 

  Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget fra Skjervøy kommune 

om å sende brev til UNN vedrørende sykestuesengene i Nord-Troms med 

overnevnte brevtekst. 

 

Vedtak:   forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 21/13 Opprettelse av Newton-rom i Nord-Troms 

  Saksdokumenter: prosjektskisse – Newtonrom i Kystens Kompetansesenter 

 

Skjervøy kommune ved formannskapet har bedt om støtte til et prosjekt for 

opprettelse av Newtonrom i Nord-Troms, slik at det kan søkes om 

prosjektmidler fra Troms fylkeskommune. 
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Prosjektet skal arbeide for å etablere to Newton-rom knytta til KKS (Kystens 

kompetansesenter). Rommene skal være regionale opplæringssteder for 

kystbaserte næringer som havbruk/sjømatproduksjon/reiseliv og offshore/olje-

gass. Dette innebærer kartlegging av muligheter, investeringskostnader og 

behov.  

Ordfører og rådmann fra Skjervøy presenterer saken i møte. 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter etableringen av Newtonrom i Nord-Troms 

lokalisert til Kystens Kompetansesenter på Skjervøy. 

 

Vedtak:   forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 22/13 Høring – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer 
Saksdokumenter: utredningen kan leses på; 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-

9.html?id=730815 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt NOU 2013:9 «Ett politi – rustet 

til å møte fremtidens utfordringer» på høring med frist 1. oktober 2013. 

 

Utredningen er avgitt av et eget utvalg oppnevnt av departementet med mandat 

å gjennomføre en politianalyse, som skal danne grunnlaget for en langsiktig 

plan for videreutvikling av etaten. Analysen skulle peke på forslag til 

forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsning og 

mer effektiv ressursbruk i politiet. 

 

  Utvalgets forslag: 

Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og 

grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der 

befolkningen bor. For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov 

anbefaler utvalget at det gjennomføres to reformer i norsk politi; en 

strukturreform og en kvalitetsreform. 

 Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsning av 

kjerneoppgavene og legge forutsetninger for et kompetent og robust 

lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister regionalt og 

nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer i politiets 

oppgavesett og en ny struktur og organisering av politiet. 

 Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og 

effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. 

Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og 

ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. 
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  Vurdering: 

Arbeidsutvalget i regionrådet har i sitt møte 13. august diskutert denne saken, 

og mener strukturreformen er den som berører oss mest i distriktene. Med 

utvalgets forslag om færre og større politidistrikter, med Nord-Norge som ett 

distrikt blir situasjonen vedrørende beredskap og utrykningstid sentralt. 

 

Arbeidsutvalget vil foreslå overfor styret i regionrådet at man sender uttalelsen 

som ble utarbeidet i 2012 vedrørende «lensmannskontorer i Nord-Troms» med 

fokus på beredskap i vår region med lange avstander og lang utrykningstid som 

et høringsinnspill til NOU 2013:9. 

 

  Forslag til uttalelse: 

1. Nord-Troms Regionråd anser det som særdeles viktig at regjeringen 

fastsetter en maksimal utrykningstid som må være den samme om man 

bor i sentrale strøk eller i distrikts-Norge. I Troms må det etableres et 

samarbeid mellom politi og forsvar, slik at forsvarets helikopter som er 

stasjonert på Bardufoss kan benyttes av politiet i akutte situasjoner.» 

Forslag til nytt punkt 2 fremmet i møte: 

2. Nord-Troms Regionråd vil også understreke viktigheten av å 

opprettholde tjenestetilbudet i distriktene, i tillegg til å beholde de få 

statlige arbeidsplasser vi har i Nord-Troms. 

Vedtak:   forslag til uttalelse med nytt punkt 2 ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

Sak 23/13 Etablering av oppfølgingsteam for unge lovbrytere i kommunene i  

  Nord-Troms 
Saksdokumenter: henvendelse fra leder av oppfølgingsteam konfliktrådet i 

Troms, med mandat for oppfølgingsteamet og organisasjonskart 

 

Nord-Troms Regionråd har mottatt en henvendelse fra oppfølgingsteam 

konfliktrådet i Troms vedrørende etablering av oppfølgingsteam for unge 

lovbrytere i kommunene i Nord-Troms.  

 

Oppfølgingsteam er en alternativ straffereaksjon til ungdom mellom 15 og 18 

år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Hovedmålet med 

oppfølgingsteam rundt den enkelte ungdom er å stoppe en kriminell løpebane 

og bidra til positiv utvikling gjennom forpliktende tverretatlig samarbeid på 

ulike forvaltningsnivå. Etablering av oppfølgingsteam er initiert av 

Justisdepartementet. 
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Oppfølgingsteam for unge lovbrytere driftes av Konfliktrådet i Troms, og har 

et tett samarbeids med politi/lensmannskontor, samt øvrige instanser som 

jobber med målgruppen. 

 

Oppfølgingsteam er etablert i Tromsø og i region Midt-Troms, og nå starter 

etableringen i Nord-Troms. Konfliktrådet ber om at Nord-Troms Regionråd 

oppnevner en representant på vegne av de 6 eierkommunene inn i 

ressursgruppa til oppfølgingsteamet.  Fra de to andre regionene i Troms er det 

oppnevnt en rådmann. 

 

Ressursgruppa møtes 2 ganger pr år og er forankret på ledernivå i Troms 

politidistrikt. 

 

Arbeidsutvalget i regionrådet legger saken fram til diskusjon uten innstilling. 

 

  Forslag til vedtak fremmet i møtet: 

  Nord-Troms Regionråd oppnevner rådmann Einar Pedersen som representant  

til ressursgruppa til oppfølgingsteam for unge lovbrytere i kommunene i Nord-

Troms. 

 

Vedtak:   forslag til vedtak fremmet i møtet ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 24/13 FilmCamp i Midt-Troms som fylkesregionalt fyrtårn! 
Saksdokumenter: henvendelse fra Midt-Troms Regionråd: «FilmCamp må bli 

et fylkesregionalt fyrtårn!» 

 

  Forslag til vedtak fremmet i møtet: 

Nord-Troms Regionråd ser positivt på utspillet fra Midt-Troms regionråd, og 

støtter FilmCamp i Midt-Troms som fylkesregionalt fyrtårn.  

 

Vedtak:   forslag til vedtak fremmet i møtet ble enstemmig bifalt. 

 

 

Sak 25/13 Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd: 

En mørkeblå regjering vil være ødeleggende for utviklinga av Nord- 

Norge! 

 

Nord-Troms Regionråd har som mål å jobbe for bedre rammebetingelser for en 

positiv utvikling av Nord-Troms. På bakgrunn av dette vil vi fraråde velgere i 

vår region å støtte Høyre og Fremskrittspartiet. En mørkeblå regjering vil bety 

at de kommunale tjenestetilbud vil bygges ned på grunn at de økonomiske 

rammene vil omfordeles fra små distriktskommuner i Nord-Troms. Bærum vil 

være en av budsjettvinnerne.  
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Fjerning av de regionale utviklingsmidler vil bety at tilrettelegging av ny 

infrastruktur vil bli en umulig oppgave for distriktskommuner i Nord-Norge. 

En fjerning av leveringsforpliktelser for trålerflåten vil være å fjerne grunnlaget 

for bosetting i kystsamfunn i hele landsdelen. Dette vil bety tidenes største 

utflytting av ressurser fra Nord-Norge og til Vestlandet. Høyre og 

Fremskrittspartiets landbrukspolitikk med store kutt i støtten til landbruket vil 

bety at distriktslandbruket vil bli rasert. 

 

Nord-Troms kommunene og våre innbyggere vil være best tjent med at en også 

etter valget får en regjering der disse rammebetingelsene videreføres. På denne 

bakgrunn oppfordrer vi våre innbyggere til å stemme på et slikt alternativ ved 

stortingsvalget! 

 

Saksordfører: Jan Helge Jensen 

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Status Nord-Troms Studiesenter – oppfølging av vedtatte strategier 

 Orientering om de 9 strategiske utfordringene som styringsgruppa har utmeislet i et 

eget seminar 23.04.13 

 Videre planprosess for utarbeidelse av strategi- og handlingsplan 2014-2016; 

 7. oktober 2013 styringsgruppa vedtar forslag 

 29. oktober 2013 forslag legges fram til høring i regionrådsmøte 

 Desember 2013 bearbeiding av høringsinnspill i styringsgruppemøte 

 Januar 2013 vedtak i regionrådsmøte 

Status omdømmeprosjektet i Nord-Troms –filmer 

 Rådmannsutvalget vil ta tak i omdømmeprosjektet i neste rådmannsmøte for å gi 

mere kraft og synlighet til arbeidet. 

 Kommentarer til NT-filmen; 

 Passe lang 

 Kort og moderne 

 Må legges på hjemmesidene til kommunene 

 Må lages en engelsk variant 

 Kommentar til film livslang læring; 

 Er vi i nærheten av det som beskrives? 

 Vi må levere det som påstås i filmen 

 Er dette et riktig bilde av utemiljøene til barnehagene? 

 Vi må ha et bevisst forhold til det vi sier 

 Hver kommune må ta dette hjem og sjekke ut om «bildet» stemmer 

 Vurder lengden på filmen 
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 Kommentar til film om helseløpet; 

 For lang – kutt ut det som er generelt, som man finner i alle kommuner/det som 

gjelder alle 

 Mangler folkehelsearbeid/forebygging – her kan man bruke 

naturbilder/trimkasser/10 på topp 

 I tillegg kan man gjerne ta med satsing på 7-milssteget, barn og unge/livslang 

helse (Ellen-Beate eller May-Tove kan bidra fra Storfjord) 

 

Status – arbeid med strekningsstrategi Nord-Troms 

 Sigmund Steinnes følger opp og avtaler møte i det oppnevnte arbeidsutvalget 

Status –programarbeid Forskningsdagene i Nord-Troms 

 Uke 39 tema hav og vann 

 Foreløpig program utdelt i møte 

 

 

 

Diskusjonssaker: 

 

«Nytt fra kommunene» – hver enkelt ordfører orienterer (ca 5 min) om aktuelle saker som 

skjer i egen kommune  

 Kvænangen; fokus på å få opp folketallet og synliggjøre dette utad. Mere liv og røre 

i bygda. Omdømmeprosjektet viktig. Næringshagen i Sørstraumen kommer på plass. 

Plan for boligbygging i flere bygder (utleie)– flytta miljøstasjon mer sentralt, 

vaskeritjeneste også for befolkningen, ny barnehage, prosjektering av ny 

ungdomsskole og idrettshall. Flere tiltak for å øke attraktivitet – skal gå inn med 

tilskudd for bygging av boliger utenfor boligfelt, innføre kontantstøtte for unger 

mellom 0-12 mnd, som ikke skal i barnehage. Utfordringer; samferdsel, men har fått 

ny kollektivrute (buss) til Alta. Prøver å snu den negative tankegangen og klare å 

synliggjøre de tiltak som settes i gang. Fiskemottak i Segelvik – bygging starter i 

september. 

 Lyngen; er i sluttspurten med arealplan i kommunen. Barents Resque tar mye fokus; 

13. sept stor gratiskonsert for ungdom. I Koppangen jobbes det med forebygging. 

Opplever nedgang i folketallet – nå under 3000. Skal rive det gamle kommunehuset. 

Holder på med ny barnehage i gamle Oksvik skole. Boligområde på Svensby er i 

sluttfasen for ferdigstillelse. Ny strategi for Furuflaten 2020, næringspark under 

planlegging. Pollfjelltunnelen – 600 m ferdig, ikke midler til ferdigstillelse. Bredband 

til Koppangen. 

 Kåfjord; omsorgsboliger, ny ungdomsskole, sentrumsplan Manndalen, utbygging av 

hyttefelt i Kåfjorddalen, Løkvoll 3 – vært en lang prosess. Jobba med stor omstilling 
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internt i kommunen, fokus på budsjettdisiplin, vært gjort en god jobb. 

 Skjervøy; skjer mye på bedriftsetableringssiden, utvidelse av smolt-produksjon, å 

være sjømathovedstad er viktig for kommunen. Oppdretterne samarbeider om 

slakting, dette er positivt. Mørenot ekspanderer på Skjervøy. Utfordring med 

boligbygging – behov for å gjøre noe, sjekker ulike muligheter. Utfordring med 

samferdsel; hurtigbåtruta. Kollaps i datanettverket i kommunen – hva kan forventes 

av IT-samarbeidet i regionen? 

 Nordreisa; arealplan på høring, arbeider med Halti II, ny ungdomsskole klar i 

oktober, tunnelmasser fra Reisafjellet skal brukes til ny kai i Sørkjosen - begynner å 

jobbe med tunnelen gjennom Reisafjellet i høst. Økning i befolkning. 

Omorganisering i kommunen, ny struktur. Nybygg rederi – fiskefor. Behov for ny 

kai. Behov for flere barnehageplasser – opptak flere ganger i året er nå innført. 

 Storfjord; utfordring med kommuneøkonomien, boligutfordringer – planer om bruke 

«Hamarøymodellen» for å få flere boliger, Barents Resque – krever mye. Er en 

kultur- og aktivitetskommune – UKM, skyting, terrengsykling, krigsminner, 

sykkelturisme en mulighet til større satsing.  Arbeider med sentrumsplan i Skibotn, 

småkraftverk, større kraftverk, vindmøllepark. Folketall gikk tilbake i 2013. 

 

RUST – ungdomssatsingen har startet diskusjon om et mulig samarbeid med 

ungdomssatsingen i Tromsø-områdets regionråd gjennom et «hybelprosjekt». Her tenkes et 

samarbeid for å sjekke ut behov og muligheter for å bedre situasjonen for «våre elever» fra 

Nord-Troms på videregående skole som må bo på hybel på skolestedet. Orientering ved Berit 

Fjellberg 

 Dette er en viktig sak å følge opp – og sette fokus på 

 Også sette fokus på vertskommuneforpliktelsene 

 Bør det opprettes et «godkjenningsorgan» for de som leier ut hybler? (kvalitet, 

boforhold, sikkerhet o.l.) 

 Hybelforberedende kurs for 10 kl er en god ide som må arbeides videre med. 

 

Bruk av spesialundervisning i Nord-Troms – hvordan ta tak i utfordringen? 

Spesped - utfordring i Nord-Troms;  

NT ligger langt over snittet nasjonalt og på fylkesnivå i ant elever som får 

spesialpedagogisk tilbud, mens ant timer er relativt få pr elev. Ny forskning fra KS 

viser også at «en gang spesialelev, alltid spesialelev» - det er vanskelig å komme «ut» 

av systemet, det varer gjerne gjennom hele skoleløpet. I rapporten «Interkommunalt 

samarbeid i Nord-Troms» estimeres et «overforbruk» i NT i forhold til snittet i Troms 

på ca 8 mill pr år.   

Forslag videre oppfølging; 

 høringsinnspill fra kommunene til rapporten om interkommunalt samarbeid 

behandles 

 Rådmenn presenterer status og hvordan det jobbes i egen kommune med 
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saken – diskusjon om videre løp 

 Høsten: dersom enighet på møte – eget seminar med spesped som tema 

(skolesjefer, rektorer, PP-tjenester, Statped, KS osv…) 

Fra møtet i regionrådet; 

 Flere av kommunene har tatt tak i utfordringen og det jobbes på flere ulike måter 

 Stryn- modellen er et godt eksempel på hvordan man kan arbeide med disse tema 

 Kåfjord og Skjervøy deltar i skoleutviklingssatsingen i regi av KS – anbefaler dette til 

de andre kommunene 

 Det er viktig å sette klare mål og ha fokus på 1. – 4. trinn i dette arbeidet 

 Saken følges opp i den enkelte kommune. 

Arbeidslivsdagen i Tromsø 12. september – planlegging og samordning av stand fra Nord-

Troms 

Oppfølging:  

 Behov for å synliggjøre hva vi har felles i regionen.  

 Se hvordan vi kan fremme Nord-Troms samla. Opptre som region i lag- praktisk 

gjennomføring 

 Virkemidler i tiltakssonen – felles profilering?  

 Hva kommer vi til å gjøre i framtida? Hvilket behov har min kommune i framtida?  

 Ordførerne deltar. 

 

Statoil ønsker å besøke leverandørindustrien i Nord-Troms.  
Orientering ved ordfører Torgeir Johnsen 

 Aktuell dato: 9.oktober 2013 

 Info om det planlagte orienteringsmøte på Skjervøy denne dato. 

 

Regionalpark Nord-Troms, en mulig utviklingsstrategi? Orientering ved daglig leder Berit 

Fjellberg 

Diskusjon om hvordan man kan gå videre; 

  En satsing videre krever god forankring.  

 Regionrådet er positive til å utvikle dette prosjektet 

 Prosjektplanen må arbeides videre med for å bedre beskrivelsen av mål og innhold 

og gjennomføring. 

 

Møtet hevet kl 1600 

 
Rett protokollutskrift bevitnes 

Spildra 26.08.2013 

 

Berit Fjellberg 

Referent 


