PROTOKOLL FRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Møte nr 01-2016

STED:

Arctic Panorama lodge, Uløybukt

TIDSPUNKT:

26. januar 2016 kl 0930

DELTAKERE:
Ordførere:

Knut Jentoft, Storfjord
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Øyvind Evanger, Nordreisa
Svein O. Leiros, Kåfjord
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Rådmenn:

Cissel Samuelsen, Skjervøy
Trond-Roger Larsen, Storfjord
Anne-Marie Gaino, Nordreisa
Frank Pedersen, Kvænangen
Einar Pedersen, Kåfjord

Fra adm:

Berit Fjellberg, daglig leder

Forfall:

Leif Lintho, Lyngen

Merknad til innkalling: ingen
Øvrige merknader:


Det innføres fast rutine med godkjenning av referat som første sak på
regionrådsmøtene



For bedre forankring av regionrådssaker: forslag om å sende saksliste til
formannskapet å be om innspill i forkant av møtene. I tillegg bør protokoll fra
møtene legges som refsak til k-styrene



Møtekollisjon 3. februar 2016 – møte med fylkesråd for samferdsel i
Olderdalen og oppstartsmøte for regional reindriftsplan i Tromsø. Enighet om
å avvikle begge møtene i Olderdalen som oppsatt (det er mulig å sende
representanter til begge møter).

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


Sak 09/16 Engasjement av regnskapsfører

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no



Sak 10/16 Uttalelse Nasjonalt skredsenter til Kåfjord



Sak 11/16 Uttalelse – Langtidsplan i forsvarssektoren



Sak 12/16 Innspill til jordbruksforhandlingene 2016



Sak 13/16 Sak vedrørende språkpris trekkes



Sak 14/16 Høringsuttalelse – innretning på havbruksfondet



Diskusjonssak: Forberedelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar
i Olderdalen

REFERATSAKER:
Fra Kvensk råd: referat fra møte – kvenske interesser i regionen
Fra arbeidsutvalget i regionrådet: svar vedrørende sak fra Kvensk råd
Fra Midt-Troms Regionråd: høringsuttalelse i forbindelse med forsvarssjefens
fagmilitære råd
Fra Troms Bondelag: innspill til jordbruksforhandlingene 2016
Fra Troms fylkeskommune: Regional plan for reindrift, deltakelse i arbeidsgrupper
Fra Troms fylkeskommune: Høring – planprogram for regional bibliotekplan 20162027
Fra Troms fylkeskommune: Høring – regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk
2016-2027
Vedtak: referatsakene tas til orientering.

ORIENTERINGSSAKER:
Henvendelser mottatt etter saksliste ble sendt ut:


Fra Torleif Lyngstad – prosjektide –honnør og takk for flyktningehjelp under
2. verdenskrig. Saken ble referert i møtet.



Fra Olaug Bergset – innspill til å lage et praksisrom – velferdsteknologi.
Forslag om å lage forprosjekt. Fra møtet i regionrådet: Saken ble diskutert i

regionrådet. Regionrådet er positiv til et slikt prosjekt og synes det er
verdifullt at velferdsteknologi kan integreres i utdanningen av
helsefagarbeidere. Rådmannsutvalget i Nord-Troms har fokus på samme
tema og vil følge opp saken videre.


Henvendelse fra fylkesrådet i Troms – møtetidspunkt i forbindelse med
regional planstrategi, region-vise møter i Troms planlegges. Fra møte:

Tidspunkt som passer; torsdag 3. mars kl 1100 i Nordreisa.
Orientering fra møter i rådmannsutvalget 07.12.15, 11.01.16 og 25.01.16 fra leder
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av RU Frank Pedersen:

Kommentarer til orienteringen:
 Språkpris tas opp som egen sak. Regionrådet trekker saken slik den
foreligger. Språkprisen avvikles. Regionrådet ønsker at det skal deles ut en
pris «årets nordtromsing»– saken behandles på neste regionrådsmøte


Samarbeid om rekruttering – sende oppfordring om å søke ledige stillinger i
nabokommunene når man jobber med rekruttering – både for gode søkere
som ikke får tilbud om stilling, og til partnere som er ute er jobb (tenke felles
bo- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrenser)

Status nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms ved Berit Fjellberg

Orientering:
- Kompetanse:
1. kommunestrategi: godt i gang med helseløftet (gjennomført fase 1 og
2) – i gang med tiltak. Må avklare hvilken sektor innen kommunene
som er aktuell å prioritere i det videre arbeidet
2. utvikling av studiesenteret – blant annet å heve status til
studiebibliotekene med avtale med universitetsbiblioteket. Det jobbes
også med studieporteføljen
3. næring: kartleggingsfasen stort sett gjennomført, godt i gang med
analysefasen som skal ende opp med kurskatalog for næringslivet
forankret i reelle behov. Prosjektleder engasjert ut 2016. Skal
diskutere grunnlag og veien videre med næringsrepresentantene i
styringsgruppen
- Bolig: prosjektledelsen har sendt ut egen status forrige uke. Har vært i møter
med alle kommunene og arrangert eget seminar i desember.
- Næringsutvikling – helhetlig entreprenørskapssatsing har fått felles navn
HoppIDÈ – alle delprosjekter (delprosjekt A mot grunnskole, delprosjekt B
mot videregående skole og delprosjekt C mot unge gründere) er i gang.
Prosjektledere engasjert, og felles oppstartsmøte avholdt. Næringsarbeidere
involveres i arbeidet gjennom fellesmøter og representasjon i
styringsgrupper. Felles kick-off 8. mars i Olderdalen – fylkesråd Ørnebakk
åpner – det inviteres bredt – målgruppe, prosjekteiere, samarbeidspartene.
Ansettelser; regional ungdomskonsulent, prosjektleder – delprosjekt A grunnskole;


Lise Jakobsen er ansatt som regional ungdomskonsulent i 50 % stilling.
Kontorsted kulturetaten i Nordreisa, Halti



Tonny Mathiassen er ansatt som prosjektleder – delprosjekt A grunnskole, i
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50 % stilling i 3 år. Kontorsted skole-etaten Kvænangen rådhus
Orientering om utvidelse av aksjekapital i Halti næringshage AS

På ekstraordinær generalforsamling den 3. september 2015 besluttet aksjonærene å
forhøye selskapets aksjekapital med minimum NOK 300 000 til maksimum NOK 600
000. Ved utstedelse av 60-120 nye aksjer pålydende NOK 5 000 pr. aksje.
Styreleder (rådsordfører) i regionrådet deltok på generalforsamlingen. Nord-Troms
Regionråd tegnet nye aksjer for kr 10.000,-.

VEDTAKSSAKER:
Sak 01/16

Strategi og handlingsplan 2016-2019

Saksdokumenter:


Statusgjennomgang Nord-Troms Strategier pr 01.09.15



Oversikt nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms



Årsrapport Nord-Troms Regionråd 2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Saksbehandler har valgt en kort gjennomgang av styringsdokumenter som har vært
gjeldene den forrige valgperioden, og hvilke prosjekter kommunene har forpliktet
seg å delta i gjennom Nærings- og handlingsplan for Nord-Troms, Troms
fylkeskommune sin satsing på regionen. For å gi et bilde av hvilke resultater som er
oppnådd legges årsrapport for 2014 som vedlegg (årsrapport 2015 er p.t. ikke
ferdigstilt).
Nord-Troms Strategier:
Nord-Troms Strategier 2007-2016 har følgende visjon:

”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!”
Plangrunnlaget ble sist oppdatert i 2011. Det er 3 hovedutfordringer som peker seg
ut for vår region;


Demografiutfordringen



Kompetanseutfordringen



Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)

Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging har vært
viktige utviklingsstrategier. Det samme gjelder fokusområdene ungdom og kvinner.
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Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for
utviklingsarbeidet:


På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt



Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers møte



Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne

For å møte disse utfordringene har regionrådet prioritert bolyst, kompetanse og
regional utvikling i handlingsplanen de siste årene.
Handlingsplanen har hatt følgende innsatsområder:
1.

Kompetanse

2.

Regional utvikling

3.

Infrastruktur

4.

Tjenestetilbud

5.

Profilering

Plan og utredningsaktiviteter forrige periode:


2011: Nytt plangrunnlag ble utarbeidet



2012: Rapport vedrørende interkommunalt samarbeid ble utarbeidet



2013: Rådmannsutvalget har utredet de økonomiske konsekvensene av
samlokalisering av tjenester, presentert på regionrådsmøte september 2014



2014: Oppdatering strategidokument og vedtak handlingsplan 2014-2015



2015: Statusgjennomgang handlingsplan 01.09.15 (vedlagt)

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms
Planen er forankret i «Regional planstrategi for Troms»:
«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms
Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen står overfor en rekke utfordringer og
scorer relativ lavt i forhold til resten av fylket med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse,
utdanningsnivå, sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som fraflytting og alderssammensetning med
økt antall eldre. Det er behov for å utarbeide en nærings- og utviklingsstrategi for regionen for å kunne møte disse
utfordringene.
Problemstillinger som skal tas opp i videre planlegging:
Den regionale planen vil legge føringer knytta til samarbeid på tvers av kommunegrensene og økt grensefokus.
Kompetanseutfordringer, plansamarbeid, folkehelse, næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet vil være
tema som må tas opp i nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms.»

Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge og Nord-Troms
Regionråd oppstartsseminar i Sørkjosen 2. og 3. oktober 2013. Seminaret hadde tre
hovedområder; boligutfordringer, kompetanse for næringslivet samt
entreprenørskap og ungdom. Seminaret ble gjennomført med 75 deltakere for
kommunene, regionale institusjoner og organisasjoner samt næringsliv fra NordTroms.
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Rapporten fra seminaret oppsummerer med at deltakerne ønsket at planen blir et
verktøy for å intensivere og forsterke innsatsen på de tre fokusområdene, og bygger
videre på de lokale og regionale strukturene og forsterker de fagmiljø som fins.
Viktig å bidra med finansiering til aktuelle tiltak. Kompetanse som utviklingsstrategi
var også understreket.
Fylkesråd for næring Sandberg og Nord-Troms Regionråd (ordførere) diskuterte
prioriteringer i planen på møte februar 2014. Følgende prioritering ble gjort;
1.

Finansiering av Nord-Troms Studiesenter i ett lengre perspektiv.

2.

Videreføring av bolyst-satsingen.

3.

Næringsutvikling – gjennom samarbeid i regionen satse på entreprenørskap

på ulike nivå og arenabygging for utvikling.
4.

Forsterke samarbeidet mellom næringsliv og de videregående skolene

(Nordkjosbotn og Nord-Troms), for å sikre at skolene produserer kompetanse som
er aktuell for regionens næringsliv.
For å følge opp disse politiske prioriteringene administrativt, ble det 29. april 2014
avholdt møte mellom administrasjonene i fylkeskommunen og regionrådet. Møtet
konkluderte med at regionrådet fikk ansvaret for å utarbeide prosjektbeskrivelser
for de ulike satsingene. Avdelingsleder Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune er
kontaktperson i saken. Det er også avholdt møte med ledelsen i Innovasjon Norge,
Troms, for å involvere og diskutere samarbeid.
Pr januar 2016 er alle prioriterte satsingsområder fulgt opp. Det er utarbeidet egne
prosjektplaner for alle satsingene og de er finansierte. Arbeidet er forankret i
kommunene underveis i prosessen.
Kompetanseløftet er en 5-årig satsing, de øvrige er 3-årig. Kompetanseløftet og
Boligutviklingsprosjektet startet opp i 2015. Entreprenørskapsprosjektene startet
opp høsten 2015 (delprosjekt B) og januar 2016 (delprosjekt A og C). Prosjektet
arenabygging er foreløpig lagt på is, da deler av denne satsingen ivaretas av øvrige
prosjekter. I tillegg har det vært stor utskifting av næringsarbeidere (NUNT) som er
sentrale i satsingen.
KOMPETANSE

BOLIGUTVIKLING

NÆRINGSUTVIKLING

- en 5-årig satsing gjennom prosjektet "Kompetanseløft i

- en 3-årig

To hovedsatsinger:

Nord-Troms" i regi av Nord-Troms Studiesenter.

satsing med
Storfjord

I) en helhetlig

kommune som

entreprenørskapssatsing

administrativ

i 3 delprosjekter;

ansvarlig.

A: målgruppe

Rådmannsutvalget

grunnskole
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er styringsgruppe.

B: målgruppe
videregående skole

Prosjektet skal

C: unge gründere

identifisere behov
og gjennomføre

II) arenabygging i regi

tiltak som bidrar

av Nord-Troms

til å øke

næringsutvalg (NUNT)

boligpolitisk
kompetanse og at
boligbygging blir
en del av
stedsutviklingen i
kommunene.
Finansiering: RDA-midler (5 mill over 5 år) og egen inntjening

Finansiering:

Finansiering:

prosjektmidler fra

prosjektmidler fra

Troms

Troms fylkeskommune

fylkeskommune

og midler fra

og Husbanken

kommunale
næringsfond
(delprosjekt C)

Kommunene bidrar gjennom studiebibliotekene og i

Kommunene

Kommunene bidrar med

arbeidsgrupper

bidrar med

stillingsressurs og

stillingsressurs

bidrag fra næringsfond

Årsrapport 2014:
Årsrapporten gir et bilde av aktiviteten i regionrådet i 2014, både de ulike
satsingene som det har vært jobbet med og de politiske sakene som har stått på
agendaen. I tillegg gis et bilde av samarbeidet innen tjenesteproduksjon som styres
av rådmannsutvalget. Det vises til vedlegg.

Vurdering:
Det har vært stor aktivitet i regionrådet de siste årene, og stor bredde i saksfeltet. Vi
har erfart at det å stå sammen i viktige saker for regionen gjør at vi får større
gjennomslagskraft enn å arbeide hver for oss. Tålmodighet og det å holde fast ved
prioriteringer over tid kan bidra til gjennomslag, - for eksempel i arbeidet med
utbedring av stamveinettet i Nord-Troms. Andre saker som har stått på dagsorden
er tilbud i videregående skoler, utbygging av Samisk senter i Kåfjord og Halti i
Nordreisa, ferge- og båt-tilbud, tilbud på LHL Skibotn, rammebetingelser i
tiltakssonen, i tillegg til en rekke felles høringsuttalelser.
Ungdomssatsingen har vært viktig siden etableringen av regionrådet, og ble først
etablert som prosjekt UNIT i perioden 1998-2007, og som en fast del av
regionrådets virksomhet i 2009, gjennom satsingen RUST og Nord-Troms
ungdomsråd. Ungdommene gir positive tilbakemeldinger på satsingen og RUST
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høster stor anerkjennelse utenfor regionen. Dette er en modell som andre deler av
Troms ønsker å lære av og etablere.
Satsing på kompetanse er gjort gjennom etableringen av Nord-Troms studiesenter,
som siden oppstart i 2006 har hatt i overkant av 100 studenter/deltakere på kurs på
år. Målsettingen for NTSS er å styrke samfunns- og næringsutviklingen ved å gi
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent
arbeidskraft. NTSS er etablert som en fleksibel, distribuert modell som er tilpasset
Nord-Troms spesielt. NTSS er organisert som en avdeling i regionrådet, med et eget
ressursutvalg som ledes av representant fra UiT NAU, og bred representasjon fra
næringsliv, videregående skole, og eierne.
Samarbeid som er opprettet med på grunn av kompetanse- eller kapasitetsbehov er
løst gjennom regionrådets rådmannsutvalg. For eksempel innkjøpsordningen,
planoppgaver, brannsjef og IT.
I lys av arbeidet med kommunereformen er det en utfordring for dagens regionråd å
utarbeide strategiske dokumenter som strekker seg utover inneværende
valgperiode. I kommunereformarbeidet har det ikke vært et alternativ å utrede
Nord-Troms 6. Alle kommunene i regionrådet følger løp 2 i prosessen, det medfører
at det ikke blir noen endringer i dagens kommunestruktur før 01.01.2020.
I diskusjonen om satsinger og samarbeid i regionrådet for inneværende periode
(2016-2019) må også de forpliktelser eierkommunene har vedtatt inngå. Dette
gjelder alle delprosjekter i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms og avtaler
inngått om «sakssamarbeid» (for eksempel innkjøp). I tillegg har regionrådet
samarbeidsavtale med UiT vedr forskningsnode Nord-Troms (se sak 02/16).
Dagens faste bemanning i regionrådet er: 1stilling som daglig leder, ½ stilling som
regional ungdomskonsulent, 1 stilling som leder av studiesenteret og 1 stilling som
studieadministrator.
Saksbehandler anbefaler at det utarbeides en egen handlingsplan for regionrådets
arbeid i innværende periode.
Saken legges fram uten innstilling til diskusjon i regionrådets styre.

Stikkord fra diskusjonen:
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Lyngen og Storfjord er i gang med å evaluere Nord-Troms samarbeidet, de
vurderer tettere samarbeid med Tromsø-området
Vi er i gang med viktige satsingsområder; kompetanse, boligutvikling, næring
og samferdsel
Viktig med forankring i kommunene. Viktig å være raus med hverandre i
samarbeidet. Gjøre hverandre god
Vi bør evaluere samarbeidet
Mange særinteresser i regionen. I rådmannsutvalget har det utviklet seg til NT
4, 5 og 6-kommunesamarbeid
Regionrådet er viktig som samarbeidsorgan – også mot andre aktører som for
eksempel fylkeskommunen
Viktig å ha en strategiplan for satsingene
Nord-Troms Regionråd er usynlig ute i kommunestyrene
Bør fokusere på saker som er regional – vi kan være et sterkt talerør om vi
står sammen. Kan vi spisse satsingene?
Næringssatsing er viktig
Vi må styrke noen politiske satsinger – profilere enkeltsaker i media
Kommunestyrene bør ha referater fra regionrådsmøtene som fast sak – slik at
man blir orientert om regionrådets arbeid
Samferdsel er naturlig å samarbeide om
Mediestrategi viktig
Sende ut sakslista til for eksempel formannskap i forkant av
regionrådsmøtene og be om innspill til sakene som skal opp eventuelt andre
saker som bør tas opp
Behov for å lage en samhandla samferdselsplan – det vil gjøre at vi står mye
sterkere
Bør det lages en ny plan? – dette er mye arbeid, men kanskje vi må gjøre det?
Tiltakssonen – bør vi forberede oss på at ordningene vil komme under press?
Mulig å ta utgangspunkt i tidligere strategidokument – forenkle dette
Spisset – noen hovedpunkt (se for eksempel Kongsbergregionen)

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Arbeidsutvalget får i oppdrag å utarbeide forslag til strategi- og handlingsplan for
NTRR med bakgrunn i innspill gitt i dagens møte. Forslag skal være behandles på
neste møte i regionrådet i mars.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
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Sak 02/16 FoU-satsing i Nord-Troms
Saksdokumenter:


Hovedavtale om samarbeid mellom Nord-Troms Regionråd og Universitetet i
Tromsø

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Kompetanse har vært en utviklingsstrategi for Nord-Troms Regionråd siden
etableringen. Grunnmuren for strategien har vært å få på plass forutsigbare tilbud
innen høgere utdanning noe som er realisert gjennom Nord-Troms Studiesenter.
Integrert i en slik utviklingsstrategi ligger også satsing for å øke bruken av
forskning i utviklingen av regionen.
Kort om FoU-relatert virksomhet i regionrådet;
Vi har hatt et nært samarbeid med UiT gjennom ulike FoU-aktiviteter i regi av
studiesenteret siden forprosjektet i 2004. Vi har samarbeidet om utvikling av nye
studietilbud og modeller, vi er blitt «forsket på», vi har gjennomført prosjekter
sammen (for eksempel Omdømmeprosjektet), arrangert «Lørdagsuniversitetet» i
samarbeid med studiebibliotekene, og det siste samarbeidet som kommer inn i
FoU-kategorien har vært på internship rettet mot reiseliv og havbruk i Nord-Troms,
gjennomført i 2015.
Nord-Troms var den første distriktsregionen i Troms som arrangerte
Forskningsdagene (første gang i 2002). Forskningsdagene er en årlig,
landsomfattende festival som Norges forskningsråd står bak, der folk i alle aldre og
med allslags bakgrunn får møte forskere og forskningen på en ny måte. Halti
Næringshage og Nord-Troms Regionråd har vært hovedarrangører. De siste årene
har regionrådet hatt en mer tilbaketrukket rolle grunnet kapasitet. Målet er å;
«Etablere gode arenaer for fornuftige koblinger mellom næringsliv, offentlig

forvaltning og kompetansemiljø – slik at vi sammen skaper drakraft for en positiv
utvikling av Nord-Troms.»
I 2012 inngikk Nord-Troms Regionråd en samarbeidsavtale med UiT, med følgende
overordna mål; «Å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig

vekst og utvikling.»
Mer konkrete mål for samarbeidet er:


Å identifisere sentrale behov for kompetanse, utvikling og forskning i NordTroms.
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Å ivareta en god dialog mellom UiTs ledelse/fagmiljø og sentrale samfunnsog arbeidslivsaktører i Nord-Troms.



Å bidra til at innbyggere i Nord-Troms skal ha en stabil og langsiktig tilgang
til relevante utdanningstilbud gitt av UiT.



Å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid mellom
regionalt arbeidsliv og UiT.

I 2013 vedtok regionrådet retningslinjer for mastergradsstipend. Masteroppgaven
(heretter ”Oppgaven”) skal knyttes til problemstillinger som er relevant for
kommunesektoren, må være i tråd med regionrådets strategi og det temaet som er
definert i utlysningen det enkelte år. Temaet for hvert års utlysning vedtas av
regionrådet. Stipendet skal brukes til utarbeidelsen av Oppgaven. Formålet er å gi
Mottakeren et bidrag til arbeidet med å skrive Oppgaven innen et tema som er
definert i stipendutlysningen. Hensikten er også at oppgaven skal være et bidrag
i/til regionrådets videre arbeid. Så langt har det ikke vært lyst ut stipender. Det er
avsatt midler på budsjettet for 2016.
I 2015 ble det inngått en egen samarbeidsavtale med UiT knyttet til prosjektet
«Forskningsnode Nord-Troms». Prosjektet er eid av UiT, mens aktører fra Haltimiljøet har bidratt med innhold i prosjektet og skal samarbeide om
gjennomføringen. Prosjektet har som mål å etablere en vedvarende arena for
kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-Troms, og bringe fram
konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret regionalt.
Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping lokalt.
Prosjektet skal også styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og
utvikling av en faglig arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i
forskningen. Prosjektperioden er på 3 år, og etter prosjektslutt håper vi å ha etablert
en fast struktur for forskning i Nord-Troms, gjennom forskningsnoden. Ved
prosjektstart ble det gjennomført et dialogseminar om forskning med og for
næringsliv/forvaltning i Nord-Troms, og det er arrangert ett forskningsseminar
høsten 2015 i regi av noden.
Alle disse ulike satsingene/prosjekt kan ses på som en konkretisering av
hovedavtalen for samarbeid med UiT inngått i 2012.

Vurdering:
Nord-Troms regionen har et globalt næringsliv. Bedriftene i regionen leverer varer
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og tjenester som industri, sjømat og opplevelser. Bedriftene står overfor en sterk
global konkurranse. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt, både når
det gjelder å utvikle nye produkter og tjenester, men også når det gjelder hvordan
driften kan organiseres bedre.
Noen av de samme utfordringene er overførbare til kommunene. Nye reformer,
varslet endring i inntektssystemet, demografi- og kompetanseutfordringer stiller
krav til nye løsninger. Vi har behov for å være innovative og utviklingsorienterte
både i privat og offentlig sektor. Derfor vil en fortsatt satsing på FoU være et bidrag
for å tenke nytt i utviklingen av regionen.
Innstilling til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd skal fortsatt ha kompetanse og FoU-satsing som en
utviklingsstrategi. De ulike satsinger og prosjekter skal inngå i regionrådets
handlingsplan 2016-2019.

2. Det oppnevnes egen saksordfører for feltet (samme saksordførere som
utdanning)
Forslag til tilleggs-punkter fremmet i møte;
3. fiskeri og havbruk er viktige næringer for Nord-Troms. Det blir derfor viktig å
utviklet «Blått kompetansesenter» på Skjervøy
4. Regionrådet ber om møte med rektoratet ved UiT NAU for å følge opp
samarbeidsavtalen
Vedtak:

innstillingen med tilleggspunkt 3 og 4 fremmet i møte
ble enstemmig bifalt

Sak 03/16 Nasjonal transportplan 2018-2029
(oppfølging av tidligere sak Sak 43/15)
Saksdokumenter:


Tidligere høringsuttalelse fra regionrådet 24.04.12 til Nasjonal transportplan
2014-2023

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saken ble behandlet på regionrådsmøte 1. september og 3. november 2015. Det er
ikke utarbeidet noen uttalelse, derfor legges saken fram på nytt.
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Saksopplysninger:
I gjeldende NTP 2014-2023 korridor 8; Bodø – Kirkenes, er de viktigste
prioriteringene knyttet til utbedring av flere strekninger på E6:

«E6 vest for Alta ferdigstilles i perioden. Videre fjernes en flaskehals for
tungtransporten når utbyggingen av E6 ved Sørkjosfjellet står ferdig. Utbygging av
tunnel på E6 gjennom Nordnesfjellet prioriteres for å unngå skredfaren på dagens
veg. På jernbanen prioritereres tiltak for kapasitetsutvidelse for gods på Ofotbanen.
Innseilingen til Tromsø havn og Polarbase, Hammerfest, vil bli utbedret.»
Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2018-2029 er startet opp. Analyse- og
strategifasen er avsluttet og arbeidet med planforslaget igangsatt.
Transportetatene anbefaler ett overordnet mål og tre hovedmål for Nasjonal
transportplan 2018–2029.
Overordnet mål: Et transportsystem for framtiden.
Hovedmål og delmål er vist i figur 1.1. 6

Med utgangpunkt i målene anbefaler transportetatene følgende strategiske
hovedsatsingsområder i neste planperiode:

av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet
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Vurdering:
Selv om det er tidlig fase i arbeidet med neste NTP, er det viktig å komme med
innspill og prioriteringer som Nord-Troms står samlet bak for å sikre at disse
kommer med i de pågående prosesser. Transportetatene og Avinor skal levere sitt
forslag til NTP innen 01.03.2016 til Stortinget. Forslaget (Stortingsmelding om
Nasjonal Transportplan) vil samtidig ble sendt fylkeskommuner og de største
kommunene til høring, med frist senest 01.07.2016.
I forhold til stamveinettet i Nord-Troms har vi stor aktivitet i utbedringsarbeidet for
tiden. Likevel må det jobbes for å sikre prioritering av blant annet;


E6 Kvænangsfjellet (utbedring/ombygging hele strekningen)



E8 utbedring/ombygging av flaskehals som gjenstår (mål om oppstart 20172018) og utbedring av eksisterende veg (mål om oppstart 2018)



E6 Nord-Troms – utbedring til vegnormalstandard



E6/E8 – trafikksikkerhetstiltak

I tillegg har Storfjord kommune meldt om at reguleringsplanarbeidet for E6
Hatteng-Nordkjosbotn er ferdigstilt, og det er ønskelig at denne strekningen tas
med i prioriteringene som gjøres fra regionrådet i innspill til NTP.
Etter saksbehandlers vurdering bør det oppnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider
et forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd til NTP 2018-2027 (29) basert på
prioriteringer som gjøres i møte 3. november. Uttalelsen bør sendes
fylkeskommunen og transportetatene som et innspilldokument i planprosessen.
Næringsarbeider i Lyngen orienterte om prosessen med NTP-arbeidet i møtet
03.11.15.
Enstemmig vedtak 03.11.15:
1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe som får i oppdrag å
utarbeide et forslag til uttalelse som innspill til Nasjonal Transportplan 20182029.
2. Forslaget til uttalelse sendes styret i regionrådet til godkjenning.
3. Uttalelsen sendes Troms fylkesting, Tromsbenken og transportetatene.
4. Arbeidsgruppen består av følgende representanter: Eirik L. Mevik, DanHåvard Johnsen og Stig Kjærvik
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Saken følges opp av den oppnevnte arbeidsgruppen. Forslag fra arbeidsgruppen
sendes ut pr epost til behandling. Frist for arbeidet: 15.02.16.
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Vedtak:

Sak 04/16

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Helhetlig strekningsstrategi Nord-Troms

(oppfølging av tidligere sak Sak 50/14)
Saksdokumenter:


Presentasjon fra Statens vegvesen 30.04.13 – «Veipakke Nord-Troms»

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
I løpet av 2013 ble det avholdt 2 møter i regi av Nord-Troms Regionråd hvor
helhetlige samferdselsløsninger for Nord-Troms var tema. På det siste møte, som
var rådsforsamling i Lyngen, var det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe for å
vurdere en helhetlig strekningsstrategi for regionen. I en helhetlig strekningsstrategi
er tanken å se hele transportnettet i sammenheng, og få fram løsninger og
muligheter for utbedring. Dette omfatter også å se bruk av ulike virkemidler i en
sammenheng f.eks; investerings-, vedlikeholds-, rassikring- og
trafikksikkerhetsmidler.
Arbeidsgruppen har i hovedsak hatt fokus på stamvei (E6) og innspill til regional
transportplan. Det har ikke vært kapasitet til større utredninger.
Som bakteppe i denne saken er det viktig å ha med de nasjonale føringene som
gjelder:

«Det overordnete målet for transportpolitikken er å tilby et tilgjengelig, effektivt,
sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport
og fremmer regional utvikling.»

Status:
Nord-Troms har fått god uttelling i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23. For
perioden 2014-17:
●E8 Riksgrensen-Skibotn (oppstart)
●Indre Nordnes-Skardalen (oppstart)
●E6 Sørkjosfjellet (oppstart)
For perioden 2018-23:
●E6 Sørkjosfjellet (fullføring)
●E6 Nordkjosbotn-Hatteng (oppstart)
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Indre Nordnes-Skardalen (ferdigsstilling)

●E8 Riksgrensen-Skibotn (videreføring)
I tillegg er det i Statsbudsjett 2015 satt av midler til oppstart med Kvænangsfjellet.
Nord-Troms Regionråd har over år holdt fast ved de samme prioriteringer av
veistrekninger i regionen, og utvist tålmodighet og tverrpolitisk enighet som kan
være noe av svaret på alle veiprosjektene som nå er under arbeid i vår region. Til
tross for dette er det enda strekninger som gjenstår. Blant annet utbedring av E6
Kåfjordbergan.
På fylkesvegnettet har regionrådet følgende prioriteringer;
1) Fv 866 Langbakken – omlegging
2) Opprusting av Fv 868 Oteren-Lyngseidet
3) Tiltakene i hht SVV skredsikringsplan:


Skredsikring Fv 347 Arnøya. (Tunnel Singla,
overvåkingssystemer, voller.)



Skredsikring Fv 349 Laukøya. (Overvåkingssystemer)



Skredsikring Fv 866. (Tunnel Gjøvarden og voll Skognes)

4) Grusvegprogram:


Fv 321 Signaldalen



Fv 322 Kitdalen



Fv 363 Burfjord

Store nye prosjekter Nord-Troms:


Ullsfjordforbindelsen



Arnøy- og Laukøyforbindelsen

Vurdering:
Vi har behov for å se transportnettet i regionen i en sammenheng. En utredning som
beskriver og synliggjør behov og utfordringer for infrastrukturen i regionen vil være
et godt grunnlag for videre arbeid. En slik utredning bør favne flere områder, og
både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og trafikkmønster.
Vi har behov for å tegne kartet med utgangspunkt i;
●Næringstransporter (20% tungtransport på flere strekninger)
●Arbeidspendling – også i et bo- og arbeidsmarkedsperspektiv
●Kollektivtransporter
●Skoletransporter
●Turisttrafikk

16

I tillegg er flere av kommunene i gang med stedsutviklingstiltak som også omfatter
sentrumsområder, med tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk.
Det er også kommet innspill fra Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) om å inkludere
rasteplasser og skilting i et slikt arbeid. I sammenheng med reiselivssatsingen i
regionen er det viktig med tilgjengelige og helårsåpne rasteplasser/toalett. I en
undersøkelse i regi av Nord-Troms Studiesenter blant reiselivsaktører i regionen er
det mange bedrifter som understreker utfordringer i forhold til strenge regler for
skilting/manglende skilting. Disse tilretteleggingstiltakene er viktige å få på plass
for utviklingen av reiselivsnæringen i regionen.
I tillegg til reiselivsnæringen har vi en raskt voksende havbruksnæring i vår region.
Landbruk er også en viktig næring i regionen, i tillegg til industrinæringen i Lyngen.
Pr i dag mangler vi kunnskap om godstransportene i Nord-Troms. Den igangsatte
kommunereformen krever kunnskap om dagens arbeidspendling, men vil også
kreve et kunnskapsgrunnlag for framtidig utvikling av bo- og
arbeidsmarkedsregioner. Godsstrømmene og arbeidspendling er viktig å ha
kunnskap om når beslutninger skal fattes som vil ha betydning for utviklingen av
regionen.
En slik utredning bør også omfatte farleder og havner, luftfart og jernbane.
Midt-Troms Regionråd har fått utarbeidet en lignende utredning, organisert som et
eget prosjekt. Denne utredningen ble ferdigstilt høsten 2014. Statens vegvesen
utarbeidet et forslag til prosjektplan med organisering og mandat, som ble
behandlet av Midt-Troms Regionråd og fylkeskommunen før igangsetting.
Utredningen fra Midt-Troms kan brukes som mal for et slikt arbeid i Nord-Troms,
med tilpasninger til behovene i vår region.
Tidligere rådsordfører har hatt møte med Statens vegvesen for å få til en lignende
utredning for Nord-Troms. Man klarte ikke å komme i mål med saken. En slik
utredning «Veipakke Nord-Troms – en helhetlig strekningsstrategi» vil være et godt
redskap når man skal jobbe videre med transportløsninger i regionen.

Innstilling til vedtak:
Nord-Troms Regionråd DA ved rådsordfører og saksordførere kontakter Troms
fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få til en utredning som skal gi
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kunnskap om transportbehov og framtidige løsninger for transportsystemet i NordTroms.

Presisering i møte:
 Rådsordfører har fulgt opp saken og det er avtalt møte med fylkesråd hvor
tema er på dagsorden 03.02.16.
 Saksordførere får i oppdrag å kontakte regionvegsjef Torbjørn Naimak
Vedtak:

innstillingen ble enstemmig bifalt.

Sak 05/16 Høring: handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019
Saksdokumenter:


Forslag til Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 med
vedlegg

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Fylkesrådet har sendt ut forslag til handlingsplan for kollektivtransport i Troms på
høring. Høringsutkastet er vedlagt. Handlingsplanen legges frem for fylkestinget
mars 2016. Det settes derfor en endelig høringsfrist 1.februar 2016.
Handlingsplan for kollektivtransport er tiltaksdelen av Regional transportplan. Det er
snart gjennomført 1. generasjon anbudskontrakter for kollektivtransport i Troms. En
viktig hensikt med denne handlingsplanen er synliggjøring av tiltak og fastsette
overordna kontraktstrategi og rammer for neste runde av anbud på buss, båt og
ferge. Nye lovmessige krav og erfaringer fra anbud og gjennomføring av nåværende
kontrakter danner bakgrunnen for å vurdere anbud og kontraktstrategi for neste
periode.
Med bakgrunn i konsekvensene av endringene i inntektssystemet for
fylkeskommunene, og de økonomiske utfordringene knyttet til fylkesvegnettet, vil
behandlingen av handlingsplan for kollektivtransport måtte innebære et sterkt fokus
på behovet for optimalisering og økonomiske innsparinger.
Høringsutkastet omhandler tiltak i perioden 2016-2019, samt forslag til føringer og
kontraktstrategi for 2. generasjon kollektivtransportanbud.
Det legges frem en egen sak om detaljering og føringer for nye anbud for ferge,
hurtigbåt og lokalbåt, juni 2016.
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Vurdering:
Den enkelte kommune har best kunnskap om tilbudene lokalt. Siden høringsfristen
er relativt kort, bes den enkelte kommune ta med innspill til høringen til møte i
regionrådet, slik at det i møtet kan utarbeides høringsinnspill.
Noen innspill til forhold som kan vurderes i forslaget;


Under delmål – aktuelt å spille inn «forbindelse mellom Nord-Troms og Alta?»
slik som Sør-Troms og Nordre Nordland



Utfordring å imøtekomme krav om universell utforming hurtigbåtkaier i
Nord-Troms grunnet stor forskjell mellom flo og fjære – forslag til løsninger?



Bra med felles info- og billettprodukter tilpasset reiselivet i alle de 3
nordnorske fylkene



Grunnlag for neste anbudsrunde;
o

Bruk av anbudspakker (buss)

o

Samme betjening av ruta Tromsø-Skjervøy og Skjervøy-Kvænangen

o

Avvikling av anløp Nikkeby

o

Kriterier til grunn ved prioriteringer av fergetilbud (omkjøring,
trafikkmengde, store kjøretøy, næringstransport)

o

Forslag om endringer i fergetilbud – blant annet kutt av b-ferge-tilbud
(Lyngseidet-Olderdalen)

o

Heve aldergrense for barnebillett til 18 år

o

Samarbeid pasient-transport

Høringsuttalelse utarbeides i møte.

Innspill gitt i møte:
Viktige momenter;
 Kvænangsruta
 Viktig at kollektivtransporten korresponderer (mulig å reise nord til sør i
fylket)
 Kollektivtilbudet i Nord-Troms er avhengig av skoleruta
 Sjømat – stor næring i regionen hvor det er viktig å tenke rekruttering – det
må legges til rette for at elever kan dagpendle til Skjervøy videregående skole
fra nabokommunene (Kåfjord)

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Det utarbeides høringsuttalelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar i
Kåfjord. Saksordfører Eirik L. Mevik følger opp saken.
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Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 06/16 Interkommunalt skadefellingslag
Saksdokumenter:


Særutskrift sak 18/12 Opprettelse av interkommunalt skadefellingslag

Sak fra Kåfjord kommune ved ordfører Svein Leiros
Saken gjelder det interkommunale skadefellingslaget som vi har i region. Kåfjord
kommune har vært vertskommunene for dette, men ønsker ikke mere å ha dette
ansvaret da vår mann som jobbet med dette ikke lengere har kapasitet til å utføre
denne jobben.
Kåfjord kommune er heller ikke fornøyd med den statlige ordningen, men her
jobber leder for viltnemda John Karlsen med de statlige myndigheter.
Vi har drøftet dette internt i kommunen sammen med John Karlsen og fylkesmannen
sin representant Andreas Røsæg. En løsning er at dersom alle kommuner går inn
med 15.000.- hver så har vi fått det økonomiske på plass, og vi kan eventuelt kjøpe
denne tjenesten og eller at noen av de andre kommunene har tatt på seg
vertskommune rollen. Vi har prøvd å se internt i vår kommune om vi har den
kompetansen hos noen andre av ansatte, men har dessverre ikke funnet noen.
Saken er behandlet i Nord Troms Regionråd 21.05.12 og det ble da gjort et
enstemmig vedtak. Derfor må den vel igjen til regionrådet. Siden vi ikke har møte
før jul og kontraktene/ansettelsene til lederne og jaktlaget går ut ved årsskiftet bør
vi fatte et nytt vedtak i regionrådet.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Lyngen kommune har gjort vedtak om opprettelse av skadefellingslag. Lyngen
kommune inviterer de andre kommunene til å delta i skadefellingslaget.
Inngangsbilletten settes til kr. 15.000,- pr kommune pr. år.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
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Sak 07/16 Høring: St.melding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri»
Saksdokumenter:


Stortingsmelding nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri»



Sak oversendt fra Nordreisa kommunestyre



Forslag fra Skjervøy (mottatt i møte)

Saksopplysninger:
Regjeringen har lagt fram sjømatindustrimeldingen. Der presenteres en rekke tiltak
for å bedre konkurransekraften og verdiskapingen i norsk sjømatindustri.
Dette er de viktigste tiltakene:


Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt



Regionalisere leveringsplikten



Fjerne bearbeidingsplikten



Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten.



Mer balansert markedsplass for villfisk



Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen



Økt satsing på forskning og innovasjon



Videre forbedring av markedsadgang

Forslag fra Nordreisa kommunestyre:
Høringsuttalelse Melding til Stortinget nr 10 (2015-2016) En konkurransekraftig
sjømatindustri:

«I Stortingsmeldingen foreslås blant annet å fjerne de tre pliktene leveringsplikt,
bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Leveringsplikten betyr at de store torsketrålerne
har vært forpliktet til å levere fangsten i utpekte lokalsamfunn i landsdelen.
Heretter skal de bare ha plikt til å levere i et bestemt fylke, ikke til bestemte
fiskevær. Dessuten skal mottakene ikke ha plikt til å bearbeide fisken som blir
levert.
Dette vil være en katastrofe for mange lokalsamfunn på kysten som vil miste
arbeidsplasser og næringsgrunnlag. Det vil også kunne utradere grunnlaget for den
sjøsamiske kulturen.
Når aktivitetsplikten fjernes vil vi få samlet fiskeriene på få hender, og ha få
bærekraftige småsamfunn igjen på kysten. Regjeringa ser bort fra at grunnen til at
trålrederiene fikk et unntak fra loven som sa at kvotene skulle tilhøre aktive fiskere
var en byttehandel, til gjengjeld skulle de levere fisken i kystsamfunn som hadde
historiske rettigheter. Vi mener derfor at dersom leveringsplikten fjernes, må også
fisken falle tilbake til kystsamfunnene. Hvis kystflåten tar råstoffet på land, så det
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kan bearbeides her. Det er det ferske råstoffet det er lønnsomhet og som kan gi stor
økt verdiskaping for nordnorske lokalsamfunn i framtida.
Vi reagerer også sterkt på at regjeringa ikke lover varig kompensasjon til
lokalsamfunn som blir fratatt fiskerettighetene.»
Forslag til høringsuttalelse fra Skjervøy presentert i møte:

«Stortingsmelding nr 10 (2015-16) "En konkurransekraftig sjømatindustri" er viktig
og vil kunne sikre utviklinga av en framtidsretta sjømatindustri i Norge.
Flere av forslagene er positive slik som styrking av forskning knytta til
levendelagring av fisk, økt satsing på bruk av Innovasjon Norges virkemidler overfor
sjømatindustrien og arbeid for å styrke markedstilgangen.
Flere av forlagene vil kunne svekke råstofftilgangen sterkt for enkeltbedrifter,
kommuner og regioner som er omfattet av leveringspliktordninga.
Det gjelder følgende forslag i meldinga:
 Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt
 Regionalisere leveringsplikten
 Fjerne bearbeidingsplikten
 Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten
I Nord-Troms ble det gitt fiskerettigheter til Skjervøytrålere med leveringsplikt til
anlegg i regionen for å sikre jevn råstofftilgang. Denne rettigheten tilhører fortsatt
Skjervøy og sekundært hele Nord-Troms og Vest-Finnmark, men er nå bare en
tilbudsplikt som i begrenset grad blir brukt lokalt. Den omlag 2500 tonn store
kvoten beregnet for vår region, selges i stor grad som ubearbeidet frosent råstoff
rett til utlandet eller leveres i andre deler av landet.
1. Nord-Troms Regionråd krever innstramming av leveringsplikten til de bedrifter,
fiskevær, kommuner og regioner som opprinnelig ble tildelt fiskerettighetene.
2. Hvis den havgående fiskeflåten generelt ikke kan oppfylle sine
leveringsforpliktelser, bør den effektive, moderne kystflåten som leverer lokalt,
overta disse rettighetene. Det vil styrke rekrutteringa til fiskeryrket og sikre spredt
bosetting langs kysten slik intensjonene opprinnelig var.
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3. Videre må det satses sterkt på forskning og utvikling av levendelagring og
ferskfiskproduksjon. Det krever begrensning av ombordproduksjonsmulighetene og
krav til bearbeiding og aktivitet i landindustrien. «
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd slutter seg til høringsuttalelsen fra Nordreisa kommunestyre
vedr St.meld nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri»
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslag til høringsuttalelse fra Skjervøy vedr
St.meld nr 10 «En konkurransekraftig sjømatindustri». i tillegg skrives punkt vedr
«sjøsamisk kultur» inn i uttalelsen.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 08/16 Høring: forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Saksdokumenter:


Fra kommunal og moderniseringsdepartementet: forslag til nytt
inntektssystem for kommunene

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at
regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for
kommunene, og at forslag til nytt inntektssystem skal presenteres i
kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen skal inntektssystemet
også ses i sammenheng med kommunereformen.
Kommunesektoren har ansvar for viktige velferdstjenester og forvalter en betydelig
andel av de økonomiske ressursene i norsk økonomi. Sektorens inntekter utgjør om
lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Inntektssystemet for kommunene fordeler
rammetilskuddet mellom kommunene og omfordeler skatteinntekter.
Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 75 pst. av kommunesektorens
samlede inntekter. I 2016 utgjør rammetilskuddet til kommunene om lag124 mrd.
kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 155,4 mrd. kroner.
Inntektssystemet består av flere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert
kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike
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skatteelementene. I høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer
i kostnadsnøkkelen, mens det gis en omtale av endret innretning på de
regionalpolitiske tilskuddene. Et sentralt spørsmål som drøftes i høringsnotatet er
dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og i
hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for denne typen kostnader. I
tillegg drøftes forholdet mellom kommunenes skatteinntekter og inntektssystemet.
Gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen får kommunene i dag full kompensasjon
for smådriftsulemper på grunn av kommunestørrelse. Det foreslås her en modell for
å differensiere denne kompensasjonen, slik at ikke alle kommuner lenger vil motta
full kompensasjon for denne typen kostnader på kommunenivå. Det foreslås at det
fortsatt skal gis full kompensasjon for smådriftsulemper på tjenestenivå.
Departementet tar sikte på å innføre en modell der det skilles mellom frivillige og
ufrivillige smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og der kun ufrivillige
smådriftsulemper kompenseres fullt ut. I høringsnotatet presenteres innretningen
på en slik modell. Denne endringen vil gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold
til kommunesammenslutninger.
De regionalpolitiske tilskuddene er også vurdert, og departementet foreslår her en
endring i innretningen på disse tilskuddene framover. Det legges opp til å forenkle
tilskuddsstrukturen ved å slå sammen noen av dagens tilskudd, at de
regionalpolitiske tilskuddene i større grad knyttes opp til graden av
distriktsutfordringer, og at tilskuddene i større grad gis per innbygger i stedet for
per kommune. Den siste justeringen vil gjøre tilskuddene mer nøytrale i forhold til
endringer i kommunestrukturen.
Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem
for kommunene i kommuneproposisjonen for 2017, med virkning fra 1. 1. 2017.
Departementet ber om innspill på enkeltpunkt, i tillegg til eventuelle generelle
uttalelser innen 1.mars 2016.

Vurdering:
Dette er en viktig melding for kommunene, som det bør avgis høringssvar på.
Saksbehandler foreslår at det oppnevnes et eget utvalg med kompetanse på
inntektssystemet som utarbeider forslag til høringsuttalelse.
Innstilling til vedtak:
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1. Nord-Troms Regionråd oppnevner et utvalg som utarbeider forslag til
høringsuttalelse til nytt inntektssystem for kommunene. Forslaget sendes
styret til godkjenning før det oversendes departementet innen fristen 1. mars
2016
2. Utvalget består av (oppnevnt i møte):
a. Saksordfører: (ikke aktuelt å ha med ordfører)
b. Rådmann: Anne-Marie Gaino, Nordreisa
c. Økonomisjef: Espen Li, Skjervøy
Forslag til nytt punkt 3 fremmet i møte:
3. Innspill til momenter som bør tas med i høringen;
a. Avstandskriteriet
b. Utjevning mellom skatt og overføring (videreføre dagens ordning, en
endring kan få store konsekvenser)
c. Geografisk vekting – bør ha med noe om blant annet grunnskole og PU
d. Nytt kriterium – vedlikehold av kommunale veier – bør komme med
som et forslag
Vedtak:

innstillingen og forslag fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 09/16 Engasjement av regnskapsfører
Saksdokumenter:


Notat fra møte i arbeidsutvalget 10.12.15

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Dagens regnskapsfører Kaj Båtnes avvikler egen virksomhet (Regnskapskontoret) for
å gå over i en 60 % stilling som ansatt regnskapsfører.
Båtnes har vært regionrådets regnskapsfører gjennom en rekke år, og er godt kjent
med virksomheten og de igangsatte prosjekter. Båtnes har også vært med å
utarbeide økonomirutinene og dagens regnskapsstruktur i regionrådet.
Vurdering:
Regionrådet har behov for en dyktig regnskapsfører som både kan ivareta
driftsdelen og prosjektporteføljen i selskapet. Vi er i oppstarten av forholdsvis store
prosjekter som krever god økonomistyring. Båtnes har en særlig kjennskap til
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regionrådets virksomhet, og vil kunne ivareta både drift- og prosjektregnskap på en
god måte etter daglig leder vurdering.
Daglig leder har diskutert en mulig løsning med Båtnes, hvor han kan engasjeres i
ca 20 % stilling ut 2018 (økonomisk ramme – som dagens), slik at vi sikrer god
regnskapskompetanse for å ivareta satsinger i nærings- og utviklingsplan for NordTroms (prosjekter «kompetanseløft» og helhetlig entreprenørskapssatsing), i tillegg
til drift (sekretariat og ungdomssatsingen RUST).
Innstilling til vedtak:
Nord-Troms Regionråd engasjerer Kaj Båtnes som regnskapsfører i perioden 20162018 for å ivareta drift- og prosjektregnskaper for selskapet innenfor de samme
økonomiske rammer som 2015.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Oppdraget lyses ut, slik at alle interesserte kan gi tilbud på oppdraget. Oppdraget
lyses ut på kommunens hjemmesider/faceook.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 10/16 Uttalelse: Nasjonalt skredsenter til Kåfjord
Forslag til uttalelse:
Kåfjord er den mest skredutsatte kommunen i landet. Dette gjelder alle typer skred
som fjellskred, steinskred, snø- og sørpeskred, og jordskred, i tillegg til store
områder med marin leire som medfører risiko for kvikkleireskred. Nabokommunene
er også skredutsatte og har opplevd store utfordringer de siste årene, for eksempel
raset i Sørkjosen (Nordreisa) og raset i Lyngen. I tillegg opplever vi stadig stengte
veier grunnet ras, både sommer og vinter i alle kommunene i regionen. I Kåfjord er
også NVE’s overvåkningsstasjon for fjellskred etablert (Nordnes-fjellet), og det er
bygd opp spisskompetanse på feltet gjennom flere år. Det er også etablert
samarbeid med universitets- og forskningsmiljø på området.
Nord-Troms Regionråd mener regionen har en særegen utfordring med tanke på
alle typer skred. Vi behøver påfyll av kompetanse både innen kartlegging,
overvåkning, beredskap og skredsikring. Regionens erfaring sammen med den
strategiske beliggenheten i forhold til Universitetet i Tromsø Norges Arktiske
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Universitet (UiT) og andre relevant forskningsmiljø som NORUT, gjør at Kåfjord er en
naturlig lokalisering for et nasjonalt senter. Både UiT og NORUT har uttrykt at et
nasjonalt skredsenter i Kåfjord vil utgjøre en naturlig base for feltarbeid i området,
og det unike feltlaboratoriet etablert i Nordnes-fjellet kan nyttes i både
undervisnings- og forskningssammenheng. Også for internasjonale forskningsmiljø
vil et slikt nordområdesenter være interessant.
UiT viser også til egen satsing for å bygge kompetanse innen fjellskred både
gjennom forskning og undervisning. UiT oppgir at en av grunnene til denne
satsingen er å kunne bruke Nordnes-fjellet som base. UiT har også utviklet egne
kurs på mastergradsnivå med feltarbeid i Kåfjord og Balsfjord, annonsert for
nasjonal og internasjonal deltakelse. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge.
Med henvisning til de overnevnte argumentene, mener Nord-Troms Regionråd at
det er naturlig å etablere et nasjonalt skredsenter i vår region. Et slikt skredsenter
vil gi oss nyttig kunnskap som vi kan dele med andre i rasutsatte strøk, som kan
bidra til at folk kan bo trygt og at næringstransporter kommer fram til markedet. I
tillegg vil det fylle rollen som feltlaboratorium/område for feltarbeid hvor alle typer
skred kan forskes på. Vi kan også koble på klimaperspektivet som bidrar til at
behovet for mer kunnskap innen dette fagfeltet vil øke i framtiden.
Nord-Troms Regionråd støtter et forprosjekt for å utrede etablering av nasjonalt
skredsenter i Kåfjord.
Vedtak:

forslag til uttalelse ble enstemmig bifalt.

Sak 11/06 Uttalelse – Langtidsplan i forsvarssektoren
Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd (FMR) 01.10.15. Rådet er det mest
sentrale innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret, som er
planlagt fremlagt for Stortinget i vårsesjonen 2016. FMR har foreslått
nedlegginger/flyttinger/endringer som berører forsvaret i landsdelen.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Nord-Troms Regionråd ber regjering og Storting sørge for at vi har et stabilt
og sterkt forsvar i nord. Forsvarets tilstedeværelse i nord sikrer vår nasjonale
suvereniteten på land og sjø. Nordområde-satsingen viser også at mye av
landets ressurser ligger i nord, og dette forsterker behovet for et tydelig
forsvar.
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2. Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsene fra regionrådene i MidtTroms og Sør-Troms.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 12/06

Innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Nord-Troms Regionråd har mottatt henvendelse fra Troms Bondelag ved styret, om
å støtte deres innspill til jordbruksforhandlingene i 2016.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelse fra Troms Bondelag vedrørende innspill til
jordbruksforhandlingene 2016.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 13/06

Sak vedrørende språkpris trekkes

Saksdokumenter:


Forslag til pris fra Audun Johnsen, Lyngen



Særutskrift av sak 44/14 og 51/14 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms



Sak 07/15 Retningslinjer og jury – språkpris for Nord-Troms

Følgende vedtak ble fattet i sak 07/15 Retningslinjer og jury – språkpris for NordTroms:
Vedtekter for språkpris Nord-Troms:

Nord-Troms regionråd deler hvert år ut en pris til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner
som bidrar til å styrke en eller flere av dialektene i Nord-Troms. Det legges særlig vekt på
innsats som styrker barn og unges bevissthet og bruk av dialekten.


Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til en pris
av maksimum kr 5.000,-. Prisen kan deles.



Prisen deles ut i forbindelse med annet åpent arrangement med i regionen og skal profileres i
media.



Prisen lyses ut årlig og personer bosatt i regionen kan fremme forslag til mottakere.



Det oppnevnes en jury som skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag. Hver av
medlemskommunene oppnevner en person og regionens ungdomsråd oppnevner en person til
juryen. Medlemmene sitter i fire år av gangen og minst tre av medlemmene skal være kvinner.



Juryen skal søke konsensusavgjørelser, men kan fatte vedtak ved vanlige flertallsavstemninger.
Det er bare prisvinnerens navn (ikke andre foreslåtte) som er offentlig.

28



Alle kommunene har en vertskapsforpliktelse for juryens praktiske arbeid og eventuell
innhenting av bistand og administrasjon. Lyngen kommune har ansvaret for første
jury/prisutdeling.

Organisering og finansiering
Utgiftene til pris og eventuell administrasjon dekkes innenfor regionrådets budsjett.

Saken har ikke vært fulgt opp etter vedtak ble gjort.
Diskusjon i møtet:
Det nye styret i regionrådet ønsker ikke å etablere en egen språkpris grunnet
utfordringene forbundet med å trekke fram èn dialekt i regionen framfor en annen.
Regionrådet diskuterte i møtet at det burde i stedet vært opprettet en pris «årets
nordtromsing» - som regionrådet kan dele ut.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Nord-Troms regionråd trekker tidligere vedtak om etablering av språkpris for
Nord-Troms.
2. Arbeidsutvalget får i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for «årets
nordtromsing» til neste regionrådsmøte.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Sak 14/16 Høringsuttalelse – innretning på havbruksfondet
Saksopplysninger:
Havbruksnæringen har utviklet seg til å bli en viktig næring for Norge og for de
mange kommunene med oppdrettsvirksomhet langs hele kysten. Det drives i dag
oppdrett av laks og ørret i totalt 160 kystkommuner, fra Lyngdal kommune i sør til
Hammerfest i nord, hvor havbruksnæringen bidrar med aktivitet, sysselsetting og
inntekter. Likevel opplever mange kystkommuner at de får for lite igjen for å
tilrettelegge for næringen.
Oppdrettsnæringen har hatt en sterk vekst over flere tiår og bare siden 2005 er
produksjonen av laks og ørret mer enn doblet. Regjeringen vil legge til rette for
videre vekst i oppdretts- næringen, hvor en av forutsetningene er tilgang på
tilstrekkelig og egnet areal. I regjeringens politiske plattform går det derfor frem at
kommuner som stiller areal til rådighet for havbruksnæringen bør oppleve større
positive ringvirkninger fra aktiviteten. Den politiske plattformen sier også at store
deler av vederlaget for nye konsesjoner bør tilfalle berørte kommuner.
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I Meld. St. 16 (2014-2015) "Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk
lakse- og ørretoppdrett" (heretter "havbruksmeldingen") presenterer regjeringen et
nytt system for justering av kapasiteten i oppdrettsnæringen basert på
miljøindikatorer, handlingsregler og en inndeling av kysten i produksjonsområder.
Næringskomiteen har i sin innstilling til meldingen gått inn for at 80 prosent av
vederlaget for tildeling av ny kapasitet skal tilfalle kommunal sektor, mens statens
andel skal være 20 prosent. Videre er regjeringen bedt om å opprette et
havbruksfond som skal sikre en rimelig fordeling av kommunal sektors andel av
vederlaget på alle fylkeskommuner og kommuner med oppdrettsvirksomhet.
Høringsnotatet drøfter blant annet:
- Fordelingsnøkler mellom a) fylkeskommuner og kommuner, b) kommuner og c)
fylkeskommuner
- Størrelse og frekvens på utbetalinger fra fondet
- Administrasjon av fondet
Høringsinnspill må være departementet i hende senest 18. februar 2016.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Ordfører i Skjervøy og Kvænangen utarbeider forslag til uttalelse som godkjennes i
etterkant pr epost.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

DISKUSJONSSAKER:
Aktuelle tema for rådsforsamlingen 26. april 2016 i Storfjord?


Fra møte: Ordførere oppfordres til å komme med innspill til aktuelle tema.

Utdanningsmesse/karrieredag i Nord-Troms?

Fra møte:
 Lyngen og Storfjord har benyttet seg av tilbudet i Tromsø i mange år


Kanskje ikke en sak for regionrådet siden dette ikke gjelder alle kommunene

Representasjon i vannregionutvalget i Troms

Fra møte:
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Det ble gitt orientering om vedtak i rådmannsutvalget og evaluering i VRU.
Det er ikke naturlig at regionrådet skal være representert i VRU – det bør
være kommunene.

Hvordan skal vi forholde oss til forespørsler fra eksterne som ønsker å møte
regionrådet? (for eksempel prosjekt Samdrift)

Fra møte:
 Ikke aktuelt å sette av tid til Samdrift i regionrådsmøte


Det må prioriteres hvem som slipper til i regionrådsmøte. Arbeidsutvalget bør
ta avgjørelser i hver enkelt sak



Det som har tilhørighet i regionen skal prioriteres. Fokus på politikk

Stortinget skal evaluere rovdyrforliket i mars. «Naturen for alle» har tatt initiativ til
vardebrenning i den sammenheng 26.02.16. Er det aktuelt for kommunene i NordTroms å delta?

Fra møte:
 Handler om lokal forvaltning av rovdyrstammen


Ikke aktuelt å delta i denne aksjonen

Forberedelse til møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar i Olderdalen

Fra møte:
 Alle kommuner møter enten med ordfører eller stedfortreder


Agenda/hovedsaker;



Fv 868 og fv 866



Strekningsstrategi



Kollektivtransport

Møtet hevet kl 1510
Rett protokollutskrift bevitnes
26. januar 2016
Berit Fjellberg
Referent
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