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Samferdselssjef Bjørn Kavli, Troms fylkeskommune og Rigmor Thorsteinsen fra
Statens Vegvesen deltok på møtet. Vegsjef Naimak var invitert men måtte melde
forfall.
Innledning til tema ved Øyvind Evanger


Tidligere jobbing og innspill



Vegsjefen har gitt positive signaler vedrørende utredning for Nord-Troms

Orientering ved Rigmor Thorsteinsen, SVV (presentasjon vedlagt)


Gjennomgang av mål for utvikling av riksvegnettet



Kunnskapsgrunnlag - Riksvegutredning som danner grunnlaget for NTP



Riksvegrute 8b

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

Orientering om mulig utredning Tromsø/Balsfjord – Alta ved Bjørn Kavli


Utredning må gjøres i et helhetligperspektiv



Rigge en planprosess ala KVU – slik at vi får et helhetlig plan



En strategisk utredning for Nord-Troms, kan deles opp – TFK er i samtale
med SVV om en slik type utredning



Tilbakemelding gis når svar fra SVV foreligger

Diskusjon - «utredning Nord-Troms»;


Enighet om at det er behov for en plan som verktøy for videre arbeid



Rutevisutredningen 8b gir et godt kunnskapsgrunnlag



Har behov for mer jobbing rundt tettsteder og over Baddereidet (+ andre
strekninger/steder som ikke er berørt i rutevisutredningen)



Den regionale vegplanen bør si noe om utviklingen i regionen – hva skal vi
satse på i Nord-Troms? Og hva vil ha behov for i framtiden? Hvilket
perspektiv skal legges til grunn? Hvor langt utenfor NT? Mot Finnmark,
Tromsø, Finland??



Hvilke arealer bør settes av? Kostnadsberegning? – disse elementene bør også
inngå i en plan (sjekk ut utredningen «fra kyst til marked»)



Vi må lage input til «vegplanen» - utarbeidelse av planer for å bygge veier
gjøres av SVV. Lage en strategi for hva vi vil i denne regionen



Samfunnsutviklerperspektivet og samfunnssikkerhetsperspektivet må
ivaretas. Også fokus på tilførselsveier og sjø- og lufttransport)



Rullering av regional transportplan – vedtak oktober 2017 – planprogram til
høring høsten 2016. Viktig å komme med innspill til planprogrammet – vi
ønsker en regional plan for Nord-Troms – dette kan vi gi som innspill i
prosessen. Viktig å være enige om prioriteringer internt i NT – får ikke
gjennomslag utad dersom man er uenig. Hvilke andre næringer/hva er viktig
utover fisketransport?



Nord-Troms pakken – hva skal «barnet hete»?



Styringsdokument NTRR – må skrive inn mer om mål for eksempel innen
samferdsel



Bo- og arbeidsmarked i kystbyregionen



Planavdelingen til TFK - planforum

Konklusjon for videre arbeid:
Fylkeskommunen ved Kavli har sendt en forespørsel til Statens vegvesen om en
regional plan for Nord-Troms. Avventer svar fra SVV. Ikke avklart hvorvidt dette bør
være en KVU eller en regional plan. Hvilken modell som velges avgjør hvem som er
ansvarlig for planarbeidet, Troms fylkeskommune eller Staten?
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KVU-modell har en fast struktur for gjennomføring som kan legges til grunn for et
slikt arbeid uansett modellvalg. Det blir viktig for NT å komme med innspill til
innretningen på en slik regional plan.
Regional plan Nord-Troms må spilles inn i prosessen med Regional transportplan;


Planprogram høring sept-okt 2016 (behandling fylkesting desember
2016)



Utarbeiding av regional transportplan for Troms – regner med det blir
avholdt innspillsmøter i prosessen

Kavli og Thorsteinsen fratrådte møte
Styret i Nord-Troms Regionråd var enige om å utarbeide en søknad om RUP-midler
til utredningen. Innspill gitt i møtet regional plan Nord-Troms;
Det skal gis et «bilde av dagens» Nord-Troms og om utformes et scenario som
beskriver NT 2036 – tema som må belyses;
-

Bo- og arbeidsmarkedsregion

-

Næringsliv

-

Beredskap/samfunnssikkerhet

-

Transportkorridorer (eksisterende – nye)

-

Statistikk - trafikkmønster

-

Kart-materiale (transportårer)

Daglig leder følger opp saken og ber om innspill fra kommunene (en kort utredning
fra hver kommune) som kan inngå i søknad om RUP-midler. NUNT
(næringskonsulentene i Nord-Troms) bes også komme med innspill.

REFERATSAKER:
Forslag til ny NTP – høringsuttalelse fra Nord-Troms Regionråd
Referat fra møte i Kvensk råd
Vedtak: referatsaker tas til orientering.
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VEDTAKSSAKER:
Sak 29/16

Godkjenning av referat fra forrige møte

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte 26.04.16

Saksopplysninger:
Tidligere har ikke godkjenning av referat stått på sakslisten. Denne ordningen er nå
innført i rådmannsutvalget, og det er naturlig å innføre samme praksis i styret i
regionrådet.
Styremøte i april var ikke satt opp i ordinær møteplan, men ble bestemt avviklet i
forbindelse med møte i representantskap og rådsforsamling i Storfjord. Det var ikke
sendt ut innkalling til møtet.
Det var enighet om å behandle følgende saker:
Sak 26/16

Oppnevning av representanter til styringsgruppen – prosjekt nye
politidistrikter Troms

Sak 27/16

Økonomisk garanti – 16.mai i Nordreisa

Sak 28/16

Søknad fra Kåfjordkoret om økonomisk støtte

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 26. april 2016.
Vedtak:

Sak 30/16

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Dekning av underskudd rusfritt «16. mai» arrangement

Saksdokumenter:


Særutskrift fra møte 26.04.16



Søknad om støtte til rusfritt ungdomsarrangement i Nord-Troms, sendt
Troms fylkeskommune 11.05.16



Melding om vedtak – Søknad om støtte til rusfritt ungdomsarrangement i
Nord-Troms, fra Troms fylkeskommune 23.05.16



Økonomisk oppsett fra Nordreisa kommune

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
16. mai-arrangementet er et rusfritt regionalt arrangement som har vært
arrangert årlig i Nordreisa. Nordreisa ungdomsråd har vært hovedarrangør
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med støtte fra RUST/Nord-Troms Ungdomsråd (bidratt med planlegging,
forarbeid og hjelpevakter under arrangement). I tillegg har regionrådet/RUST
vært inne med økonomisk støtte, dekt inntil kr 40.000 i transportutgifter. Alle 5
nabokommuner har bidratt med kr 5.000 til arrangementet.
I 2016 har Nordreisa ungdomsråd vært uten sekretær, og aktiviteten har gått
ned. Dette, sammen med at arrangement er arbeidskrevende og medfører
økonomisk risiko, medførte at Nordreisa ungdomsråd hadde tatt
avgjørelse om at de ikke ønsket å arrangere 16. mai i år.
Da det ble kjent at arrangementet var avlyst i 2016, ønsket ordførerne (styret i
regionrådet) å finne løsninger slik at arrangementet kunne gjennomføres, da
ordførerne mener det er et viktig rusfritt arrangement som har vært populært blant
ungdom i mange år.
Følgende vedtak ble gjort i møte 26.04.16;

«Nord-Troms Regionråd stiller som økonomisk garantist for 16-mai arrangementet
i Nordreisa 2016. Ordfører i Nordreisa følger opp mulige alternativer vedrørende
hvem som kan ta ansvar for gjennomføring av arrangementet.»
Gjennomføring:
For at arrangementet skulle bli attraktivt (i tillegg til tidsfaktoren) ble det leid inn et
event-firma til jobben (lyd, lys, scene, skumkanon og okseridning). Det ble satt opp
gratis busser fra alle kommunene, slik at ungdommer fra hele regionen hadde
samme forutsetning for å delta. Det ble tatt inngangsbillett. Totalt budsjett ca kr
100.000.
I etterkant av møtet i regionrådet ble det søkt om kr 20.000 fra Troms
fylkeskommune til arrangementet. Fylkesrådet innvilget søknaden med kr 5.000,-.
I henhold til det vedlagte økonomiske oppsettet for arrangementet er det et
underskudd på kr 62.545,- som må dekkes. Med fradrag av tilskuddet fra Troms
fylkeskommune må regionrådet/nabokommunene dekke kr 57.545,-. Som tidligere
år er det aktuelt å be de 5 nabokommunene om kr 5.000 (pr kommune) i tilskudd til
arrangementet og at regionrådet dekker resterende beløp.
Forslag til vedtak:
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1. Nord-Troms Regionråd ber alle kommunene med unntak av Nordreisa om kr
5.000,- i tilskudd til det rusfrie ungdomsarrangementet. Nordreisa kommune
har bidratt med egeninnsats i form av arbeid.
2. Nord-Troms Regionråd dekker underskuddet på rusfritt mai-arrangement
med kr 32.545,-. Beløpet belastes frie fond dersom det ikke er mulig å dekke
kostnaden over drifta.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 31/16 Møte med Tromsbenken på Stortinget (evt Finnmarksbenken)
Saksdokumenter:


Innspill pr e-post fra Eirik

Saksopplysninger:
Følgende epost er mottatt fra ordfører i Kvænangen:

«Jeg har registrert at en god del av regionrådene har vært på besøk hos stortinget.
Det er nok lurt.
Det er absolutt relevant å ha en god dialog med våre stortingsrepresentanter på
tvers av partiene (det er flere av dem jeg ikke har hilst på).
Jeg foreslår at vi avtaler et møte over sommerferien. Enten kan vi ta det i
sammenheng med et regionråd, eller så kan det være en egen reise. (Det er vel
nesten like billig å reise til Oslo som rundt i regionen).
For min del kunne jeg ønske at vi satte opp et møte med representantene for både
Troms og Finnmark. Vi har mye til felles, (tiltakssone, sykestuer, fiskeri, demografi
etc) og det kan være veldig nyttig å kjenne også disse.»
Vurdering:
Arbeidsutvalget har diskutert innspillet fra ordfører i Kvænangen i møte 3. juni, og
er enige om at dette er en viktig sak som settes på agendaen.
Saken legges fram til diskusjon uten innstilling.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Styret i Nord-Troms Regionråd ønsker å få til et møte med Tromsbenken og
Finnmarksbenken i Oslo i løpet av høsten (oktober 2016). Aktuelle tema;
o

Samferdsel

o

Næringsliv

o

Tiltakssonen

o

Sykestuesenger
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o

Studiesenteret

o

Skredsenter Kåfjord

2. Det bør lages et kort notat på de ulike tema som oversendes
stortingsrepresentantene i forkant av møtet
3. Fra 2017 er det ønskelig å få til faste årlige møter med Tromsbenken i april
måned.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Einar Pedersen og Anne-Marie Gaino fratrådte møtet.

Sak 32/16

Henvendelse fra Tromsø-områdets regionråd vedrørende felles møter

Saksdokumenter:
 Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd
Saksopplysninger:
Nord-Troms Regionråd har pr epost mottatt vedtak fra Tromsø-områdets regionråd
ved daglig leder 30.05.16;

«Følgende ble vedtatt i regionrådsmøte 27. mai under behandling av regionrådets
Handlingsprogram for 2016-2017.
Vedtak
Et enstemmig regionråd ønsker et sterkere samarbeid med Midt-Troms og NordTroms regionråd.
1. Felles møte med Tromsbenken i løpet av høsten 2016.
2. Felles regionrådsmøte mellom de tre regionrådene. Minst en gang i året.»
Vurdering:
Arbeidsutvalget har diskutert vedtaket fra Tromsø-områdets regionråd og er enige
om at saken legges fram til diskusjon i styret uten innstilling.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Styret i Nord-Troms Regionråd slutter seg til vedtaket fra Tromsø-regionens
regionråd.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Dan-Håvard Johnsen og Leif Lintho fratrådte møtet.
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Sak 33/16

Uttalelse vedrørende nedlegging av skattekontor Nord-Troms

Saksdokumenter:
 Forslag til uttalelse fra rådsordfører Øyvind Evanger
Forslag til uttalelse fra rådsordfører Øyvind Evanger:
Skatteetaten la 1.juni 2016 frem en utredning om ny kontorstruktur. Mye er endret i
de siste årene, og det er derfor nødvendig å se på omorganisering for bedre og
legge til rette for fremtidig oppgaveløsning.
Nord-Troms Regionråd ser at digitaliseringen har endret måten etaten løser sin
kjernevirksomhet på. For eksempel er behandlingen av selvangivelsene i stor grad
automatisert. Digitaliseringen har også lagt grunnlaget for et helt nytt
brukermønster. Skatteetatens strategi og utvikling av elektroniske tjenester, har
resultert i at de færreste reiser til et skattekontor for å spørre om skatt. Brukerne er
i stor grad blitt selvhjulpne og har en digital dialog med etaten. Prosessene er
forenklet og behovet for kontakt er redusert. Digitaliseringen vil sannsynligvis
fortsette og forsterke denne utviklingen. Effekten er at store deler av etatens
oppgaveløsning nå er mer geografisk uavhengig.
Skatteetaten hevder at for å møte utfordringene som etaten står overfor, vil det være
fordelaktig med færre og større fagmiljøer. Med færre og større enheter vil det gi
langt enklere koordinering for en stor etat og dette gir mer dynamisk
kompetanseutvikling, mer samordnet og effektiv produksjon. Det heter videre at
forslaget til ny kontorstruktur vil i hovedsak ikke føre til endringer i fordeling av
arbeidsplasser mellom landsdelene, og at det har vært et mål å ikke gjøre
skattekontor i de største byene større.
Nord-Troms Regionråd er svært uenig i den foreslåtte kontorstrukturen der
kontoret i regionsenteret Nordreisa er flyttet sammen med Alta. Nord-Troms er en
region med forholdsvis få statlige arbeidsplasser. Det har i flere runder vært utrykt
av sentrale politikere at denne regionen burde prioriteres når en flytter statlige
funksjoner.
Når nå skatteetaten i sin rapport så ettertrykkelig fastslår at behovet fysisk
tilstedeværelse er blitt betydelig mindre, gir denne omorganiseringen en stor
mulighet til å prioritere Nord-Troms. Det har ikke vært noen problem å rekruttere
personell til vårt kontor.
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Nord-Troms Regionråd ser nødvendigheten av å bygge sterke fagmiljøer, og vi
mener dette er fullt mulig å få til i vår region. Vi krever derfor at fagmiljøet i
Nordreisa styrkes slik at dette kan løse oppgaver på regionalt og nasjonalt nivå.
Dette vil være kompetansearbeidsplasser som er særdeles viktig for en region med
mangel på slike arbeidsplasser.
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse fra rådsordfører.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 34/16

Kommunikasjonsstrategier Nord-Troms Regionråd

Saksdokumenter:


Overordnet styrings- og strategidokument 2016-2019 Nord-Troms
Regionråd

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Nord-Troms Regionråd vedtok overordnet styrings- og strategidokument 20162019 i møte 29. mars 2016. Dokumentet ble presentert for representantskapet i
rådsforsamlingen 26. 04.16. Styret har også gjort vedtak om at dokumentet
presenteres for eierne (kommunestyrene). Arbeidsutvalget har foreslått at daglig
leder møter i kommunestyrene og legger fram dokumentet sammen med ordfører i
løpet av høsten 2016.
I det overordnede styringsdokumentet er «øvrige styringsdokumenter» listet opp.
Herunder «Kommunikasjonsstrategi for Nord-Troms Regionråd». En slik strategi har
ikke vært utarbeidet tidligere. Det vi har av tidligere dokumenter som berører feltet
er «retningslinjer for bruk av facebook» utarbeidet i regi av Omdømmeprosjektet, og
i vedtatte retningslinjer for saksordførere framgår det i punkt 4 at «saksordfører har
ansvaret for informasjon til media og opptre som pressekontakt».
Vurdering:
Det er for tiden stor aktivitet i Nord-Troms Regionråd, både i driftsorganisasjonen
og gjennom prosjektsatsingene knyttet til realiseringen av «Nærings- og
utviklingsplan for Nord-Troms» som gjennomføres i samarbeid med Troms
fylkeskommune. Det vi si at mange personer er engasjert gjennom ulike styrer,
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utvalg, styringsgrupper o.l. Mange av disse personene har liten kjennskap til
regionrådets virksomhet da det er nye i sine verv.
For å sikre at vi når fram med vårt budskap er det behov for å utarbeide en
kommunikasjonsstrategi, hvor vi kan forankre alle våre kommunikasjonstiltak. Å
lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Arbeid med bevisstgjøring og en
felles forståelse av hvilke kommunikasjonsutfordringer vi står overfor, gjør at vi kan
bli mer treffsikre i våre informasjonstiltak. Kommunikasjon er et felles ansvar og er
ett av de verktøy vi har for å jobbe mot et felles mål for utvikling av regionen.
Begrepene informasjon og kommunikasjon brukes om hverandre. En enkel måte å
skille dem på er at kommunikasjon betegner prosessen, mens informasjon er
produktet eller budskapet. Informasjon er det som blir formidlet når vi
kommuniserer.
Elementene i en strategisk kommunikasjonsplan
Prosessen med utvikling av kommunikasjonsstrategien bør forankres i styret
(ordførere). Det er avgjørende at styret gir føringer/innspill som grunnlag for å
utarbeide et forslag til strategi for at vi skal nå ut med felles budskap.
Følgende punkter bør diskuteres; (en del av disse er beskrevet i
styringsdokumentet)
1. Statusvurdering – situasjonen i dag
a. Karakteristikk av virksomheten
b. Rammebetingelser
c. Visjon, mål og strategier
d. Ekstern profil
e. Internt profil
f. Tilnærming til informasjonsoppgaven
g. Kommunikasjonsutfordringer
2. Kommunikasjonsmål og budskap
a. Overordet mål for all kommunikasjon
b. Hva skal kommunikasjonsaktiviteten bidra til?
c. Hvilket inntrykk skal kommunikasjonen gi av oss?
d. Hovedbudskap (ett eller flere)
3. Målgrupper (interne og eksterne)
4. Ansvar og organisering av virksomheten
a. hvem har ansvar for hva, på hvilke nivå osv.
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Innspill gitt i møte:
-

det vil ikke være aktuelt å fronte regionrådet for «bare å fronte det»

-

bruke regionrådet som en felles plattform for felles jobbing for utvikling av
regionen

-

hvordan bedre kommunikasjon mellom regionråd og eiere (k-styrer)

-

hvordan synliggjøre regionrådets aktivitet?

-

Forslag for større synliggjøring: sende pressemelding fra hvert
regionrådsmøte hvor hovedsak (er) som er behandlet informeres kort om (+
bilde). Tema/ansvar for pressemelding bør settes opp som første sak i hvert
regionrådsmøte (sammen med godkjenning av referat fra forrige møte)

Forslag til vedtak:
Med bakrunn i innspill fra dagens møte utarbeides forslag til
«Kommunikasjonsstrategi for Nord-Troms Regionråd» som behandles i møte 5.
september 2016.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

ORIENTERINGSSAKER:
Nytt fra kommunene – (kort orientering om aktuelle saker i den enkelte kommune
ved ordfører)
Kåfjord:
-

jobber med nytt sykehjem

-

ny helse- og omsorgsleder

-

ny privatskole på gang

-

rassikring og sentrumsplanlegging

-

nasjonalt skredsenter

-

utbygging av Senter for nordlige folk

-

skal bosette asylsøkere (enslige)

-

boligmangel

Kvænangen:
-

omstillingsstatus

-

ny barne- og ungdomsskole

-

debatt om barnehage- og skolestruktur

-

uavklarte spørsmål vedrørende reindrift

-

utfordring plankompetanse

-

samisk og kvensk språksenter under arbeid

-

skal ta i mot flyktninger
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-

Isbresenteret i Jøkelfjord

Skjervøy:
-

boliger er en utfordring

-

ny barnehage

-

skal bygge ny dementavdeling

-

nytt næringsareal i Skjervøy havn

-

utfordring å møte alle oppgaver med liten stab i kommunen

-

maritim næringsutvikler starter 1. aug – Silja Karlsen

-

270 arbeidsplasser er direkte knyttet opp til oppdrettsnæringen

-

forventninger til havbruksfondet

Nordreisa:
-

næringsutvikler nytilsatt Ida Wigdel

-

vedtatt nedskjæringer og gjort omstillinger – (ut av ROBEK er målet)

-

molo i Sørkjosen under oppbygging

-

flyruter på anbud

-

420 kw-linje kommer – har leid ut Sørkjosen skole. Eget prosjekt «Arctic
suppliers»

-

boligprosjektet (sak i k-styret ble utsatt)

-

UNN skal bygge ny ambulansestasjon

-

etablering av verksted – bensinstasjon på gang

Storfjord:
-

på tur ut av ROBEK

-

EISCAT – etablering

-

næringsrådgiver Hilde Johnsen (inngått avtale)

-

boligbygging

Orientering fra møte i regionutvalg Statskog (Knut Jentoft deltar på møte i juni)
-

Øyvind Evanger har mottatt referat fra møte. Nytt møte 11. oktober.

Orientering fra møte i rådmannsutvalget 20.06.16
-

Evaluering av Regionkontoret

-

Regional plan for kompetanse og rekruttering

-

Forpliktende IT-samarbeid – må tas tak i og jobbes med

-

Rapport fra studiebibliotekene

-

Organisasjonskart – samarbeid Nord-Troms, jobbes videre med

Orientering vedrørende status ulike satsinger;
o

Kompetanseløft i Nord-Troms

o

Boligsatsing
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o

HoppIDE – entreprenørskapssatsing

o

RUST

o

Arena Troms

DISKUSJONSSAKER:
Saker til møte med UiT 7. september
-

Blått kompetansesenter (aktuelle problemstillinger; miljø-overvåking av
fjordbassengene i regionen? (– bør se på helheten/sammenhengene)

-

Skredsenter Kåfjord

-

Forskningsnoden

-

Sykestuemodellen – samfunnsøkonomisk analyse av modellen (NT 4) –
hvordan få gjort denne type arbeid?

-

Følgeforskning entreprenørskapssatsing

-

Hva er resultatet av ungdomssatsingen?

-

Skoleresultater i regionen – lav skår over år – hvilke grep tar vi?

Planlegging studentkveld 7. september – organisering
-

Ordførere stiller

-

Halti næringshage er arrangør – mer informasjon kommer!

Planlegging arbeidslivsdag 8. september
-

Arrangeres på UiT. Halti næringshage arrangerer – mer informasjon kommer!

Eierskapsmeldinger
-

28. juni – avholdes siste møte i arbeidsutvalget – da skal meldingen være klar
til behandling i kommunene

Møtet hevet kl 1530
Rett protokollutskrift bevitnes
21. juni 2016
Berit Fjellberg
Referent
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