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NOTAT FRA RÅDSFORSAMLING 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 

Tid: 26. 04.16 kl 1315 (avholdt i etterkant av representantskapsmøte) 

Sted: Lyngskroa 

Møteleder: rådsordfører Øyvind Evanger 

 

Deltakere: 

Fra representantskapet: 

Fra Kvænangen: Geir Skåre 

Fra Nordreisa: Per Sverre Moen og Beate Severinsen 

Fra Skjervøy: Trygve Paulsen og Irene Thoresen 

Fra Kåfjord: Lars Nilsen Marakatt og Marian Mathisen Myrseth 

Fra Storfjord: Bente Bech og Kåre Eriksen 

 

Fra styret (ordførere): 

Knut Jentoft, Storfjord  

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 

Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ronald Jenssen, Kvænangen 

 

Fra rådmannsutvalget: 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  

Anne-Marie Gaino, Nordreisa  

Frank Pedersen, Kvænangen  

Einar Pedersen, Kåfjord 

Leif Lintho, Lyngen 

 

Fra administrasjonen: 

Berit Fjellberg, daglig leder 

Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter 

Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent 

Tonny Mathiassen, prosjektleder HoppIDÈ (grunnskole) 

 

 

 

 

TEMA: STYRINGS- OG STRATEGIDOKUMENT FOR PERIODEN 2016-2019  
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Styret i regionrådet har tatt utgangspunkt i tidligere visjon for regionrådet og 

utarbeidet et overordnet styrings- og strategidokument for 2016-2019 på 4 sider. 

Dokumentet er bygd opp med beskrivelse av organisering, visjon og mål, 

fokusområder, stedskvaliteter og satsingsområder for perioden. Videre er hvert 

satsingsområde presentert med utvalgte strategier. Til slutt er det skissert 

arbeidsformer for å nå målsettingene. Hvert innsatsområde ble presentert med 

korte innledninger. Det ble deretter åpnet for kommentarer og spørsmål.  

 

 

KOMPETANSE  

Presentasjon av Nord-Troms Studiesenter ved Kristin Vatnelid Johansen 

Presentasjon av FoU-strategi ved Berit Fjellberg  

 

Utvalgte strategier: 

 Utvikle og etablere utdanningstilbud på høyere nivå 

 Utvikle og etablere attraktive tilbud til elever i videregående skole i regionen 

 Utvikle blått kompetansesenter på Skjervøy  

 Strategisk kompetanseplanlegging basert på framtidig rekrutteringsbehov for 

kommunene i Nord-Troms – gjennomføring av tiltak 

 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter /bransjer basert på behov 

(prioritere reiseliv og mat -herunder sjømat) 

Egen strategi for FoU-satsing Nord-Troms 

 

Kommentarer: 

o Viktig med prekvalifisering av studenter 

o Vekslingsmodellen er viktig sammen med satsing på lærlinger 

o Det er behov for veilederopplæring – dette henger sammen med både 

lærlinger og praksisplasser 

o Kvalitetsundersøkelse gjort i videregående skoler som nylig er publisert 

 Skolene i Nord-Troms (også Nordkjosbotn) scorer dårlig 

 Forklaring mer sammensatt enn media forteller – bl.a. 50 % av våre 

elever velger yrkesfag – yrkesfag har størst frafall (overgang skole-

lærling) – mangler lærlingplasser – dette er en utfordring 

 Behov for å styrke lokal kompetanse for å ta i mot lærlinger i 

kommunene 

o Viktig med satsing på blått kompetansesenter på Skjervøy (i samarbeid med 

Senja) – Newtonrom er viktig (eget punkt?) 

 

 

REGIONAL UTVIKLING 
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Presentasjon av HoppIDÈ ved Tonny Mathiassen 

Presentasjon av RUST ved Lise Jakobsen 

 

Utvalgte strategier: 

 Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ Nord-Troms 

 Regional ungdomssatsing RUST  

 Felles handlingsplan for Nord-Troms næringsgruppe (NUNT) 

 Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (kommentar: ny regionalmelding – 

innspillsfrist sept 16) 

 

Kommentarer: 

 Ønskelig å få drahjelp fra ordførere for å oppmuntre skolene til å delta på 

konferanse i Tromsø i juni – entreprenørskap 

 Ungdom – 16. mai i Nordreisa – sterkt ønske om at dette blir gjennomført 

som tidligere år. Styret i regionrådet oppfordres til å gjøre vedtak om å stille 

som økonomisk garantist for å få arrangementet i havn. Viktig arrangement 

for ungdom i hele regionen  

 

 

TJENESTETILBUD 

Presentasjon av handlingsplan for rådmannsutvalget ved Frank Pedersen 

Presentasjon av Helseløftet ved Anne-Marie Gaino 

 

Utvalgte strategier: 

 Samarbeid for å sikre kompetanse og kvalitet 

 

Kommentarer: 

 Lyngen har trekt seg ut av IT-samarbeidet – hvordan skal man samarbeide 

vedr tekniske tjenester når ikke alle kommunene deltar i datasamarbeidet? 

 Skoleresultater – viktig å ta tak i dette for å få fram informasjon bak tallene. 

En annen særskilt utfordring for ungdom i vår region er at flere må bo på 

hybel når de går videregående skole (ikke dagpendlingsavstand). 

 

 

PROFILERING - BOLYST 

Presentasjon av resultater fra omdømmeprosjektet ved Berit Fjellberg  

 

Utvalgte strategier: 

 Felles boligutviklingsprosjekt 

 Felles profilering gjennom bla nordtromsportalen 
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 Samarbeid om rekruttering – ulike arena   

 Samarbeid vertskap - tilflytterverter, velkomstpakker 

 Gjennomføre ny identitets- og omdømmekartlegging 2017 

 

 

INFRASTRUKTUR 
Presentasjon innspill til NTP ved Øyvind Evanger 

 

Utvalgte strategier: 

 Felles prioriteringer av samferdselssatsinger i regionen – stamveg og 

fylkesveg 

 Strategisk transportutredning Nord-Troms 

 Utvikling av havner og flyplass 

 Utvikling av fiber/bredbåndstilbud 

 

 

 
 

Møtet hevet kl 1630 

Berit Fjellberg 

Referent 

 

 

Vedlegg: 

 Presentasjon Nord-Troms Studiesenter (Kristin Vatnelid Johansen) 

 Presentasjon FoU-strategi og omdømme (Berit Fjellberg) 

 Presentasjon HoppIDÈ (Tonny Mathiassen) 

 Presentasjon RUST (Lise Jakobsen) 

 Presentasjon Helseløftet (Anne- Marie Gaino) 

 Presentasjon innspill til NTP (Øyvind Evanger) 

 Handlingsplan for rådmannsutvalget 2016-2019 (Frank Pedersen) 
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