
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 11.04.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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PS 9/17 Referatsaker



M  , Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Anne Sofie Jakobsen 77 64 21 70 13.03.2017 2016/7478  -  27 520

Deres dato Deres ref.

Kommunene i  Troms  — landbruksforvaltningen

Fordeling -  tilskott til drenering 2017.

Ved utgangen av  2016  var det kr  2  447 686 i ubrukte midler til tilskott til drenering i Troms.
Det er betydelig mer enn det innmeldte behovet per 1. november  2016  som var på om lag
kr  1  700  000.  Troms har derfor ikke fått tildelt nye midler til formålet, men får beholde midler
som ikke ble brukt i  2016.

Om ordninga:
Tilskottsordninga forvaltes gjennom forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord,
fastsatt av Landbruks— og matdepartementet den  25.6.2013.  l rundskriv  2016-10  fra
Landbruksdirektoratet er ordninga ytterligere utdypet. Fra  2016  blei forskrifta endra slik at
det også kan gis tilskott til planert areal som ikke tidligere har vært drenert.

Kommunen fastsetter søknadsfrist innen ordninga, jf  § 5  i  forskrifta.
Søknad om tilskott skal sendes til den kommunen der arealet som skal dreneres, er
lokalisert. Søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet skal benyttes. Søker må legge
ved plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av
dette.

Kulturminnemyndighetene skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres
fagfelter, jf  §  7 i forskrifta.
Vedtak om tilskott skal fattes av kommunene. Vurderinger etter Naturmangfoldlovens  §§8-1 2
skal også inngå i vedtaket. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf.  §  12  i
forskrifta.

innvilget tilskott utbetales etter at tilskottsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført.
Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget.

Fordeling til kommunene i 2017
Da vi har mer midler tilgjengelig enn det det ble meldt behov for innen fristen  01.11.2016,  blir
det fordelt midler også til de som har meldt inn behov etter fristen. Kommuner som ikke har
meldt inn behov har ikke fått tildelt midler.

Fylkesmannen kommer til  å  inndra ubrukte midler ved årsslutt, og fordele disse til
kommunene på nytt sammen med ramme for neste år  (2018).

 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64  20  00 Avdeling fmtrpostmottakylkesmannen.no

Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64  21  39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.noltroms
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l .  Bevilgning
Kommune 2017  kr

Tromsø 50 000

Harstad 200 000-

' Kvæf'ord  * 150 000,
Skånland

lbestad

Gratan en

Lavan en 50 000'

Bardu

Salen en '
Målselv l 300 000
Sørreisa

D rø

Tranø 60 000  ;

Torsken

! Ber

Lenvik

Balsf ord 50 000

Karlsø 50 000:

L n en 50 000

Storf ord . 50 000

Kåford 150 000

Sk'ervø

Nordreisa 260 000

Kvænan en 100 000

SUM 1 620 000

Fylkesmannen holder igjen vel kr 800 000. Disse midlene kan fordeles til de kommuner som
ikke får tildelt midler i denne omgang eller kommuner som ser at de får behov for mer midler
utover året. Behov for ytterligere tilskottsmidler meldes inn til Fylkesmannen.

Dersom noen kommuner ser at de vil få mye ubrukte midler er det fint om det gis ei
tilbakemelding til oss. Omfordeling mellom kommunene kan da være aktuelt.

Registrering av saker
Saker (vedtak og søknad m/vedlegg) sendes fortløpende til Fylkesmannen for registrering i
Saturn. Saldokort sendes til kommunen som bekreftelse på registrert søknad.

Frister og rapportering
Fylkesmannen har frist til 1. desember for  å  sende inn forbruksrapport for 2017og behov for
midler for 2018til Landbruksdirektoratet, og må derfor ha rapporter og budsjett fra
kommunene ei tid før dette.

Vi setter frist for kommunene til 1. november 2017 for å sende inn:

-  Forbruksrapport 2017
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-  Aktivitetsbudsjett 2018
-  Saker til registrering i  Saturn

Forbruksrappon og aktivitetsbudsjett for ordningen sendes inn sammen med «Spesielle
miljøtiltak ijordbruket» (SMIL) i egne skjema, jf vårt tildelingsbrev for 2017 (SMIL-ordning).

Med hilsen

Marianne Vileid Uleberg
ass landbruksdirektør

Anne Sofie Jakobsen

førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kommunene i Troms  —  landbruksforvaltningen — sendt på e—post
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N  ord-Troms  Regionråd  DA
[man Stm-fjord KMioxd Skimm- Nordreisa mammaen [wfybm'&

""  "*"? Wm M
Sendes styremedlemmer  (ordførere) og rådmenn som  innkalling

Sendes varaordførere, leder og nestleder  i  representantskapet til  orientering

Dato:  17.03.17

MØTEl
NORD—TROMS REGIONRÅD DA

Det vises til  innkalling av 8.3.l  7  til møte;

Tid: Mandag 27. mars kl  1500 —1800  (tema:  regionalt  samarbeid)

og tirsdag 28. mars kl  0830—1530  (tema: samferdsel/infrastruktur,

fylkesråden deltar)

(Møte i rådmannsutvalget starter mandag 27.03.  kl 1100, egen

innkalling og saksliste sendes ut)

Sted: Lyngskroa, Oteren

Det vises til vedlagte saksdokumenter til møtet. Dokumenter til drøfting av regionalt

samarbeid Nord—Troms ettersendes.

Det er reservert overnatting til ordførere og rådmenn.

Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.

Vel møtt!

si n. ___________

Øyvind Evanger Berit Fjellberg

rådsordfører daglig leder

Kopi: Revisor

Media

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452 .  , . .  A  ,  ., , .
E-post:  re  ionrad@ntr0m$.no
www.nordtroms  orm/an.no .  '  I  '  o
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EMNE: Møte  nr  3—201  7

STED: L  n skroa, Oteren

TIDSPUNKT: 27.  o  28. mars 2017

PROGRAM:

Mandag:

kl  1500  Tema: Regionalt samarbeid Nord—Troms

lregionrådsmøte på  Skjervøy 22.09.16 ble det  gjort følgende enstemmige  vedtak:
«Styret i Nord— Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen."

i . Administrasjonen fåri  oppgave  å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet

2. Rådmannsutvalget får i oppgave å  gjøre  en totalgjennomgang av alle interkommunale

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye

samarbeidsområder

3. Forslagene presenteres for styret i regionrådet i mars—møte neste år. Saken legges også fram

representantskapsmøte april 20 i 7»

Følgende  dokumenter vil ettersendes:

. Oversikt over regionalt samarbeid i Nord—Troms (med noen foreløpige forslag

til nye tiltak fra rådmannsutvalget)

.  Notat  — oversikt over innsamlet bakgrunnsmateriale

. Diskusjonsnotat  — regionalt samarbeid Nord—Troms (politisk og administrativ

dimensjon)

lmøte vil daglig leder vil orientere om arbeidet som er gjennomført så langt, og

gjennomgå elementene i diskusjonsnotatet. Notatet trekker opp noen forslag til mål

for arbeidet, som kan ligge til grunn for drøftingene.

Konklusjoner fra drøftingene og fastsetting av videre prosess i arbeidet forankres i

eget vedtak, sak l4/l 7.

Tirsdag:
Adr. .' Hovedveien 2, 975 7 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452 .  n  .  .  . l ..  I  .

E-post: re ionrad@ntroms.no

www.nordtroms orm/an.no .  '  l '  '
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kl 0830 Møtestart regionrådet — behandling av saker på dagsorden

kl 1200 Lunsj med gjester

KI 1230 Møte med Troms fylkeskommune  — tema samferdsel/infrastruktur

Fra Wlkeskommunen deltar  fil/kesré’a' Ivar  B. Prestbakma, Øystein Olav

Mi/and og Signe Sto/l.

Hovedtema:

1. Presentasjon og innspill til planprogram Regional transportplan

2018—2029

2. Regional strategi for infrastruktur i Nord—Troms — (omsøkt prosjekt)

(Forslag til planprogram er lagt ved sak 20/17)

kl 1530 Avslutning

SAKSLISTE:

VEDTAKSSAKER:

Saksutredning og innstilling

Sak 13/17 Godkjenning av referat fra møte 21.02.17

Sak 14/17 Re ionalt samarbeid Nord—Troms

Sak 15/17 Regnskap 2016

Sak 16/17 Styrets årsberetning 2016

Sak 17/17 Årsrapport Nord—Troms Regionråd 2016

Sak 18/17 Tema rådsforsamlin 2017

Sak 19/17 N tt fra kommunene

Sak 20/17 Høring planprogram Regional transportplan

2018—2029

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org.  nr. 979 470 452 I  .  .  . .
E-post: re  ionmd@ntroms.no

www.nordtroms  orm/an.no

Vedle

salsutredning RR
n°øte 27.-28.03.17.dl

Protokoll fra møte
NTRR 21.02.17.d00<

ettersendes
ml

f*-

Delregnskaper
31.12.16.pdf

Totalregnskap
31.12.16.pdf

Styrets årsberetning
2016. doc

'?

ÅRSRAPPORT
2016. pdf

 

 

m:
;"

RTP 2018-2029
Planprogram forslag.  l
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Orienteringssaker:

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Helsefak vedrørende praksisplasser

Masterutdanning lærere Nord—Troms

Informasjon til kommunestyrene

Stedskvaliteter Nord—Troms

Konferanse Nord—Troms

Forberedelse møte Tromsbenken

Regionrådsmøte i mai ble  i  møtekalender kombinert med møte med

Sametinget. Dette møte er vedtatt utsatt. Regionrådsmøte i mai kan

kombineres med Komm.prop.—møte i Tromsø 16. mai, eller det kan avtales

eget Skype—møte

Regionrådsmøte 28. november kolliderer med Samhandlingskonferansen. Er

det aktuelt å avtale ny dato for regionrådsmøte i november?

Øyvind Evanger
Rådsordfører

Adr.  :  Hovedveien 2, 97 57 Storslett
Tlf.  77588279, Org. nr. 979  470452 . o  .  l.  I  .l  I  .
E—post: re  ionrad@ntrom$.no

www.nordtr0ms  orm/enno '  '  ' '  .
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Nord- Troms  Regionråd  DA
lan-m W1  luau!  sun“  W  low

WWWWW'”?

STYRETS  ÅRSBERETNING 2016

1  . Selskapets  virksomhet

Nord—Troms Regionråd DA er et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider

med saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes—

og rikssammenheng.

Selska ets overordnede målsettin

«Nord— Troms  Reg/amid  DA ska/ fungere som et samlende organ og jobbe aktivt

for  gode rammebet/‘nge/ser  for utviklingen av Nord— Troms.»

Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel

kan løses på et interkommunalt plan  i  forbindelse med utviklingen av næringslivet og

offentlig service i regionen. Kontorsted for sekretariatet er Hovedveien 2, 9151 Storslett.

2. Årets drift

Regnskapet for Nord—Troms Regionråd DA 2016 er gjort opp med et med et overskudd på

kr 64.284,—. Styret og daglig leder bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet

er til stede, og lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

3. Arbeidsmiljø/ytre miljø

Etter styrets mening er arbeidsmiljøet i selskapet godt. Det har ikke forekommet

arbeidsulykker eller personskade i 2016. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

4. Likestillingsarbeidet

Da selskapet har få ansatte ser vi ikke behov for tiltak med hensyn til likestilling.

Nord—Troms, 28. mars 2016

KnutJentoft Øyvind Evanger Svein O. Leiros

styremedlem styreleder styremedlem

Ørjan Albrigtsen Dan—Håvard johnsen Eirik L. Mevik

styremedlem nestleder styremedlem
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte 27.—28.03.l  7

VEDTAKSSAKER:

Sak 13/17 Godkjenning av referat fra møte 21.02.17

Saksdokumenter:

. Protokoll fra Skype—møte 21.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Kommentar til referatet:

I  etterkant av styremøte er totalrammen for «Konferanse Nord—Troms» sak 11/17

endret, grunnet signaler om mindre tilskudd fra fylkeskommunen. Revidert

budsjettramme er kr  500.000.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra Skype—møte

21.02.17.

Sak  14/17  Regionalt samarbeid Nord—Troms

Saksdokumenter:

. Oversikt samarbeid i Nord—Troms  — ettersendes

. Notat innsamlet bakgrunnsmateriale (utredninger, forskning, historikk

samarbeid Nord—Troms) —  ettersendes

.  Prosessplan framtidig organisering av NTRR datert 10.11.16

0 Eierskapsmeldinger (behandlet i kommunestyrene i regionen  2016)

.  Vedtak: Regionrådsmøtet 22.09.i 6, 101 1.16 og orienteringssak 31.01.17

.  Vedtak: Rådmannsutvalget (RU) i7.—18.l 1.16 og 20.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord—Troms og gjorde

vedtak om  å  utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget ble bedt om  å  gjøre

en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til

endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder.  I  møte den

10.november godkjente regionrådet en prosessplan i  4  faser for arbeidet videre.

Arbeidet kan sies  å  ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging

og bearbeiding av innsamlet materiale er gjennomført parallelt for begge

dimensjoner.  Å  velge ut samarbeidsområder og skape modeller for interkommunale

tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU. Regional samhandling

1
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte 27.—28.03.1 7

på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets styre

(ordførerne i de 6 kommunene).

Daglig leder for regionrådet ble kjøpt fri for å gjennomføre utredningen. Lisbeth

Holm er engasjert til å bistå daglig leder i arbeidet.

Saken vil bli presentert styret i møte og det legges opp til drøftinger med bakgrunn i

utarbeidet diskusjonsnotat (ettersendes). Konklusjoner fra drøftingene og

fastsetting av videre prosess gjøres i eget vedtak som fremmes i møtet.

Sak 15/17 Regnskap 2016

Saksdokumenter:

. Totalregnskap 2016 (vedlagt)

. Delregnskaper 2016 (vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Totalregnskapet i Nord—Troms Regionråd består av 3 avdelings—regnskap; drift inkl

ungdomssatsinga RUST, Nord—Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord—Troms.

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:

. «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms», prosjekter:

o Kompetanseløft Nord—Troms  — inngår i totalregnskapet (egen avd)

0 Boligutvikling Nord—Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for

rapport og regnskap)

o Helhetlig entreprenørskapssatsing HopplDE gjennom 3 delprosjekt,

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;

-  Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport).

Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk i

regnskap 2017.

-  Unge grUndere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og

rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til

uttrykk  i  regnskap 2017.

. Forskningsnode Nord—Troms  — samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT

o Mastergradstipend Nord—Troms — samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Regionråd har økonomisk ansvar.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40  %  «flatt» og 60  %  etter folketall i den

enkelte kommunene.

2
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte 27.—28.03.1 7

Delre nska Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp

med et overskudd på kr 132.746 for 2016. Overskuddet skyldes  i  hovedsak at

følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2016 (dette er aktiviteter som er utsatt og

vil bli gjennomført i 2017):

.  Kr 50.000 til data— og arkivsystem

.  Kr 10.000 til kjøp av datautstyr

.  Kr 40.000 til mastergradsstipend (er utlyst, bør avsettes til fond)

Kommentarer til aWik på kostnadssiden;

0 «Regnskap og revisjon» — regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2016,

kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»

o «Møtekostnader» — overforbruk skyldes flere 2—dagers møter enn budsjettert.

Kostnaden har økt de siste årene grunnet endring i møtetidspunkt for

rådmannsutvalget, som har innført fast møtedag mandag i forkant av

regionrådsmøte. Dette medfører overnattingskostnader.

Delre nska Nord—Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 68.462 for

2016. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som

Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike

kurs, awikling av eksamen o.l.

Det arbeides fortsatt med å få en forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.

Delre nska Kom etanseløft i Nord—Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord—Troms» er gjort opp i balanse for 2016.

Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord—Troms Studiesenter har  3  hovedsatsinger;

.  Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

.  Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter

.  Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA—midler fra Troms

fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %).

I

3
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Totalre nska et:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for

regnskapsåret 2016 på kr 64.284.

Forsla til vedtak:

1. Styret  i  Nord—Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2016,

med et overskudd på kr 64.284.

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres og

fordeles slik;

a. «Mastergradsstipend fond» kr 40.000

b. "Frie fond" kr 24.284

3. Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

Sak 16/17 Styrets årsberetning 2016

Saksdokumenter:

. forslag til styrets årsberetning for 2016 (vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i

Brønnøysund.

Forsla til vedtak:

Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2016.

Sak 17/17 Årsrapport 2016

Saksdokumenter:

. Forslag til Årsrapport for 2016 (vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

4
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte 27.—28.03.1 7

Årsrapporten for 2016 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord—

Troms ungdomsråd/RUST og Nord—Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet

«Kompetanseløft  i  Nord—Troms 2014—2018». «Kompetanseløft Nord—Troms» inngår

i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms» som

også omfatter «Boligutvikling» og «Entreprenørskapssatsingen HopplDE», som

begge hadde oppstart i 2016, disse er også omtalt i årsrapporten. 12016 ble det

iverksatt satsinger på «Mastergradsstipend Nord—Troms og Forskningsnode Nord—

Troms», begge er omtalt  i  rapporten.

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2016 er også tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forsla til vedtak:

Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2016, og legges

frem for representantskapet.

Sak 18/17 Tema rådsforsamling 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Rådsforsamling avholdes årlig i etterkant av representantskapsmøte i regionrådet.

Representantskapet er regionrådets øverste organ og består av 18 medlemmer (3

kommunestyremedlemmer fra hver av eierkommunene). Representantskapet og

styret (ordførerne) utgjør til sammen rådsforsamlingen, som skal være et politisk

verksted for utviklingen av regionen.

l 2016 ble den «nye» rådsforsamlingen orientert om regionrådets virksomhet, og

styret presenterte sitt overordnede styrings— og strategidokument for 2016—2019.

Vurdering:

Høsten 2016 valgte styret i regionrådet å iverksette prosessen med «regionalt

samarbeid Nord—Troms», se sak 14/17. I vedtak fra september 2016 går det fram at

dette bør være tema for rådsforsamling 2017.

Forsla til vedtak:

5
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Styret  i  Nord—Troms Regionråd vil sette «Regionalt samarbeid Nord—Troms» som

tema for årets rådsforsamling. Det er viktig at alle styringsorganer i regionrådet

involveres og deltar i drøftinger vedrørende status og veien videre for samarbeidet i

regionen. Fastsetting av videre prosess i arbeidet bør også vedtas i

rådsforsamlingen.

Sak 19/17  Nytt  fra kommunene

Saksopplysninger:

«Nytt fra kommunene» settes på sakskartet ca en gang pr år. Under denne saken

orienterer ordfører om aktuelle saker fra egen kommune, ca 5 min pr kommune.

Dette er en grei måte å holde hverandre orientert om enkeltsaker, og en mulighet til

å gjøre koblinger/opprette samarbeid/diskutere og utveksle erfaringer.

Informasjon om hva som skjer i nabokommunene bidrar også til å bygge under

samarbeidet og øke kunnskapen om hva som skjer i regionen.

Ordførerne orienterer i møtet.

Forsla til vedtak:

«Nytt fra kommunene» tas til orientering.

Sak 20/17 Høring planprogram Regional transportplan 2018—2029

Saksdokumenter:

.  Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag planprogram for regional

transportplan 2018—2029

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Fylkesrådet har vedtatt at planprogram for regional transportplan for Troms 2018—

2029 skal sendes på høring med høringsfrist 29. mars 2017.

Gjeldende, og første, regional transportplan for Troms ble vedtatt av Fylkestinget

mars 2014, med planperiode 2014 — 2023. Det ble lagt opp til at planen rulleres

hvert 4. år, på samme måte som nasjonal transportplan. lregional planstrategi for

Troms 2016 — 2019, som ble vedtatt av Fylkestinget oktober 2016, går det frem at

det i perioden legges opp til å rullere regional transportplan.

6
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Fylkesrådet  vil  gjerne  ha  tilbakemelding på  følgende spørsmål:

o Dekker planprogrammet de tema som bør behand/es iRegional

transportplan?

. Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvor og hvordan man kan

finne informasjon?

.  Er høringspartens interesser tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet?

.  Er det andre utredningsbehov, eller annen relevant kunnskap som ikke

dekkes i forslaget?

I  forbindelse med  høring av  planprogrammet deltar  fylkesråd Ivar B. Prestbakmo,

avdelingsleder Øystein Olav Miland og Signe Stoll fra samferdselsetaten i Troms

fylkeskommune på møte i regionrådet 28. mars, hvor fylkesråden skal presentere

planprogrammet og det blir anledning til å gi innspill i møte.

Saken legges fram uten innstilling.

7
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1.  MÅLSETTING

  

NORD-TROMS REGIONRÅD DA  SKAL FUNGERE  SOM ET SAMLENDE

ORGAN  OG  JOBBE AKTIVT  FOR  GODE RAMMEBETINGELSER  FOR

UTVIKLINGEN  AV  NORD-TROMS.

Nord—Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med
saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes— og
rikssammenheng.

Selskapets målsetting er på denne bakgrunn å ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses
på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i
regionen.

2.  ORGANISERING
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997.

Eiere

Kvænangen kommune

Nordreisa kommune
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.

   

 

Organisasjonskart

Representantskap

18 medlemmer ‘

'  « ,  , e
I, .? . h

Styret -- ,  7",.

(ordførere) 1.-

'f

. Rådmanns- «
Daglig leder utvalget

N d  T ' Nord-Troms Mangeårig leder av representantskapet, Werner

or ,- roms U  d 'd/ Pros'ekter Kiil, takkes av på representantskapsmøtet i april.
Studiesenter näålååra J

,,
.7
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Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av 18 medlemmer (tre kommunestyre-
representanter fra hver eierkommune). Representantskapet ledes av Irene Toresen (Skjervøy) og
nestleder Jenny Fyhn Olsen (Kvænangen) (begge valgt  i  2016). Representantskapet avholder møte en
gang i året, etterfulgt av rådsforsamling (representantskap, ordførere og rådmenn). Hovedtema for
rådsforsamling 2016 var Styrings- og strategidokument for perioden  2016—2019.

Styret består av ordførere  i  regionen, med varaordførere som vararepresentanter. Styret har avholdt
seks møter i 2016.
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St ret har føl ende sammensetnin

Øyvind Evanger, Nordreisa, styreleder Olaug Bergset, personlig vararepresentant
Dan-Håvard Johansen, Lyngen, nestleder Line van Gemert, personlig vararepresentant
Knut Jentoft, Storfjord, styremedlem Hanne Braathen, personlig vararepresentant
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, styremedlem Irene Toresen, personlig vararepresentant
Svein O. Leiros, Kåfjord, styremedlem Ludvig Rognmo, personlig vararepresentant
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem Ronald Jenssen, personlig vararepresentant

Rådmannsutval et har avholdt seks møter i 2016

Frank Pedersen, Kvænangen, leder

Anne-Marie Gaino, Nordreisa

Cissel Samuelsen, Skjervøy
Leif Lintho, Lyngen
Einar Pedersen, Kåfjord
Trond-Roger Larsen, Storfjord

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av
rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. Det har vært fem møter i utvalget i 2016.

3. ANSATTE

Sekretariatet/RUST
Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er regional ungdomskonsulent i 50 % stilling.
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Nord-Troms Studiesenter

Kristin  Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen  er studieadministrator.

Prosjektstillinger

Nærings- og utviklingsplan  for Nord-T roms er Troms fylkeskommunens satsing på Nord-Troms.
Planen er realisert gjennom tre satsinger: Kompetanseløft, entreprenørskapssatsing og boligutvikling.

Kompetanseløftet i Nord-Troms har to prosjektstillinger, der Lisbeth Holm har vært ansvarlig for
strategisk kompetanseutvikling i kommunene i deltidsstilling og Jan F. Fjære har vært ansatt som
prosjektleder i full stilling for strategisk kompetanseutvikling i bedrifter.

Entreprenørskapssatsingen  HoppIDE  består av tre delprosjekter med egne prosjektledere i
deltidsstillinger (Regionrådet er prosjekteier for grunnskole og unge grundere):

'  HoppIDE  grunnskole, prosjektleder Tonny Mathiassen, Skjervøy vertskommune, kontorsted

Burfjord
'  HoppIDE  videregående skole, prosjektleder Trude Indrebø, prosjekteier Halti næringshage
.  HoppIDE unge  grändere. prosjektleder Rune Steinsvik, Halti næringshage

Boligprosjektet er et vertskommuneprosj ekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er
Torbjørn Tuoremaa.

 

4. AKTIVITET I 2016 ' '"

Satsingsområder
4.1 Politisk og administrativt samarbeid :;
4.2  Ungdomssatsingen RUST ; ~-—. '"
4.3 Nord-Troms Studiesenter E ”I .
4.4 Kompetanseløft Nord-Troms ' , .g :; '
4.5 Entreprenørskapssatsingen  HoppIDE  " ,  .. ' 3.11;"

l"
4.6 Boligprosj ekt Nord-Troms
4.7 Forskningsnode Nord-Troms
4.8 Mastergradsstipend Nord-Troms ": ' j  '
4.9 NUNT  — Forum for næringsutviklere .. 1‘,

Nord-Troms " '

Internseminar MS Nordlys  15.10.16,  kombinert med
Dette er alle satsmger som er forankret i Reztenk-konferansen i Harstad.
Regionrådets Styrings- og strategidokument
for perioden  2016-2019.

4.1 Politisk og administrativt samarbeid
Nærings- og utviklingsplan for Nord-T roms har også i  2016  vært en av de store oppgavene vi har
jobbet med. At Nord—Troms Regionråd har vært i førersetet på dette arbeidet, har gjort at vi har fått en
forsterket satsing på Nord-Troms Studiesenter og en konkret oppfølging av satsinger med bakgrunn i
Omdømmeprosj ektet (boligutvikling og næringsutvikling, se mer om dette under  4.4—4.6).

2016  var som året før et år med mange store vegprosjekter i regionen. Dette er satsinger Regionrådet
har jobbet politisk med over år i samarbeid med andre gjennom innspill og prioriteringer i Nasjonal
Transportplan. Følgende prosjekter er i gang:

1.  E6 Sørkjostjellet
2. E6 Nordnes
3.  E6 Kvænangsfj ellet (utbedringsarbeid i sluttfasen, planarbeid tunneler startet)
4.  I tillegg er arbeidet med Langbakken FV 866 startet  opp.
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11. november 2016 hadde vi møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets Regionråd, der et av
temaene var infrastruktur.
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Kent Gudmundsen, Øyvind Korsberg. Tove Berit F jellberg, Svein O. Leiros, Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen.

Karoline Knutsen og Martin Henriksen.

1.
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Martin Henriksen, Britt Elin Steinveg, Yngve Voktor, Jarle Aarbakke, Øyvind Evanger og Knut Jentoft.

Politiske uttalelser

. Uttalelser til Nasjonal Transportplan 2018—2029

'  Høring: Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016—2019

Høring: Stortingsmelding nr. 10 En konkurransekraftig sjømatindustri

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Uttalelse: Nasjonalt skredsenter til Kåfjord

Uttalelse: Langtidsplan i forsvarssektoren

Innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Høringsuttalelse: Innretning på havbruksfondet

Regional høring: Nasjonal Transportplan 2018—2029

Høring vedr. planprogram for regional bibliotekplan 2016—2027

Innspill: Regional plan for reindrift

Uttalelse vedrørende nedlegging av skattekontor Nord-Troms

Uttalelse vedrørende fortsatt behov for fleksibel lærerutdanning

Høring: Struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt

Administrativt samarbeid

' Rådmannsutvalget hovedansvar  — egen handlingsplan, fordelt arbeidsområder mellom seg

' Startet arbeidet med gjennomgang av alle interkommunale samarbeidsordninger høsten 2016

. Samarbeid om tj enesteproduksj on, egne stillinger (innkjøp, IT-leder, brannsjef)

. Prosjektsamarbeid (blant annet velferdsteknologi og barnevern)
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Vedtakssaker  — Nord—Troms  Regionråd  DA

Økonomi

Regnskap 2015 og perioderegnskaper 2016

Økonomisk garanti  — 16. mai Nordreisa/dekning av underskudd

Søknad fra Kåfj ordkoret om økonomisk støtte

Budsjett 2017
Organisasjon

Engasjement av regnskapsfører

Styrets årsberetning og rapport 2015

Oppnevning av representant til styringsgruppe HoppIDE — delprosjekt grunnskole

Oppnevning av representant til styringsgruppe HoppIDE — delprosjekt unge grundere

Strategi og handlingsplan 2016—201 9

Kommunikasj onsstrategier Nord-Troms Regionråd

Samarbeid i Nord-Troms, videre prosess/prosessplan fremtidig organisering

Møteplan og årshjul 2017

Engasjement vikariat regional ungdomskonsulent 2017
Andre saker

FoU-satsing Nord-Troms

Helhetlig strekningsstrategi Nord—Troms

Interkommunalt skadefellingslag

Sak vedrørende språkpris trekkes

Overordnet styrings— og strategidokument 2016—201  9
Samferdselsutredning Nord—Troms/strategisk utredning Nord-Troms/RUP-søknad

Møte med Tromsbenken og Finnmarksbenken på Stortinget

Henvendelse fra Tromsø-områdets Regionråd vedrørende felles møter

Revisjon av retningslinjer mastergradsstipend

Oppnevning av stipendstyre

Samarbeidsavtale og minimumsstandard for studiebibliotekene

Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms

Nærings- og utviklingskonferanse Nord—Troms

Møter/orienteringer, konferanser
Møte med Helse Nord vedrørende sykestuesenger, Storslett 08.01.16

Fylkesmannens januarmøte, Tromsø 1 1 .—13.01 . 16

Møte med fylkesråd for samferdsel, Olderdalen 03.02.16

Møte med fylkesrådsleder Troms og regionråd Troms  — ulike ungdomstema, Tromsø 02.03.16

Møte med fylkesrådet i Troms  — tema regional planstrategi, Sørkjosen 03.03.16

Kick-off entreprenørskapssatsingen HoppIDE, Olderdalen 08.03.16

Møte med UNN ved samhandlingsenheten og helse- og omsorgsledere Nord—Troms,
(helseløftet, samhandlingsavtaler, samhandlingsbarometer), Olderdalen 29.03.16

Møte vedrørende politireforrnen, politimesteren, regionlensmann, lokal politileder og
prosjektleder, Olderdalen 29.03.16

Forskningsseminar stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle, Olderdalen 07.04.16

Møte administrasjonen Troms fylkeskommune, Storslett 13.04.16

Samferdselsforum Troms, Tromsø 19.—20.04. 16

Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø 31.05.16

Forskningsnode Nord-Troms, medarrangør disputas UiT, Storslett 15.06.16

Møte med samferdselssj ef Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, helhetlig
strekningsstrategi Nord—Troms, Sørstraumen 21 .06. 16

Arbeidslivsdagen UiT, Tromsø 08.08.16

Møte fylkesrådet i Troms vedrørende regionreformen, Tromsø 23.08.16
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Sjømatsseminar, Skjervøy 06.09.16

Møte rektoratet UiT, Tromsø 07.09.16

Møte med redaktør Framtid i Nord, tema lokalavisas rolle i regionen, Sørkjosen 22.09.16

Skredseminar Kåfjord, Olderda1en 29.09.16

Møte med Studiesenteret på Finnsnes, Storslett 30.09.16

Re:tenk næringskonferanse, Harstad 14.10.16

RUST Regional ungdomskonferanse Nord-Troms, Storslett 21.10.16

Tromskonferansen, Tromsø 31 .10.—01 .1 1.16

Møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets Regionråd, Tromsø 11.11.16

Møte med Fylkesmannen i Troms, tema plan, landbruk og miljø, Olderda1en 05.12.16

Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø 13.12.16

Representasjon

OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Anne-Marie Gaino (Nordreisa),

Cissel Samuelsen (Skjervøy, vara)
Rådmannsforum Troms-KS: Frank Pedersen (Kvænangen)

OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord)

Oppfølgingsteam unge lovbrytere: Einar Pedersen (Kåfjord)

Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg (styremedlem)

Representant til styringsgruppen for Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående skole:
Svein O. Leiros (Kåfjord)

Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms Studiesenter: Øyvind Evanger
(Nordreisa), Svein Leiros (Kåfjord, vara)

Representant til styringsgruppe Newtonrom: Knut Jentoft (Storfjord)

Representanter regionutvalg Statskog: Knut Jentoft (Storfjord) og Øyvind Evanger
(Nordreisa)

Representanter til styringsgruppen. prosjekt Nye politidistrikter Troms: Dan—Håvard Johnsen
(Lyngen) og Ørjan Albrigtsen (Skjervøy)
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Nord-Troms-gjengen under Arbeidslivsdagen på UiT 8. september  — en rekrutteringsarena!
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4.2  Ungdomssatsingen  RUST

VI  SKAL  VINNE  KAMPEN  OM  UNGDOM  PÅ HJEMMEBANE!

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal
være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.

NORD-TROMS  UNGDOMSRÅD  OG FAGRÅD  2016

Kommune Ungdomsråd Fagråd

& Silje Lyngra Anette Holst

J Fredrik Nilsen

Tonje Nilsen, nestleder Maria Figenschau, leder

Sigve Nilsen

Magnus Mathiassen, leder Gerd Steinnes Nilsen

Sindre Furuseth

? Vilde Marie Karlsen Eldbjørg Ringsby, nestleder

/ Hannah S. Larsen

W Ronja E Bergland Pål Haugsnes

Mathias Kaspersen Roger Aronsen

;?! Tara Markussen Marit Boberg

*" / Astrid Engebretsen

Saksområder
Entre renørska  0  nærin
HopplDE  — Tonje Nilsen (Storfjord), Hanna S. Larsen (Skjervøy)

Prøv sjøl!  — Fredrik Nilsen (Lyngen)
Bali h bel  0 barteboer
Magnus Mathiassen (Kåfjord), Silje Lyngra (Lyngen), Tara Markussen (Kvænangen), Astrid
Engebretsen (Kvænangen)

Skole og utdanning
Magnus Mathiassen (Kåfjord)
Kultur og idrett

Sigve Nilsen (Storfjord), Mathias Kaspersen (Nordreisa)

£1n
Hanna Larsen (Skjervøy), Vilde Karlsen (Skjervøy)

MILE
Hanna Larsen (Skjervøy)

Bemanning og organisering
Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen
Saksordfører: Eirik L. Mevik

Lisa Solbakken sluttet i jobben som regional ungdomskonsulent ved årsskiftet. Lise Jakobsen overtok
stillingen, og har kontorsted sammen med Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter på
Halti i Nordreisa.
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Møter
Nord-Troms ungdomsråd har hatt fem møter og behandlet 23 saker i 2016. Det har vært avholdt AU—
møter i forbindelse med tiltak. Fagrådet har hatt tre møter  i  tillegg til oppfølgende kontakt via e-post
og lyd/bilde-møte.

26.—2 7. 'anuar Tromsø

Ungdommens fylkesråd Troms arrangerte ungdomskonferanse del 1 for ungdomsråd fra hele fylket.
Flere av ungdomsrådene fra Nord-Troms deltok på opplæring og kurs i ungdomsrådsarbeid. Dag 2
foregikk på Vitensenteret under Artic Frontiers Young (AF Y). «AF  Y provides  an  innovative platform
for  engaging and  involving young participants  with an interest in  Arctic issues.»  Dagen inneholdt
gruppearbeidet Klimakapselen og foredrag med klimaforskere om miljø og klimaendringer i arktiske
strøk.
]  9. ebruar Olderdalen
Møte i RUST  — Nord-Troms ungdomsråd og fagrådet. Møtet var avslutning for Lisa Solbakken og
introduksj on for ny regional ungdomskonsulent. Magnus Mathiasen og Tonje Nilsen ble valgt som
leder og nestleder i ungdomsrådet. Saksområder ble fordelt mellom representantene. Det ble vedtatt
møte- og handlingsplan for 2016  samt  behandlet søknad til Prøv Sjøl-fondet fra Storslett LAN.
I fagrådet ble Maria Figenschau leder og Eldbjørg Ringsby nestleder. Fagrådet drøftet oppfølgings-
kurs i Kompetansehevingsprogram for ungdoms— og klubbarbeider i Nord-Troms.
3. mars Reisa ord hotell Sørk'osen
Leder i Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, deltok på dialogmøte om fylkesplanstrategi
med fylkesråd for plan og økonomi, Gerd Kristiansen.
7. mars

Regional ungdomskonsulent, leder og nestleder i F agrådet hadde lyd/bilde-møte for å følge opp saken
om Kompteansehevinsgprogram for ungdoms- og klubbarbeidere.
8. mars Olderdalen
HopplDE kick-off. HopplDE er en samsatsing mellom kommunene i Nord-Troms og Troms fylkes-
kommune med helhetlig, samordnet og målrettet innsats på entreprenørskap fra grunnskolen (6—16 år)
til unge griindere (19—35 år).
16. mars UiT Tromsø

Regional ungdomskonsulent deltok på Peter F. Hjort-seminaret og arbeidsøkt om oppgavesamarbeid
mellom virksomheter, studenter og fagmiljø.
7.  a  ril Olderdalen
Stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle. Regional ungdomskonsulent deltok på
stedsutviklingsseminar i regi av Forskningsnode Nord-Troms.
]3. agril, Tromsø
Møte i RUST  — Nord-Troms ungdomsråd.  I  forbindelse med UFRs ungdomskonferanse del 2 ble det
holdt lunsjmøte i Nord-Troms ungdomsråd på Egon i Tromsø. Saker som ble tatt opp var deltakelse på
Tromskonferansen 9. mai, Forskningsdagene og Dyrøyseminaret i september, samt felles hørings—
uttalelse til råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med funksj ons-
nedsettelse. Det ble også lagt inn besøk og omvisning på Nye Tvibit  — kompetansesenter for bredde og
prosfesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet.
14. agrill Tromsø
Generasjonskonferanse  — kontakt på tvers av generasj onene. Tema: kommunikasj on på tvers av alders-
grense, sikkerhetstiltak og fremtidens Troms. Flere av ungdomsrådene fra Nord—Troms deltok på
konferansen.
26.  a  ril Stor ord
Regional ungdomskonsulent presenterte RUST på representantskapsmøte i Nord-Troms Regionråd.
2. mai

Møte i RUST  — Nord-Troms ungdomsråd via lyd/bilde. Saker som ble tatt opp var søknader om støtte
til regionale ungdomsarrangement i Lyngen, Storfjord og Nordreisa, samt søknad til Prøv Sj øl—fondet
fra Kåfjord LAN.

l0
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3. mai Nordk'osbotn
Møte om HopplDE Innovasjonscamp på Nordkjosbotn videregående skole høsten 2016. Regional
ungdomskonsulent deltok sammen med Tonje Nilsen, representant for saksområdet entreprenørskap
og næring.
9.  maz' Tromsø

Leder i Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, og regional ungdomskonsulent skulle delta på
Troms konferansen. Den ble dessverre avlyst pga. hotellstreik.
20. mai

Nord—Troms ungdomsråd leverte felles høringsuttalelse til Kommunal- og moderniserings-
departementet om råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med
funksj onsnedsettelse.
31. mai  T  romsø

Sammen med daglig leder i Nord—Troms Regionråd, Berit Fjellberg, deltok regional ungdomskonsulent
på Arena Troms. RUST og Regionrådets øvrige satsinger innen næring og entreprenørskap, bolig-
utvikling og kompetanse ble presentert for ledere og prosjektledere i de andre regionrådene i Troms.
21.  {uni

Forhåndsinvitasjon til kommunene i Nord-Troms til oppfølgingsmodul i Kompetansehevingsprogram
for ungdoms- og klubbarbeidere. Arrangør: RUST og Nord-Troms Studiesenter.
5. juli
AU-møte om søknad til NUNT om påfyll til Prøv Sjøl-fondet. Representantene med fagområde
entreprenørskap og næring, Tonje Nilsen (Storfjord) og Fredrik Nilsen (Lyngen), deltok i møtet
sammen med Berit Fjellberg og Lise Jakobsen.
8. segtember
HopplDE Innovasj onscamp på Nord-Troms videregående skole.
12. se tember På taket ka  é  Nordreisa
Møte i RUST. Saker som ble tatt opp var gjennomgang av halvårsrapport, vedtak om revitalisering av
Prøv Sjøl-fondet og søknad til kommunene, vara til styringsgruppe for HopplDE videregående skole
samt valg av AU til ordførerturen og RUST-konferansen. RUST-konferansen ble flyttet til 21. oktober.
13. stember
HopplDE Innovasj onscamp på Nordkjosbotn videregående skole.
26. segtember
Forskningsdagene i Nord-Troms i regi av Halti næringshage med arrangement i alle kommunene.
RUST deltok i padlekonkurranse på Reisaelva og kom på 6. plass.
27. se tember. Nordreisa

AU-møte om RUST-konferanse på Halti og via Skype.
4. oktober
Skoleklasse fra VGZ Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Nord-Troms videregående skole
besøker Haiti og jobber med oppgaver om stedskvaliteter i Nord—Troms og får informasjon om Prøv
Sjøl-fondet. Rekrutterings— og tilsettingsprosess for vikariat i stillingen regional ungdomskonsulent.
Tilsettingsutvalget består av Magnus Mathiassen (leder i Nord-Troms ungdomsråd), Berit Fjellberg
(daglig leder) og Lise Jakobsen (regional ungdomskonsulent).
15. oktober
Ansatte i Regionrådet og Studiesenteret deltok på Reztenk næringskonferanse i Harstad.
17. oktober Nordreisa
AU-møte om RUST-konferanse på Halti.
21. oktober
RUST-konferansen på Halti i Nordreisa. Om lag 30 ungdommer fra alle kommunene i Nord-Troms
deltok. Foredragsholdere var Kjetil Nielsen Skog fra Framtid i Nord, fylkesråd Gerd Kristiansen,
Victoria Mathiassen fra UFR og RUSTs saksordfører Eirik L. Mevik.
25.—26. oktober
Kursmodul 4 i Kompetansehevingsprogram for ungdoms- og klubbarbeidere i Nord-Troms avlyst pga.
for få påmeldte.
28.—29. oktober
Ungdommens fylkesting Troms.
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8.—9. november
Sjumilsstegkonferansen, Fylkesmannen i Troms.
]5.  november
Prøv sjøl-fondets søknadsfrist for  elev- og ungdomsbedrifter.
28.  november
Møte i Nord-Troms ungdomsråd via Skype for å behandle søknader til Prøv Sjøl-fondet fra WiFrii UB
og Trash It UB.

Tildelinger fra Prøv Sjøl-fondet i  2016

o 19. februar: Storslett LAN v/Sigvart Andersen tildelt kr 5000,—

o 2. mai: Kåfjord LAN v/Hans Emil Mathisen tildelt kr 5000,-

o 28. november: Trash It UB og WiFrii UB tildelt kr 10 000,- hver

Andre aktiviteter

I tillegg har RUST nå fått oppdatert egne
hjemmesider på Nord-Tromsportalen med
vedtekter, informasjon om representanter,

kontaktinformasjon og søknadsskjema til
Prøv Sjøl-fondet. Her er også link til alle
de kommunale ungdomsrådenes hjemme-
sider og Facebook-sider.  I  samarbeid med
Nord-Troms Regionråd har RUST jobbet
med fotograf Eili Braastad Johannessen om
en serie foto som skal brukes i markeds-
føring og kommunikasjonsarbeid.   Lise Jakobsen går ut i ett års permisjon fra
1 l  .  januar. Hege Elisabeth Liland overtar
stillingen i permisjonstiden.

Årsrapport 2016  —  Nord-'l roms Regionråd DA

30



4.3 Nord- Troms  Studiesenter

STYRKE  SAMFUNNS- OG  N/ERINGSUTVIKLINGEN I REGIONEN  VED  Å  GI

UTDANNINGSTILBUD  SOM KAN  BIDRA  TIL Å  REKRUTTERE, VIDERE-

UTVIKLE  OG  BEHOLDE KOMPETENT ARBEIDSKRAFT.  _

Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks kommunene i Nord-Troms og har
som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning gjennom å gi fleksible tilbud. Studiesenteret
har en aktiv samarbeidsavtale med UiT  — Norges arktiske universitet, og driver i tillegg utdannings-
virksomhet på flere nivå, formelt og uformelt, basert på kunnskapsbehov som er til stede for å utvikle
regionen.

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet iht. føringene i  Strategisk plan 2014—2018.  Studie-
senteret har satt i gang prosjektet Kompetanseløft i Nord-T roms. Dette har vært med på å skape et
sterkere fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virk-
somhet, som får tilgang til kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for
utvikling av eget personale.

Ressursutvalg/styringsgruppens arbeid

Nord-Troms Studiesenter har ressursutvalg/styringsgruppe med eget mandat. Gruppen består av
representanter fra UiT, Troms fylkeskommune, næringslivet og kommunene i regionen, videregående
skole og studiebibliotekene.

Ressursutvalget har hatt to møter i 2016:
0 18. mars i Olderdalen

I  dette møtet ble årsrapport og regnskap for 2015 behandlet. Dessuten fikk ressursgruppen
fremlagt status for utviklingsprogrammet Kompetanseløftet, og utfordringer og prioriteringer
fremover ble drøftet. Ressursgruppen la særlig vekt på Studiesenterets betydning for Nord-
Troms.

0 26. oktober på Storslett
I dette møtet drøftet ressursgruppen hvilken struktur NTSS skal ha i fremtiden, status for
Kompetanseløft  i  Nord- Troms og strategier videre i prosjektet, halvårsrapport og regnskap.

Drift

Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at
kompetanse settes på dagsordenen. Vi jobber tett opp mot utdanningstilbydere for å få gode og
fleksible løsninger for studenter fra Nord-Troms. Studiesenteret etablerer og følger opp studier, kurs
og praksisplasser i tett samarbeid med kommunene og næringslivet i regionen. Vi jobber aktivt med
rekruttering av studenter til ulike studier gjennom informasjon til elever på videregående skole og i
egne infomøter (eks. DSU), annonsering på hjemmeside, i aviser og ved deltakelse på karriere-
veiledningsdager. En del av den daglige driften gjenspeiles også i Kompetanseløftets Motor-Megler-
Møteplass.

Aktiviteter i  2016
o  F ulgt opp desentralisert sykepleierutdanning, aktiv omsorg og BED-emner
. Oppfølging av studenter

Forhandlet frem avtale på studier for studieåret 2016/2017
Planlagt og gjennomført kurs

o Å  skrive gode tekster i sosiale medier

o Dokumentasjon helse
o  HACCP

I
Årsrapport 2016  — Nord-Troms Regionråd DA

31



Coachende ledelse
Vertskaps- og lokalkunnskap
Praksisveiledning
Coachende ledelse del II (23 deltakere)

Økonomi for ikke-økonomer (2 kurs/29 deltakere)

o Ungdom og selvmord (avlyst pga. få påmeldte)

.  Deltatt i ViN-nettverket på Mo i Rana i mai og i  Tromsø i september

. Rapportering og søknader

. Avholdt eksamener på våren og i november/desember
o 11 studenter har tatt til sammen 17 eksamener

' Kick-off nytt studieår  — september

. Deltakelse og innlegg om internship på Sjømatkonferansen på Skjervøy 6. september

. Deltakelse med stand på Arbeidslivsdagen ved UiT 8. september

' Deltakelse på Reztenk næringskonferanse i Harstad 14. oktober

'  Forhandlet frem avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT

. Møter gjennom året med ulike institutter ved UiT for å få i gang studier i Nord-Troms

. Arbeid opp mot politikerne på fylket og i KUF-komiteen i forbindelse med finansiering av
Nord-Troms Studiesenter

OOOOO

Statistikk studier  o kurs 2016  0  totalt

Antall Antall studenter/deltakere Antall studie oen

Studier 16 83 1 200

Eksamener 14 29  *

Totalt studier 2006—2016 131 **) 1 022 21 015

Kurs 11 248

Totalt kurs 2006—2016 1 193

*) Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie. Kull 13 avsluttet i desember 2016. Kull 15 pågår.
**) Studiepoenggivende studier. En person kan ha tatt flere studier.

4.3.1 Utviklingsprogrammet  Kompetanseløft i Nord-Troms

I  løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres tre utviklingsprogram rettet mot utvikling av
kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord-Troms Studiesenter.

KOM PETANSELØFTI NORD—TROMS
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Kap. 4.3.2 Kap. 4.3.4 ' f Kap. 4.3.3

Faser i  arbeidet

. Få kunnskap om rekrutterings- og kompetansebehov i kommuner og næringsliv.

'  Identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av kommuneorganisasjoner og næringsliv
i regionen, slik at Nord-Troms kan ta del i veksten som forutsettes å komme.
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. Skape arenaer for kommuner og bransjer der strategier for rekruttering og kompetanse-
utvikling settes på dagsordenen.

. Utvikle Nord-Troms Studiesenter som et verktøy for et kompetanseløft for regionen.

'  Utarbeide regionale planer for rekruttering og kompetanse.

'  «Megle» treffsikre kunnskapstilbud til regionen av formell og uformell karakter og på ulike
nivå (fagutdanninger/høyere utdanning osv.).

. Metoder og verktøy som utvikles i løpet av prosjektperioden skal kunne nyttiggjøres andre
gjennom spredning av kunnskap, årlig rapportering osv.

4.3.2 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene
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Helse- og omsorgskonferansen i Tromsø 2. november. Dokumentasjon helsehjelp 2. samling ijanuar.

Første prioritet: Satsingsområde helse- og omsorgssektoren

. FASE 1: Behovskartlegging. UiT v/RESULT bidro sammen med  NTSS  og kommunene. Over
900 stillinger innen helse kartlagt (2014/2015).

. FASE 2: Analyse og strategier. UiT v/RESULT bidro. Flere nivå i kommunene ble koblet inn
for å legge strategier sammen med NTSS (2015).

' FASE 3: Kompetansetiltak iverksettes i 2016.

Rekrutterings- og kompetanseplan 2016—2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms

Prosjektmedarbeider for strategisk kompetanseutvikling i kommunene har i løpet av våren utarbeidet
Regional rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgsområdet i Nord- Troms i tett
samarbeid med helse- og omsorgslederne i de seks kommunene i Nord-Troms.

Planen ble sendt ut på høring 14. september. Etter høringsfristen ble høringsuttalelsene bearbeidet og
sendt de seks kommunene til politisk behandling. Planen er vedtatt av alle kommunene.

Kunnskap om Regional rekrutterings- og kompetanseplan og rapporten som ligger bak arbeidet med
planen, Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise (Grepperud/Danielsen/Roos 2016),
ble formidlet i kommunene ved arrangementet Helsedag 3 og på to helsekonferanser i Tromsø i
november (stand og innlegg).

Annet

. Planlagt og gjennomført etterutdanning/kurs
o Aktiv omsorg
o Dokumentasjon helsehjelp
o Praksisveiledning

o Begynt arbeidet med å mekle frem videreutdanninger innen helse i regionen

. Program for helsefagarbeidere

. Planlegging av temadager innen helse

' Arbeidsgruppen helse videreføres som ledernettverk

l 5
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Helsefagarbeiderløftet er et selvstendig prosjekt med egne prosjektmidler. Mål for dette prosjektet er
at kommunene gjennom konkrete tiltak skal bli dyktige læringsarenaer for utdanning og rekruttering
av helsefagarbeidere. NTSS har hatt det faglige ansvaret for prosjektet, som har hatt samme
arbeidsgruppe/referansegruppe som Regional rekrutterings- og kompetanseplan.

Neste satsingsområde for strategisk kompetanseutvikling i kommunene er videreutdanning av lærere i
samarbeid med Regionkontoret (jfr. Styringsgruppen 20.06). Skisse til strategier ble lagt høsten 2016,
behandlet i ledernettverk oppvekst 15. desember. Hver kommune kartlegger behov for videre-
utdanning av lærere innen 1. februar 2017.

4.3.3 Strategisk kompetanseutvikling i  bedrifter

pj-

 

"i:

.-   
Vertskaps- og lokalkunnskapskurs ijuni. Kurs i Coachende ledelse i oktober.

Aktiviteter i 201  6

Arbeid med kompetanseplan for næringslivet. Kompetanse- og kursplan versjon 2 ble
ferdigstilt basert på innspill fra kommunenes næringsmedarbeidere og sentrale aktører i
næringsforeningene. Konkretisering og videreutvikling av denne vil fortsette.

Møter og telefonsamtaler med sentrale personer i regionens næringsforeninger. Dette har gitt
viktig tilbakemeldinger fra næringslivet om aktuelle satsingsområder.

Møter og telefonsamtaler med NUNT—medlemmer for å avdekke hvor det er behov for tiltak
med tanke på både rekruttering og kompetanse.

Samordningsmøte om kurs og kompetansetiltak med Halti næringshage.

Arrangert kurs.

Evaluering og dokumentering av vertskaps- og lokalkunnskapskurset for at det skal bli et
opplegg som enkelt skal kunne gjennomføres og videreutvikles i årene fremover.

Arrangement om potensialet for reiselivet i nasjonalpark- og verneområdene ble arrangert på
Halti og Ovi Raishiin med 10 deltakere fra reiselivsnæringen. 1 ] informert i etterkant. Det er
aktuelt med lignende arrangementer knyttet til verneområdene i Kvænangen og Lyngen i løpet
av 2017.

Alle kompetansetiltak evalueres fortløpende i samarbeid med deltakerne etter gjennomføring.
Ulike verktøy for kvalitetssikring og evaluering av kurs er testet ut.

Etablert en god og nær samarbeidsstruktur med UiT, særlig med hensyn til internship-
programmet.

Jobbet direkte mot havbruksnæringen i regionen med tanke på rekruttering av internship.

Produsert og publisert referanseartikler for to av årets gjennomførte internship: Tina
Pettersen hos Lyngsfj ord Adventure og Ragnhild Olsen Fossmark hos Skardalen
Settefisk/Wilsgård.

Utlysning av internship for Lyngstj ord Adventure. Fire søknader ble oversendt bedriften.

Flere møter om anbudsproblematikk relatert til bygg- og anleggsbransjen og til
offentlige/kommunale prosjektledere.

16
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Arena/nettverksbygging — nye bransjer/næringer

Tema det har vært jobbet med etter innspill fra næringsmedarbeidere og næringsforeninger:

'  Rekrutteringsutfordringer/kompetansebehov på fiskemottak i regionen, både selvstendige
fiskemottak og mottakene som er del av den desentraliserte mottaksstrukturen i Nord-Troms,
som de fleste kommunene har økonomiske interesser i. Blandet mottakelse, undersøkes

videre.

0  Bygg- og anleggsbransjens utfordringer med hensyn til å vinne lokale og regionale anbud og
offentlige anskaffelser. Både kommunale prosjektledere og næringsaktører har behov for mer
kompetanse innen disse områdene. Det arbeides med et kursopplegg for offentlig sektor og et
annet for aktuelle næringsaktører.

' Lederne for regionens fiskarlag har kommet med innspill som bearbeides videre for å vurdere
om etterspurte tiltak er egnet som tilbud fra Studiesenteret.

. Ledere av regionens bondelag og bonde— og småbrukarlag har kommet med innspill om
aktuelle tiltak. Denne dialogen fortsetter inn i 2017, også med de ansvarlige for landbruks-
eller jordbrukssaker i kommunene.

. Kompetansetilbud rettet spesielt imot handelsnæringen er et tredje område det er arbeidet med
ultimo 2016.

0 En videreføring av økonomikurset for ikke-økonomer er aktuelt, særlig rettet mot spesielle
behov i reiselivsnæringen.

' Fokus på økt lønnsomhet i bedrifter planlegges i starten av 2017.

4.3.4  Fellesområdet motor—megler—møteplass
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Møte med UiT 21.10.16 om samlingsbasert lærerutdanning. Avslutning desentralisert sykepleierutdanning.

Aktiviteter i 2016

. Gjennomført møter med alle kommunene, UiT Campus Tromsø og Alta, Innovasjon Norge,
næringslivet, Regionrådet, infomøte videregående skole, ressursgruppen, Finnsnes studiesenter.

' Deltatt på P.F. Hjort seminar, Stedsutviklingsseminar, Reztenk og Tromskonferansen.

Gjennomgang av hovedavtalen med rektoratet ved UiT, møte 7. september.

Deltatt med stand på Arbeidslivsdagen i Tromsø 8. september.

Innlegg om internship på Sjømatseminar på Skjervøy 6. september.

Gjennomført studier og kurs.

Skaffet praksisplasser i kommunene for studieåret 2016/2017 for Helsefakultetet.

Nytt kull desentralisert sykepleierutdanning. Opptak i desember, oppstart januar 2017.
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. Vært med og fått lærerutdanningen  i  gang igjen i
regionen fra høsten 2017. Prekvalifiseringskurs i
matematikk og norsk starter opp 16. januar 2017.

' Jobbet frem ny avtale for praksiskoordinator.

. Arbeidet frem ny Samarbeidsavtale om studiebz'blz'otek
som ble vedtatt i kommunene i november—desember.

. Fulgt opp Kompetanseløftet jevnlig ved interne og
eksterne møter.
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Media/markedsføring

'  Artikkel i FiN 2. februar: «Økt kompetanse skal føre til
økt kvalitet».

. Ny hjemmeside ble lansert 19. august.

. Kronikk i Nordlys i mai: «Nord-Troms-kommunene tar
grep».

. Artikkel i F iN 27. oktober om fleksibel
masterutdanning for lærere.

'  Annonser på nettsiden, Facebook Og FiN om studier og Helse- og omsorgskonferanse i Tromsø,
kurs. november 2016.

. Deltatt på Helsekonferansen med stand.

. Deltatt i NRK Nordnytt radio 29. november om Regional rekrutterings— og kompetanseplan  —
helse.

' Deltatt på Samhandlingskonferansen til UNN med stand og innlegg.
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4.4 EntreprenØrskapssatsingen HoppIDE

enl "l"

 

Del A36—l 6 år (Grunnskole)
PrOSJekteler. Nord—Troms Regionråd

PorSJektledelse Regionkontoret for N—T

Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling

ved  å  bli kjent med og se mulighter i egen

region.

Tiltakene skal bidra iii kommuneutvikling,

øke bolyst og stimulere ("entreprenørskap

og gri'inderutvitling. Dette skal oppnås

gjennom utarbeidelse av en felles regional

plan for pedagogisk entreprenørskap, lokale

læreplaner samt okt samarbeid med

nænngsliv.

Finansiering Troms fylkeskommune,

egenandel deltakerkommuner

Viktige andre aktører. UE. kommunene,

næringsliv. Skolesjefen NUNT. regionale

kompetanseaktorer (som Intek Lyngen, Nord—Troms

Studiesenter,  Sewer  for norali folk m fl ;

   

11.10  ..

Math-w Lynch,  l

:  Thoma: Soppok— North Experience  A

    

 

’1 .I .  l  "

Del  8:16— 9 år (VG opplæring)
Prosjekteier og prosjektledelse

Halti Næringshage AS

Hovedmäzswrke framtidig bedrifts— og

næringsutvikling og utvikle

entreprenørskapskultur legen region.

Delmå:

Entreprenørskap skal inn  l  lokale læreplaner,

og Videregående skolei regionen skal bli

kjent for satsing på entreprenørskap.

Virkemidannnovasjonscamp. kvalifisering

lærere, UB på tvers av studieretning.

Fokus på helse, havbruk og reiseliv

Flnansienng Troms fylkeskommune, eget

arbeid VGS og eget arbeid og eksterne midler

fra samarbeidsaktnrer.

Viktige andre aktører". VGS. NUNT, RUST ,

RKNT, næringsliv. NHO. UE, Opplærings-

kontor, regionale kompetanseakmrer

'I  .  I; I.

. ,aV'I '.

 

Åpning "d Willy Ørnebakk, Troms Mk.:kommunc

Prawn-Anion av HoppiDE, Tonny Mafia-An og Marius Johanson

a...-.um,

.  ,  Silje Hunan —Hut-Inn Bakeri

»  Spm Hatlevik -  Moonlight Mountains-Ir

Hanne Hognad  — Pi Hjørnet Cui.

Henrik: Whalin Lånngr-n— Magic Mountain Lodge

'  ;  . Kvoline Twin" Trollvik — Riddu Riddu

:-  Stud-nthjolpa  UB

.iawä=: nazi-Wie?

i Østfold — E.

[da Rull-ug, Momont Nona-7 —  Fn fm man til egen gel.

0 l  .  i

..

0  l -

Del Ci] 9—35 år (Unge grilndere)
Prosjekteier; Nord—Troms Regionråd

Prosjektledelse Halti Næringshage AS

Hovedmål: Økt etablering og utvikling av en

pilotmodell fordistnkter med opplæring og

oppfølging, som involverer hele

hjelpeapparatet

PTDSJEkIQI har  3  fokusområder. Gjennom

innsamling, utprovmg og utvtklirig skal det

ende opp med en kvalitetsikret standard for

etablerernpplæring, etableremppf-lging og

tilrettelegging av regionens "hJelpeapparat'

for grundere.

Finansiering Troms fylkeskommune og

kommunale næringsfond

Vrkrige andre aktører TFK. kommunene, IN.

NUNT, næringsliv, UE, NAV, regionale

kampetanseaktnrer og linansinstitusioner

 

m.m- n......-

   

Max Gouchan, M&O Cmu'vo -  No mm up -  hvordan 9! cm egentlig i  v.» grander?

 

1 5. 30

1 6.25

16.30  Vel hjem!

Årsrapport  2016  —

Avmndir-g ved Willy off—ban, Thom: fylkeskommune

 

1,9,

 

Lina Bjørkli, Ungt entreprenørskap — lnnovataror trong: overek— hvordan enn. kroau'vinrbmuzkabn.
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4.4.1  Entreprenørskapssatsing i  N  ord-Troms  2016-2018  —— delprosjekt  A

STYRKE FREMTIDIG N/ERINGSU I  VlKLING VED  Å  BLI  KJENT  MED OG SE

MULIGHETER I EGEN REGION.

Andre mål

0 Felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv
læring. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene.

'  Kunnskap om og bevisstgjøring av regionens stedskvaliteter som fortrinn i fremtidig utvikling
og entreprenørskap.

. Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktive, og gjennom satsing på
entreprenørskap gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle
bedrifter i Nord-Troms.

Aktivitetsmål
Tiltakene skal bidra til kompetanseutvikling, å øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og grunder-
utvikling. Tiltakene (opplæringen) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke
disse i fremtidig grändervirksomhet og i arbeidslivet som gode arbeidstakere.

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og
muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises også
til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbel så stor sannsynlighet for å
etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.

Hva er gjennomført første prosjektår?

Det har vært fokus på opplæring/kursing og forankring av satsingen i alle kommuner/skoler i 2016.
Flere skoler er kommet i gang med ulike programmer (se oversikt nedenfor).

Kommune Status

Kvænangen Har gjennomført nesten alle programmene på alle trinn.

Nordreisa To av seks skoler har så vidt startet gjennomføring, to nye skoler planlegger oppstart i
februar/mars. Forventer solid forbedring når vi oppsummerer året. To skoler er ikke
med ennå.

Storfjord Ungdomsskolene i gang, ingen program ennå på barneskolene.

Lyngen Skolene har ventet på at prosjektet skal komme til dem, varsler oppstart snarlig.

Skjervøy Har ventet på at de skal få opplæring. En skole er ikke med ennå.

Kåfjord Har ventet på at de skal få opplæring.

Årsrapport  2016 — Nord—Troms Regionråd DA
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4.4.2 Unge entreprenører  i  videregående skole  — delprosjekt B

STYRKE FREMTIDIG BEDRIFTS- OG N/ERINGSUTVIKLING OG UTVIKLE

ENTREPRENØRSKAPSKULTUR  I  EGEN REGION.

Aktiviteter  i  2016

. Kurs for lærere  — planleggingsdag august
' Camp Nord-Troms 8. september  i  samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE)
' Camp Nordkjosbotn 13.september  i  samarbeid med UE
°  Opparbeide nettverk av veiledere og sponsorer på innovasj onscamp
. Kreativ prosessdag elever entreprenørskap
. Salgskurs elever entreprenørskap

Salgspitch mot bedrifter: Trash lt UB og WiFrii UB
Sponsing av ungdomsbedrifter
Mentor for ungdomsbedrifter
Samarbeid lærer entreprenørskap, samarbeid med UE, «Sett sjøbein»
Opplæringsdag på Lerøy Aurora for entreprenørskapsklasse
Opplæringstimer med Fiskebåt Nord og Hermes for entreprenørskapsklasse
Elever fra Nord-Troms vant marin innovasj onscamp på Hell  ©

4.4.3 Unge griindere  — delprosjekt C

ØKT ETABLERING OG UTVIKLING AV EN PILOTMODELL FOR DISTRIKTER

MED OPPL/ERIN G OG OPPFØLGING SOM INVOLVERER HELE HJELPE-

APPARATET.

Delmål 1: Etablereropplæring

Utvikle et tilpasset gri'mderopplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for
etablerere basert på eksisterende verktøy.

Delmål 2: Etablereroppfølging
Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av griindere over tid (fra idé til veletablert
bedrift) og skaper en grunderkultur.

Delmål 3: Tilrettelegging
Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «grunderkultur» og
investeringsvilje.

Status
' Noe forsinket oppstart grunnet nye ordførere og NUNT-medlemmer.
' Hovedsakelig fulgt innvilget prosjektskisse, tradisjonell kursform pluss oppfølging av

prosjektleder og mentorer.
. Fire grunderkvelder.

' Fem kurs i kursrekke, fokus på utvikling av forretningsmodell.
' Griindere:  19/7/6/3.

. 1 gang med <<struktur>>-arbeid av hjelpeapparatet.

' Griindermetodikk Nord-Troms: Vi må finne ut hva som fungerer.
' Har møtt på utfordringer på fleksibilitet i arbeidet sett i forhold til definerte aktiviteter i

innvilget prosjektskisse. Endringssøknad under utarbeidelse.
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4.5 Boligprosjekt  Nord— Troms
Boligprosjektet er et vertskommuneprosj ekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er
Torbjørn Tuoremaa.

Prosjektet har  følgende  mål:

Å  bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen  i  kommunene.

At økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i
kommunene.

Å  tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging som innebærer næringsutvikling,
kompetansetilførsel, levende og attraktive bomiljøer osv.

Å  bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som f.eks. base for
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, opplæringsarena osv.

At kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold med
alliansepartnere og samfunnsaktører som Husbanken, næringslivet osv.

Hva har vi i  2016  oppnådd av prosjektmålet?

4.6

Boligbygging skjer i dag på etablerte boligfelt med naturlig stedsutvikling i kommunene. Nye
boligfelt som planeres blir mer nøysomt planert med tanke på fremtidig stedsutvikling.
For at kunne realisere byggeprosjekter i kommunene, må kommunenes politiske og adminis-
trative ledelse jobbe mot samme mål. Det har gått bra i de fleste kommuner, og vi har fått i
gang flere prosjekter.

Kommunene jobber videre med samfunnsplanlegging, der den boligpolitiske handlingsplanen
er viktig.

Det planlegges en del prosjekter med hensyn til institusjonelle boligarealer.

Vi har etablert et godt samarbeidsforhold med utbyggere og Husbank samt en del av det
lokale næringslivet.

Vi har fått oppstart på ca. 41 leiligheter hittil i år, og det planlegges 37 leiligheter i 2017.

F  orskn in gsnode Nord- Troms
Forskningsnode Nord-Troms er et treårig prosjekt hvor Nord-Troms Regionråd og Halti næringshage
sammen med UiT  — Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale dagsordenen.

Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen, vil vi avholde forskningsseminarer og forestå
forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å bringe
forskning om regionen tilbake til regionen og å få frem ideer til ny forskning. Ikke minst vil prosjektet
prøve å få til dialoger om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.

Prosjektet har følgende målsettinger:

Etablere en vedvarende arena for kontakt mellom forskning og næringsaktører i Nord-T roms,
samt frembringe konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret
regionalt. Kunnskapen skal styrke konkurranseevnen og bidra til verdiskaping lokalt.

Styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og utvikling av en faglig arena som
trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i forskningen.

Årsrapport 2016  — Nord-l roms cionrud DA

40



4.  7  Mastergradsstipend  Nord-T roms
I  2016 ble det avsatt kr 40 000,- på Regionrådets budsjett til mastergradsstipend. Da arbeidsutvalget
skulle iverksette ordningen, ble mulighetene for en forsterking/utvidelse av stipendordningen
diskutert. Arbeidsutvalget ønsket å invitere andre regionale aktører i Nord-Troms til samarbeid.
Begrunnelsen var at en styrking av stipendordningen ville kunne gi større oppmerksomhet og bidra til
ny kunnskap med relevans for regionen samt at fondet ville øke i størrelse slik at man kunne dele ut
flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet i regionen knytter kontakter med studenter
som kan være potensielle arbeidstakere etter studiene.

Følgende regionale aktører ble med på samarbeidet:

' Sparebank 1 Nord-Norge

. Ymber AS

' Halti-miljøet (Halti nasjonalparksenter, Statskog, Nord-Troms Museum, Halti
kvenkultursenter og Halti næringshage)

Det var enighet om å prøve ut ordningen over to år med påfølgende evaluering før eventuell videre-
føring. Stipendfondet beløper seg til kr 100 000,- som søkbart beløp per år i to år (2016 og 2017).
Regionrådet bidrar med kr 40 000,— per år.

I  septembermøtet ble retningslinjene (fra 2013) justert til å omfatte næringsutvikling i tillegg til
kommune- og regionsperspektivet. Regionrådet oppnevnte også et stipendstyre:

' Rådsordfører, leder av styret (Øyvind Evanger)

. Regionbanksjef, styremedlem (Hege Olaussen)

. Representant fra UiT, styremedlem (Inger-Ann Hanssen)

Stipendordningen ble lyst ut første gang i høst, med søknadsfrist 15. oktober 2016. Ved søknads—
fristens utløp var det kommet inn seks søknader. Stipendstyremøtet valgte å tildele to stipend i 2016.

4.8  N  UN  T  — forum for næringsutviklere Nord- Troms
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd som består av en
næringsmedarbeider fra hver kommune. Utvalget ble opprettet høsten 2014 med følgende målsetting:

NUNT  skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser med
blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. Næringsutval get i Nord-T roms skal
være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og skal fremme Nord-T roms Regionråd sine
satsinger på næringsutvikling.

Det har vært liten aktivitet i NUNT de tre første kvartalene i 2016, siden flere av stillingene har stått
vakante siden 2015. Men i siste del av 2016 har forumet konstituert seg og valgt Silja Karlsen til leder
og Jens Kristian Nilsen til nestleder. NUNT har valgt å prioritere entreprenørskapssatsingen HopplDE
som en av satsingsområdene i 2017.

,.) ,

”WL/Ja
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5.  REGNSKAP

Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes, ansatt på engasj ement i deltidsstilling. Selskapets revisor er
IP Revisj on AS (Skjervøy).

2016-regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA er gjort opp med et årsoverskudd på kr 64 284,-.

Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Nord-Troms, 28. mars 2017

Knut Jentoft Øyvind Evanger Svein O. Leiros
styremedlem styreleder styremedlem

Ørjan Albrigtsen Dan-Håvard Johansen Eirik L. Mevik
styremedlem nestleder styremedlem

Årsrapport ZOl 6  — Nord-l roms Regionrud DA
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EMNE:

STED:

TIDSPUNKT:

DELTAKERE:

Ordførere:

Fra adm:

Forfall:

Merknad til innkallin

N  ord-Troms Regionråd DA
Stm—Hold Kwara Sigh—nm Nnrdrdm hmmm/n

vvvWmf
PROTOKOLL FRA MØTE

NORD—TROMS REGIONRÅD DA

Ark?"

Møte nr 2—201 7

sk e

2]. februar 2017 kl 0900

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Knutjentoft, Storfjord

Dan—Håvardjohnsen, L n en

Berit F'ellber ,da li leder

Svein O. Leiros, Kåf'ord

: ingen

Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende saker under eventuelt:

.  Planprogram RTP (regional transportplan) 2018—2029

.  Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU—møte

20.02.17)

.  Orientering om Arctic Race i Lyngen

VEDTAKSSAKER:

Sak 10/17 Godkjenning av referat fra møte 31.01.17

Saksdokumenter:

o  Protokoll fra møte 31.01.17

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 31.01.17

avholdt i Olderdalen.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: re  ionrad@ntrom$.no
www.nordtroms orm/an.no
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Sak 11/17  Konferanse  Nord—Troms 2017, finansiering kommunal egenandel

Saksdokumenter:

o Sak 50/16 Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms er forankret i «Regional planstrategi for

Troms». Planen har 3 fokusområder; kompetanse, boligutvikling og

entreprenørskap. Det er utarbeidet egne prosjektplaner for alle satsingene og de er

alle finansierte med midler fra Troms fylkeskommune. Arbeidet er forankret i

kommunene underveis i prosessen.

Prosjektene Kompetanseløft Nord—Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskapssatsingen HopplDE er alle kommet godt  i  gang. For å synliggjøre

satsingen, inspirere, bygge nettverk og gi påfyll til videre arbeid, gjorde regionrådet

i november 2016 vedtak om å arrangere en nærings— og utviklingskonferanse for

Nord—Troms i løpet av 1. halvår 2017.

Vurdering:

Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for konferansen med ordfører Eirik L. Mevik

som leder. Søknad om støtte til konferansen er sendt Troms fylkeskommunene.

Fylkeskommunen har gitt positiv tilbakemelding på at de kan bidra til konferansen,

under forutsetning av kommunal medfinansiering.

Kostnader for konferansen:

Koordinering kr 100.000

Kommunikasjon og markedsføring kr 75.000

Leie av teknologisk utstyr kr 100.000

Leie av lokale kr 40.000

Honorar innledere kr 100.000

Honorar møteledelse kr 60.000

Mat og drikke under konferansen kr 50.000

Uforutsett kr 25.000

Totale kostnader kr 550.000

Finansiering:

Adr.: Hovedveien 2, 9157 Storslett
Tlf. 7758 82 79, Org. nr. 979  470452 . . .  .. . .. .  .
E-post: re  ionrad@nrroms.no
www.n0rdtroms  orm/enno .  '  I  ' o
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Billettinntekter (deltakeravg kr 675x1505tk) kr  100.000

Statskog/Troms fylkeskommune kr 225.000

Nord—Troms kommunene kr 75.000

Andre rivate aktører nærin sliv kr  150.000

Sum inntekter kr  550.000

Et slikt spleiselag betinger at kommunene bidrar med kr12.500 hver til

konferansen, til sammen kr  75.000.  Tidsplan slik først planlagt med konferanse i

løpet av 1. halvår er ikke mulig å realisere. Vi må derfor forskyve tidsperspektivet et

halvt år. Det er viktig at konferansen gjennomføres i løpet av 2017 om den skal

være relevant for de ulike prosjektene.

Nærmere presentasjon av konferansen vil bli gitt i møte.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd ber kommunene bidra med kr  12.500  hver til

nærings— og utviklingskonferanse for Nord—Troms  2017.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak  12/17  Dagsorden møte Tromsbenken 6.4.17

lregionrådsmøte  31.01.17  ble følgende saker diskutert som aktuelle:

.  Serviceavgift  — reiseliv

.  Utredning scooterløyper

.  RUP—midler  — viktig for distriktskommuner

.  NTP

.  Havbruksfond/Arealavgift

Rådsordfører har fått bekreftet tidspunkt for møtet med Tromsbenken. Tidsramma

blir 6. april fra  10.15  til ca.  11.30.  Det er Martin Henriksen som har organisert

møtet på Stortinget da Øyvind Korsberg som er benkeleder er på komitereise. Han

vil invitere Finnmarksbenken også til møte, men det er ikke avklart ennå om noen

møter fra dem. Martin Henriksen vil ta en omvisning på Stortinget etter møtet for de

som ønsker, tidsbruk ca. 1.time.

Tidsrammen er blitt strammere enn det vi ønsket. Det blir derfor viktig å diskutere

hvilke saker som skal prioriteres. Møtet bør også avklare hvem som presenterer de

ulike sakene.

Adr.: Hovedveien 2, 9751  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org.  nr.  979 470 452 .  I  . n  A  ø ..  I  .

E-post: re  ionrad@ntr0ms.no
www.nordtroms orm/enno '  ' ' '  '

45



Forsla til vedtak fremmet  i møte:

Styret  i  regionrådet vil ta opp følgende saker i møte med Tromsbenken (evt

Finnmarksbenken) i møte 6. april kl 1015 på Stortinget:

o Utredning scooterløyper  — innledning ved Eirik L. Mevik/Svein O. Leiros

.  NTP — innledning ved Øyvind Evanger

.  Havbruksfond/Arealavgift  — innledning ved Ørjan Albrigtsen

.  Tiltakssonen  — innledning ved Svein O. Leiros

.  Kort orientering vedr «Opplysningsvesenets fond» ved Dan—Håvard Johnsen

om tidsramme tillater

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

Diskusjons— og orienteringssaker:

Erfarin er fra da ens sk e—møte'

.  Teknologi: fungerte greit (alle oppe med lyd og bilde)

.  Nyttig verktøy for å spare kjøring/tidsbruk

.  Ønsker at minimum annenhvert styremøte avholdes på skype

Strate isk utrednin infrastruktur  -  status pr 14.02.17 fra saksbehandler: politisk

behandling av søknad i uke 8 (søknad sendt 01.12.16)

.  Står ikke på sakslisten i dagens fylkesrådsmøte 21.02.17

.  Øyvind har også purret

.  Forventer avklaring i god tid før mars—møte i regionrådet

Eventuelt:

Planprogram RTP (regional transportplan) 2018—2029  — sendt ut 15.02.17 fra

fylkeskommunen. Saken står på agenda i neste møte 28.03.17 — viktig at alle møter

godt forberedt i saken

Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU—møte

20.02.l 7), vedtak fra RU ble referert i møte

Orientering om Arctic Race i Lyngen

.  Godt i gang med planlegging av etappen 12. august

. Skal være barnerace samme lørdag som racet går — på formiddagen

. Jobber med matfestival — lokal mat fra Nord—Troms (torsdag—søndag) — dette

kan være et godt samarbeidstiltak for regionen. Mer info kommer!

Adr.: Hovedveien 2, 975 ] Storslett
Tlf.  775882  79, Org. nr. 979  470452 . .  .  I;  I  .. o  .
E-post: re  ionrad@ntr0ms,no

www.nordtroms  orm/enno '  ' ' '  '
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Rett protoko/lutskrift bevitnes

2 l . februar 20]  7

Ber/t Fjellberg

Referent

Adr.: Hovedveien 2, 9757 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E—past: re i0nrad@ntroms.no
www. nordtroms orta/en. no
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1  Innledning — hensikten med planprogrammet og høringen

Forankring
Gjeldende, og første, Regional transportplan (RTP) for Troms ble vedtatt av Fylkestinget mars
2014, med planperiode 2014-2023. Det ble her lagt opp til at planen skal rulleres hvert 4. år, på
samme måte som nasjonal transportplan.  1  Regional planstrategi for Troms fylke, vedtatt av
Fylkestinget oktober 2016, går det frem at det i perioden 2016-2019 legges opp til å rullere
regional transportplan (2018-2029).

1.1 Hvorfor planprogram?

Regionale planer etter Plan- og bygningsloven er underlagt krav om prosess og medvirkning.
For alle regionale planer skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram
som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal klargjøre formålet med regional
transportplan, planprosessen og opplegg for medvirkning, samt gjøre rede for alternativer som
vil bli vurdert og hvilken kunnskap som finnes.  I  tillegg skal behovet for utredninger
konkretiseres. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn,
slik at berørte kan gi innspill. Planprogrammet skal vedtas politisk.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på følgende spørsmål:

. Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i Regional transportplan?

'  Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvor og hvordan man kan finne
informasjon?

0 Er høringspartens interesser tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet?

. Er det andre utredningsbehov, eller annen relevant kunnskap som ikke dekkes i forslaget?

1.2 Hvorfor Regional transportplan 2018-2029?

Troms har både distrikter med spredt bebyggelse og trafikale utfordringer og vekstproblematikk
i byene. Utvikling av effektiv og pålitelig persontransport er utfordrende både i by og distrikt.
Troms har ikke jernbane og sjøtransporten taper markedsandeler i forhold til vogntog på veiene.
Forfallet på vegene er stort og det er begrensede økonomiske ressurser til å stoppe forfallet.

Kollektivtransporten skal dekke etterspørsel av persontransport internt i byer og tettsted,
mellom byer og mellom regioner. l distriktene skal kollektivtransport sørge for skoleskyss og
et best mulig tilbud for befolkning. Kollektivtransporten må korrespondere der det er naturlig
og mulig, og det må tilbys gode overganger. Selv om ferge er en del av vegnettet, har det en
viktig rolle som kollektivtransport for øysamfunn i Troms.

Viktige spørsmål som skal besvares er:

Hvordan skal transporttilbudet styrke bo- og arbeidsmarked i Troms?
Hvordan kan risikoen for trafikkulykker reduseres og trafrkksikkerheten på fylkesvegnettet
bedres?
Hvordan bør forfallet på fylkesvegnettet håndteres?
Hvordan skal det regionale transporttilbudet og utviklingen av infrastrukturen styrke
næringslivets konkurranseevne på tross av distansen til markedene?
Hvordan skal kollektivtransporttilbudet i Harstad og Tromsø håndtere fremtidig transportvekst?
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Hvordan skal Troms utvikle et transportnett som er mer miljøvennlig og redusere klimautslipp
med utfordringene nevnt over?

Det trengs en helhetlig og langsiktig samferdselspolitikk for å ivareta hensyn, behov og krav til
et effektivt transportsystem i Troms. Derfor har fylkestinget vedtatt å utarbeide Regional
Transportplan for Troms. Planen er ment å bidra til samordning av planprosesser og skape en
samarbeidsarena for involverte forvaltningsnivå.

2  Beskrivelse av planområdet
Regional transportplan vil omfatte hele Troms fylke i tillegg til grenseregionene i Nordland og
Finnmark. Videre må planen forholde seg til transportkorridorer og kommunikasjoner internt i
landsdelen, til andre landsdeler og til internasjonale korridorer.

Andenes

 
Figur I. Oversiktskart Troms jj/lke.

Transportplanen skal vise utviklingstrekk knyttet til demografi og næringsutvikling i Troms

som har relevans til utvikling til transporttilbudet.

Det legges opp til å utvikle informasjon på nettsidene til Troms fylkeskommune der det gis
informasjon om planarbeidet og samferdselsområdet.
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3  Formål  med  regional  transportplan

Fylkesplanen for Troms angir målsetninger og strategier for effektiv og trygg samferdsel i
Troms. Hovedmål i gjeldende Fylkesplan er at «Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms
skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår
for utvikling og markedstilgang»

Det er imidlertid nødvendig å synliggjøre utfordringer og muligheter for underliggende områder
innenfor samferdsel. Det er også behov for bedre samordning av samferdselstilbud og
infrastrukturutvikling på tvers av forvaltningsnivå.

Regional Transportplan (RTP) skal derfor være strategisk innrettet og skal bidra til samordning
av prosesser og samferdselsmyndigheter i Troms. RTP for Troms vil gjennom mål og strategier
trekke opp langsiktig transportpolitikk, angi prinsipper og legge føringer for prioriteringer i
mere detaljerte handlingsprogram og budsjetter. Transportplan for Troms er tenkt å bidra til
samordning og koordinering av lokale og regionale planprosesser. Det er en nasjonal
forventning til utarbeidelse av regionale transportplaner som settes i sammenheng med
Nasjonal transportplan (NTP).

Gjennom RTP vil fylkeskommunen synliggjøre mål og krav til alle deler av transportsystemet.
Samtidig skal RTP gi innspill og føringer til prosesser og planarbeid i stat og kommune.
RTP vil være en overordnet plan og strategisk innrettet, og vil ikke ha retningslinjer for
arealdisponering eller utbygging, og vil dermed ikke ha krav om konsekvensutredning.

Mål og strategier fra Regional transportplan følges opp i handlingsplaner. Det legges opp til å
utarbeide  2  handlingsplaner:

- Handlingsplan for investering, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet (herunder gang,
sykkel og trafikksikkerhet)

- Handlingsplan for kollektivtransport

4
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4  Rammer og føringer for  planarbeidet

4.1  Nasjonale  rammer og føringer
Nasjonal transportplan (NTP) angir mål og strategier for Nasjonale føringer:

-  Nasjonal transportplan (NTP)
nasjonal transportpolititikk. NTP har en tidsramme på 10 - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,

år (kommende på 12 år), men rulleres hvert 4. år. areal-Og tranSponplanlegging-
Handlingsprogram for transport til sjø, på riksveg, '  NaSJonale fowentmilgerm reglonalog
. . kommunal planlegging
Jernbane, og sektorplaner for luftfart utarbeides med  _  Nasjonalkhm_og miljøpolitikk
grunnlag i mål og strategier i NTP. -

-  Lovgivning for folkehelse og universell

. . tf  '
4.2 Regional rammer og føringer u 0mg

Det foreligger flere regionale planer som har innvirkning Regionale føringer:
og som legger føringer på regional transportplan. Disse  -  Regional planstrategi
planene har definerte mål og strategier som det skal tas  -  äyufåskåmämnåäs øktjmljlipläjk

- - o -  ]e en e an mgspan OI CSVCg Og
hensyn til og som skal samordnes. I tillegg foregar det kouekfimspon
andre prosesser og annet planarbeid som Vil ha . Fylkesrådets tiltredelseserklæring
innvirkning på dette planarbeidet. Klima og - FylkeSplan for Troms
miljøperspektivet skal ivaretas i alle innsatsområder i Regfonalsimteglfor khma og energl

-  Øvrr ge regionale planer
fylkesplanen, dette følges opp i regional transportplan. -

Figur 2. Oi crsiirt  m  er i'm-inger tur Mamaia-idet

Det foreligger også planer, mål og strategier i
naboregioner og kommuner som er relevant for Transportplan for Troms. Dette skal fanges opp.

5  Organisering, prosess og medvirkning

Regional transportplan skal bidra til samordning av planprosesser i fylket. Dette krever politisk
forankring, bred kommunikasjon, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Derfor er organisering
og medvirkning av berørte viktig for å få et godt resultat. Tverretatlig samarbeid i planarbeidet
blir også en viktig del av prosessen.

Figuren under Viser organisering av arbeidet med regional transportplan:

I I O I I I I l I

II I I

Q

G l  I
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Planarbeidet vil omfatte mange kommuner, og statlige myndigheter med regionalt ansvar. Det
er derfor naturlig at arbeidet foregår på regionalt nivå. Det søkes forankring hos kommunene
gjennom møter og kommunikasjon, foruten selve høringsrundene.

Fylkestinget har plan- og godkjenningsmyndighet, og har vedtatt regional planstrategi med

oppstart av arbeid med Regional transportplan 2018-2029.

Fylkesrådet legger fram plansaker for fylkestinget, og følger opp de vedtak som fylkestinget
fatter. Fylkesrådet vil fungere som styringsgruppe for planarbeidet.

Samferdsels- o mil'øetaten er underlagt Fylkesråd for samferdsel og miljø. Samferdselsetaten
styrer prosjektgruppen og utfører det praktiske planarbeidet.

Troms lkestrafikk (TFT) er organisert som en avdeling i samferdsels- og miljøetaten.
Oppgavene er administrasjon av kollektivtransport i fylket; buss, hurtigbåt og ferge. TFT vil
fungere som en viktig prosjektstøtte for prosjektgruppen for kollektivtransport.

Troms f lkes trafikksikkerhetsutval TFTU er delegert ansvaret for å tilrå og samordne tiltak
for å fremme trafikksikkerhet i fylket. Dette er noe fylkeskommunen, etter veitrafikklovens
§40, har et særskilt ansvar for. Det legges opp til at TFTU får ansvaret for å utarbeide en
langsiktig strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Troms.

Statens ve esen SVV har i oppdrag å forvalte, planlegge og drifte fylkesvegnettet på vegne
av fylkeskommunen. I planarbeidet fungerer SVV som en viktig prosjektstøtte knyttet til
prosjektgruppen, både planmessig og vegfaglig.

K stverket Jernbaneverket o Avinor forvalter hhv statlig havn og farleder,
jernbaneinfrastruktur og lufthavner, og er dermed viktige bidragsytere til arbeidet med RTP.
Nasjonal transportplan (NTP) er en overordna langtidsplan for Transportetatene og Avinor.
Prosjektgruppene vil invitere statsetatene inn når det er naturlig. De bidrar til faglig
kvalitetssikring og skal sikre at planarbeidet er i samsvar med NTP.

F lkesmannen i Troms har ansvar for å påse at lov og nasj onale retningslinjer samt prosess- og
medvirkningskrav etter plan- og bygningsloven overholdes. Foruten tidlig dialog forut for
høring, vil Fylkesmannen i Troms bli informert om planarbeidet underveis. Det opprettes
temagrupper for særlige tema etter behov.

5.1 Prosess:

Regional transportplan skal gjennomføres med prosess og medvirkning etter Plan- og
bygningsloven.

Forslag til planprogram behandles av fylkesrådet og sendes ut på høring i minimum 6 uker,
med bred kunngjøring i ulike medier og elektroniske brev.

Etter høring og offentlig ettersyn vil alle innspill til planprogrammet bli merknadsbehandlet.
Det endelige forslaget til planprogram legges fram for behandling i Fylkesrådet.

Parallelt pågår forarbeid til regional transportplan. Etter høring av planprogrammet utarbeides
et forslag til plandokument for RTP. Planen sendes ut på høring av Fylkesrådet. Etter endt
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høring og merknadsbehandling, legges forslag til regional transportplan fram for Fylkestinget

oktober 2017.

Kunnskapsinnhentingen er startet opp, samferdsels- og miljøetaten styrer og organiserer

innhenting av denne og bestiller eventuelle nye utredninger. Eventuelle konsulentoppdrag settes

ut i henhold til regler om offentlige anskaffelser.

5.2 Medvirkning:
Foruten høring er offentli e m di heter sikret medvirkning gjennom prosjektgruppe og

referansegruppe, gjennom regionale transportseminarer og i særskilte møter.

Medvirkning fra interesseor anisas'oner sikres gjennom referansegruppemøter og særskilte
møter etter behov. Disse møtene vil arrangeres fra februar til mai i 2017.

Medvirkning fra befolkningen ivaretas gjennom høring og offentlig ettersyn, samt informasjon

gjennom fylkeskommunens internettsider og kurmgjøringer i media om høringer. Det legges

opp til å legge ut utredninger og bakgrunnsmateriale for planarbeidet på nettsiden til

fylkeskommunen.

5.3 Fremdrift:

Fylkesrådet sluttbehandler planprogrammet mars 2017, mens sluttbehandling av RTP gjøres av

fylkestinget høsten 2017. Handlingsplan for fylkesveg legges ut på høring høsten 2017, mens

handlingsplan for kollektivtransport behandles av fylkestinget i 2018 (etter høringsprosess).

2017 J J J A  S  0  N D

Planprogram til høring

 

Merlcnadsbehandling

Vedtak planprogram

Planprogram

Utredningsarbeid/

utarbeidin RTP
RTP til høring

Merknadsbehandling "  ' i. "  . “2i:

   

 

Fylkestingets E  .

behandlin RTP {53"

Utredningsarbeid/ '  '— -- ,. .  » .

utarbeidin HP

HP for fv. til hørin

Merknadsbehandling

plandokument

RTP

 

Handlingsplan

for fylkesveg

Vedtak HP for fv. ;;

Figur 3: frulmirift i plnnurlwidct
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6 Planstruktur

Plandokumentet deles  inn  i  de  ulike  plantemaene som skal behandles og gjøres  rede  for, der
hovedkategoriene er:
Fylkesvegnettet, kollektivtransport, aktiv transport, statlig transportinfrastruktur,
næringslivets transportbehov, transportsektorens samlede miljøpåvirkning, forvaltning
og finansiering.

Disse kategoriene vil utgjøre hovedstrukturen i plandokumentet.

Det er flere tema som ikke foreslås som eget plantema, men som vil innvirke på flere områder
i transportsystemet. Disse vil omtales under flere plantema

7  Plantema

Planen Vil ha et stort fokus på fylkeskommunens myndighetsområde innenfor regional
samferdsel. Hovedtemaene/kategoriene, som nevnt i forrige kapittel, vil få en sentral rolle i
planen. Enkelte tverrsektorielle hensyn og tema som vil innvirke på flere områder i
transportsystemet ivaretas og omtales på tvers av plantema.

7.1 Tverrsektorielle hensyn og tema

Samordnet areal- og transportplanlegging
En viktig forutsetning for begrensing av transportarbeid og tilrettelegging for gående, sykkel
og kollektivtransport er samordning av areal og transportplanlegging. Det ikke lagt opp til
retningslinjer for arealbruk eller areal- og transportplanlegging i Regional transportplan for
2018-2029.  Men det er  behov  for å sammenfatte og samordne areal- og transportplanlegging i
fylket.

Universell utforming
Transportsystemet i Troms skal bidra til  å  sikre tilgjengelighet for alle (universell utforming),
gjennom hele reisekjeden.

Bo- og arbeidsmarkedsregioner

Det er vedtatt en senterstruktur gjennom Fylkesplan for Troms. Regional transportplan og det
regionale transporttilbudet skal reflektere senterstrukturen og skal styrke bo- og arbeidsmarked.

Klimautslipp, milj øvennlig transport og klimatilpasning
Fylkesplanen sier at klima- og miljøspørsmål skal være en del av alle innsatsområder, dette
gjelder også for Regional transportplan.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet skal være et gjennomgående hensyn i regional transportplan, og omfatter både
holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak.  I  regional planstrategi for Troms  2016—2019  går det
frem at folkehelse skal integreres i alle regionale planer.  I  den sammenheng, og som ledd i
oppfølgingen av fylkeskommunens godkjenning som et trygt lokalsamfunn (Safe Community),
er trafikksikkerhetsarbeidet svært viktig.
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Samfunnssikkerhet  og beredskap
Fylkeskommunen er regional beredskapsmyndighet og har et ansvar som vegeier og
kollektivmyndighet. Som vegeier har fylkeskommunen et beredskapsmessig ansvar i forhold til

å opprettholde kommunikasjon dersom det forekommer brudd i vegforbindelsen, der dette er
mulig. Beredskapen ivaretas gjennom eget planverk for etablering av omkjøringsmuligheter der
slike finnes.

I tillegg er fylkeskommunen ansvarlig for å etablere og vedlikeholde en regionalt tilpasset sivil
transportberedskapsorganisasjon som kan bistå forsvar, politi, fylkesmann og kommuner i en
beredskapssituasj on.

7.2 Fylkesveg

Fylkesvegnettet i Troms består av 2909 km veg, med 37 tunneler, 382 bruer og 31 fergekaier.
Mye av fylkesvegnettet er veger med lav trafikk, ca. 5% har årsdøgntrafikk (ÅDT) over 3000.
Fylkeskommunen er vegeier, Statens vegvesen forvalter og planlegger på vegne av Troms
fylkeskommune (sams vegadministrasj on).

Statens vegvesen har kartlagt kostnader for å fjerne forfall på fylkesvegene i Norge. Det er et
samlet behov på mellom 6-8 mrd. kr (2012-kroner) for å fjerne forfall og nødvendige
oppgraderinger på fylkesvegnettet i Troms.
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Plantema Utfordringer fylkesveg Kunnskapsinnhenti ng
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Fylkesvegnettet

Investering

Drift og vedlikehold

Trafikksikkerhet

Byutford ringer

Rassikring

-  Innhenting av forfallet på

fylkesvegnettet i Troms er

kostnadsberegnet til mellom 6-8 mrd.

Vedlikehold og forfallsutfordringene

må sees i sammenheng med

investering.

- Selv om antall alvorlige trafikkulykker

går ned, må nullvisjonen ligge til

grunn.

-  Troms har den laveste andelen av BK

10 veger (klassifisert for

tungtransport) i landet (58 %).

-  Fremkommelighetsutfordringer og

flaskehalser for næringstransport

-  Behov for tiltak som motvirker

kostnadsøkning og vurdering av nye

prosjekt må tilpasses fremtidige

begrensede økonomiske rammer.

-  Fylkesvegnettet iTroms har et

betydelig forfall (5,8mrd 2012-kr) og

det forventes akutt vedlikeholdsbehov

på de største bruene og tunnelene.

-  Kostnadsnivået for driftskontraktene

har økt sterkt.

-  Det er et stort behov for dekkelegging

og redusere sporing.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (TFTU)

har lagt til grunn målsetninger for

trafikksikkerhetsarbeidet i Troms. l

tillegg bevilges det midler til

trafikksikkerhet over handlingsplan for

fylkesveg. Med målsetning om å fremme

folkehelsen er trafikksikkerhet er viktig

faktor.

Det vises til arbeidet som forgår

gjennom Harstadpakken og Tenk

Tromsø iTromsø

Troms har 11 punkt på riksveg og 67

punkt på fylkesveg med middels og høy

skredfakto r, og som trenger

skredsikring. Til sammen er kostnaden

anslått til over 6,4 milliarder kroner.

Kostnadsbildet svært usikkert og

betydelig. Å påregne 40 prosents tillegg

er fornuftig. Det tilsvarer et totalbilde på

rundt 9 milliarder. Av dette ca. 7, 5

milliarder på fylkesveger i Troms.

-  Strategiske vurderinger for innhenting av

forfall. Det tas utgangspunkt i viktige

strekninger med stor nærings— og

samfunnsmessig betydning

- Trafikksikkerhetsutredning for

høytrafikkerte fylkesveger

- Rapport om næringstransporter i Troms

skal oppdateres

- Det skal utarbeides en oversikt over de

økonomiske rammene for fylkesveg og

kollektivtransport de neste 10 årene.

-  Strategiske vurderinger for drift og

vedlikehold, økonomiske rammer,

effektivisering av kontrakter og

driftsstandarder.

- Synligjøre strategi for å redusere forfallet

på fylkesvegnettet

- Strategiske vurderinger for å styrke det

regionale arbeidet med trafikksikkerhet.

Utredninger og planlegging utføres i

tilknytning til arbeidet med bypakker.

Dette omfatter Harstadpakken og arbeid med

bymiljøavtale for Tromsø. Dette arbeidet

organiseres i «Tenk Tromsø».

Det vises også til avtale med Samferdselsdep.

knyttet til belønningsordningen for

kollektivtransport.

Risikovurderingen og skredsikringsrapport fra

Statens vegvesen 2015 legges til grunn. I

tillegg ønsker Fylkestinget å hensynta sikring

av viktige «kyst til marked» korridorer og

muligheter for alternative skredsikringstiltak.
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Samfunnssikkerhet og Fylkeskommunen er regional Det skal utarbeides sektorplan for

beredskap beredskapsmyndighet og har et ansvar samferdselsansvaret for Troms

som vegeier og kollektivmyndighet. fylkeskommunen.

Klimautslipp fra Transportsektoren står for mer enn lnnsamling og sammenstilling av eksisterende

transportsektoren halvparten av klimagassutslippene i miljødata for tra nsportsektoren i Troms. TFK

Troms fylke. Med regionalt mål om å utarbeidet klimaregnskap for Troms og

følge de nasjonale utslippsmålene er det Tromsø by i hhv. 2014 og 2015. Øvrig

innen denne sektoren vi kan gjøre tiltak kunnskapsinnhenting siste året er bla.

som betyr noe. Mer om dette finnes i utredning for eI-buss i Tromsø by, utredning

«Klima o ener istrate i for Troms 2015- av miljørettede anbud for hurtigbåt.

2025»

7.3 Aktiv  transport
Det foreligger målsetning om å øke andelen gående og syklende. Altfor mange korte reiser
foregår med bil og det er et stort udekket behov i forhold til tiltak for gående og syklende. Med
bakgrunn i miljøhensyn, trafikksikkerhet og folkehelse er det betydelige positive effekter ved
en større satsing på gang og sykkel tilrettelegging. Målseming om å fremme folkehelse må nås
gjennom kombinasjon av flere tiltak på tvers av fagfelt.

Tilrettelegging for gang og sykkel er også et spørsmål om trafikksikkerhet og bedre skoleveg.
I  byene er det et spørsmål om reduksjon av personbiltrafikk for de korte reisene, og målsetning
om nullvekst i bilreiser.

Plantema Beskrivelse Kunnskapsinnhenting

Tilrettelegging for gående. Det arbeides ut fra vedtatte målsetninger  - lbyene vises til arbeidet med

Tilrettelegging for om å øke andelen gang og sykkelbruk på Harstadpakken, og «Tenk

sykkeltrafikk. kortere reisene, særlig i by og større Tromsø».

tettsteder. Dette reduserer bilbruk og - Kartlegging av forholdene for

bidrar til attraktive byområder og bedre gående og syklende knyttet til

folkehelse. skoleveg i Troms (fylkesveg).

ldistriktet er det et spesielt fokus på

skoleveg og trafikksikkerhet.

Folkehelse Transportsektoren har ansvar for å bidra til Redegjøre for folkehelseeffekt og

å sikre og tilrettelegge for bedre folkehelse samfunnsøkonomiske besparelser

(Folkehelseloven). ved økt gang, og sykkeltrafikk.

Folkehelseloven stiller krav til oversikt over

helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Knyttet til samferdsel er det viktig å peke

på fysisk miljø, og skader og ulykker.

7.4 Kollektivtransport
Det ble foretatt  13,5  mill kollektivreiser i Troms i  2015.  Det gjør at Troms er høyt opp blant
fylker med høy kollektivandel. Tromsø by har en stor andel bussreiser, med over 12% av alle
daglige reiser!

Samtidig vil det være vanskelig å møte fremtidig kostnadsnivå og behov for økt kapasitet i
kollektivtransporten. Hurtigbåt- og fergetilbudet er en vesentlig faktor for robuste bo- og
arbeidsmarkedsregioner i Troms. Tilbudet må være optimaliseres i forholdet mellom behov og
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tilgjengelige økonomiske rammer. Målsetning om økt kollektivandel betinger en langsiktig

økning av økonomiske rammer til kollektivtransport.

Plantema

Kollektivuansport i by

Kollcktivtransport i

distriktet

Ferge og hurtigbåt

Skoleskyss

Markedsføring,
reiseinformasjon,

billettering

Universell utforming

Infrastruktur for
kollektivtransport

Beskrivelse

Kollektivtilbudet er avhengig av flere

forvaltningsnivå og etater.

Tverretatlig samarbeid er en

suksessfaktor.

Et godt kollektivtilbud er, og vil bli et

sterkt virkemiddel for  å  forebygge

økt bilbruk.

Kollektivtilbudet i distriktet er

avhengig av  å  samordne

transporttilbud slik at tilbudet totalt

bedres.

Hurtigbåttilbudet i Troms består av

8 rutestrekninger som betjenes av  7

lokal- og hurtigbåter (ikke medregnet

reservefartøyer).

12 helårs fergesamband i Troms

betjener til sammen 26 fergekaier.

De fleste av disse fergekaiene har

blitt opprustet eller erstattet av nye

kaier i løpet av perioden  2006—2014.

I  tillegg er det

Fylkeskommune har gjennom lov

plikt til  å  tilrettelegge for skoleskyss.

Kundeorientering betyr tilpasning av

tilbud etter behov og redusere

barrierer. Hensiktsmessig rutetilbud,

god og tilstrekkelig informasjon til

rett tid. Forenkling av systemer for

informasjon og betaling.

Universell utforming for

kollektivreisende betinger at hele

reisestrekningen fra start- til

målpunkt er tilgjengelig for alle,

uavhengig av funksjonsnivå. Dette

inkluderer bl.a. vegnett,

transportmateriell, billettsalg og

informasjon

Temaet består av holdeplasser,

busstrasé, terminaler, knutepunkt,

ventero msfasiliteter, adkomst til

holdeplass osv.

unnskapsinnhenting

Det vises til arbeidet med Harstadpakken,

som har utredet og planlagt fremtidig

busstilbud for Harstad by. Det planlegges

nå oppstart av den nye linjestrukturen.

Det vises til arbeidet i Transportnett

Tromsø/Tenk Tromsø, der det er utredet

effektivisering av rute— og linjestruktur og

viktige fremkommelighetstiltak for buss.

Detaljplanlegging av «Metrobuss Tromsø»

er satt  i  gang.

Det skal gjennomføres en kartlegging av

knutepunkt, linjestruktur og

holdeplassmønster på fylkesveg og

riksveg, i et samarbeid mellom TFK og

SVV

Uta rbeide strategier for

kollektivtransport i distriktet

Sammenstille kunnskap knyttet til ferge

og hurtigbåt tilbud.

Oversikt og strategi iforhold til nye

anbud (jf. Vedtatt HP for kollektiv).

mtale gis under  kollektivtransport  i

istriktet.

et skal gis en oversikt over utfordringer og

uligheter teknologisk utvikling gir for

orbedringer i kollektivtilbudet fremover.

et er krav om universell utforming (UU) på

Ila nye anlegg. Det er imidlertid en

tfordring å sørge for UU på alt eksisterende

nfrastruktur på fylkesvegnett.

ed planlegging, bygging og oppgradering

kal UU prioriteres.

et skal gjennomføres en kartlegging av

nutepunkt, linjestruktur og

oldeplassmønster på fylkesveg og riksveg.
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7.5 Statlig infrastruktur:
Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2018-2029 ferdigstilles før sommeren 2017.  I
løpet av NTP-prosessen utarbeides svært mange utredninger og rapporter som
grunnlagsdokumentasjon. I arbeidet med RTP vil det vises til dette arbeidet og
kunnskapsinnhentingen derfra som også inkluderer arbeid utført for Troms fylkeskommune.

Plantema Beskrivelse
Riksvegnett Riksveger i Troms består av E6 fra sør til Nord, E8 fra Finskegrensen til Tromsø

lufthavn og Tromsø havn, innfartsvegen til Harstad Rv 83, Deler av E10 i Sør-
Troms og vegannen fra E6 til Bardufoss lufthavn. Rv 85 går innom Troms fylke,

i Kvæfjord kommune. NTP legger føringer på investering, drift og vedlikehold på
riksve nettet.

Havn og farled Kystverket forvalter sjøverts stamnett. Herunder ligger farleder, statlige havner
o fiskerihavner.

Lufthavner Avinor er et statlig aksjeselskap, og forvalter statlige lufthavner og har ansvar for
fl sikkerhet.

Jernbane Jernbaneverket forvalter banenett  0  sikkerhet.

7.6 Næringslivets transportbehov

Informasjon om varetransport er mangelfull og fragmentert. Det er av stor betydning for fylket
å identifisere transportvolum, flaskehalser og utviklingsbehov for å gjøre treffsikre valg for
investering, drift og vedlikehold av fylkets samlede transportinfiastruktur.

Plantema Beskrivelse Kunnska sinnhcntin
Næringslivets transporter Det utføres jevnlig oppdatering av Næringstransport på fylkes- og

status for næringstransportene i riksveg ( godsstrørnsanalyse) i Troms
Troms for alle relevante godstyper. skal oppdateres i 2017.
Herunder sjømat (fangst og havbruk),
petroleum, mineralnæringen,

landbruk og dagligvarer. I tillegg
andre transportkrevende næringer
som bl.a. avfall og post berørt, samt
omtale av Forsvarets
trans ortvirksomhet.

Maritim transport og Sj øtransporten har tapt Oppdatering av status og

maritimt retta infrastruktur markedsandeler i forhold til utviklingstrekk for sjøtransport og
Oppfølging av strate gi «Fra godstransport på bil. Mer gods på sjø havn for Troms.
kyst til marked» bidrar til økt trafikksikkerhet og

miljøgevinster. Sjøtransporten bidrar

til aktivitet og sysselsetting i Troms.

7.7 Transportsektorens samlede miljøpåvirkning:
Regional strategi for klima og energi for Troms ble vedtatt des 2015, den vil være førende for
arbeidet med Regional transportplan. Fylkesplan viser til at klimautfordringer skal ha et fokus
i alle fylkeskommunale planer.

Klimautslipp og lokal forurensning fra transportsektoren er betydelig. Identifisering av

treffsikre tiltak forutsetter kunnskap om utvikling og status for utslipp og forurensning. Det
er derfor behov for innsamling og sammenstilling av eksisterende regionale miljødata for
transportsektoren. Det vil danne grunnlag for fremtidig strategisk grep.
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Vedlegg:
11 ://Www.troms 1ke.no/Troms lke/media/1809/kunnska  s
2015. (if

nnla  et—for-troms-

htt ://www.n'oms 1ke.no/#/innhold/t'enester/ lanle in laner—o —strate ier/
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Nord-Troms Regionråd DA

Totalregnskap

31.12.16

Totalregnskapet består av:

Drift /Rust

Studiesenteret

Kompetanseløftet
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Nord-Troms Regionråd  DA

9151  STORSLETT

Org.nr. 979 470 452

Resultatregnskap per 31.12.16 og 31.12.15

Inntekter: Note  31.12.16 31.12.15

Driftsstøtte kommuner 2.145.000 2.145.000
Tilskudd/krav  på tilskudd  Troms  fylke 1.633.545 1.728.402
Andre  inntekter 1 877.810 663.116

Sum inntekter 4.656.355 4.536.518

Kostnader:
Lønn  og personalkostnader 2 3.230.138 2.687.985

Husleie 182.877 133.136
Mindre utstyr, lokale tjenster  /  EDB 140.376 111.782

Regnskap og revisjon 3 21.313 227.375

Kontorrekvisita, porto  og telefon 126.358 97.651
Reise, diett  og bilgodtgjørelse 154.683 117.117

Møtekostnad, annonser  og diverse kostnader 404.570 339.358

Tap på  fordring 0 1.500
Prosjekt  og studiekostnader 4 337.827 386.286

Sum  driftskostnader 4.598.142 4.102.190

Driftsresultat 58.213 434.328

Renteinntekter 6.071 11.706

Resultat 64.284 446.034
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Nord-Troms Regionråd DA
9152 SØRKJOSEN
Org. nr. 979 470 452

Balansen pr. 31.12.15 og 31.12.14

Eiendeler:

Aksjer  Halti  Næringshage/Kvenkultur
Debitorer

Krav  på  tilskudd

Bank

Sum eiendeler:

Egenkapital og gjeld:
Eierandeler
Kompetansefond
Fond  RUST

Frie fond

Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld:
Leverandører

Forskudd fra samarbeidspartnere/studenter
Skattetrekk

Feriepenger/annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Storslett den 28. mars  2017

Svein O.  Leiros

Øyvind Evanger

Berit Fjellberg

Ørjan Albrigtsen

Dan-Håvard Johnsen

Note

5

6

31.12.16 31.12.15

33.200 33.200
69.500 42.137

983.329 968.560
1.746.885 1.522.094

2.832.914 2.565.991

75.000 75.000
100.000 100.000
100.000 100.000

1.409.492 1.345.208

1.684.492 1.620.208

38.900 0
677.785 531.200
106.088 92.993
325.649 321.590

1.148.422 945.783

2.832.914 2.565.991

Eirik Losnegaard Mevik

Knut Jentoft
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Nord-Troms Regionråd DA
9151 STORSLETT

Org.nr. 979 470 452

Noter til regnskapet.

Generelt:

Totalregnskapet består av regnskapene for Drift (inkl ungdomssatsingen  RUST), Nord-Troms
Studiesenter og Kompetanseløft i Nord—Troms.

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i  samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet
har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskapsstandard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.

Note 1 Andre inntekter.

Beløpet henføres til tilskudd til forskjellige prosjekter inklusiv studieavgift som studentene har
betalt.

Note 2 Lønn og personalkostnader.

Selskapet har i  2016  hatt ca.  7  årsverk.

Lønnskostnader 2016 2015

Lønn og personalkostnader 3.230.138 2.687.985

Ytelser til ledende personer:

Daglig leder 676.691 667.100

Pensjonsforpliktelser omfatter  ordinær KLP ordning, og er ikke balanseført. Forsikrede
ordninger omfatter alle ansatte. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie på
Kr. 415.219,—. Selskapet har pensjonsforpliktelse for tidligere ansatte. Selskapet oppfyller alle
pensjonsforpliktelser.

Note  3 Revisjonshonorar 2016 2015

Revisjonshonorar er kostnadsført med 21 .313 27.375

Regnskapsfører har fra  01.01.2016  vært ansatt i selskapet.
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Note 4 Prosjekt  og studiekostnader

Beløpet henføres til kostnader til forskjellige prosjekter i regi av Nord-Troms Studiesenter.

Note  5 Bankinnskudd.

År 2016 2015

Sperret på skattetrekkskonto 136.274 136.206

Note  6 Feriepenger/annen kortsiktig gjeld.

2016 2015

Feriepenger 310.649 254.5 90

Annen kortsiktig gjeld M M

Sum 325.649 321.590  

Annen kortsiktig gjeld henføres til periodisert revisjonshonorar.

67



Nord-Troms  Regionråd  DA

Drift

31.12.2016
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N  0rd-Tr0ms  Regionråd  DA
9151 STORSLETT

DRIFT Daglig leder: Berit Fjellberg

Resultatregnskap pr. 31.12.16

Inntekter:

Andre inntekter

Driftsstøtte fra kommunene

Sum inntekter

Kostnader:

Lønn og feriepenger  -  ref. sykepenger

Andre Personalkostn.
Husleie, telefon, renhold, strøm 0.1

Regnskap og revisjon

Bil, diett og reisekostnader

Diverse kostnader inkl. møter

Datasider  — arkivsystem

Annonser, div.kostn  — renteinnt.

Kjøp av datautstyr

Mastergradstipender

Tiltak ungdom

Sum kostnader

BDO  -  konsulentoppdrag

Sum ikke budsjetterte kostnader

Resultat

Sørkjosen 6. februar  2017

31.12.16

90.675
1.645.000

1.735.675

934.935
145.040
100.668

4.100

62.581
181.699

0
85.211

0
0

57.445

1.571.679

31.250

31.250

132.746

Budsjett

0
1.645.000

1.645.000

933.000
150.000
115.000

62.000
75.000

125.000
50.000
35.000
10.000
40.000
50.000

1.645.000

0

0

Avvik

90.675
0

90.675

-  1.935
4.960

14.332
57.900

12.419

-  56.699
50.000

-  50.211
10.000
40.000

- 7.445

73.32_1

31.250

31.250

132.746
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Nord-Troms Regionråd DA

Studiesenteret

Regnskap pr.  31.12.2016
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Nord-Troms Regionråd DA

Nord—Troms Studiesenter

Leder: Kristin Vatnelid Johansen

Regnskap Regnskap

31.12.16 31.12.15

Inntekter:

Diverse inntekter 28.500 148.644
Kommunene i Nord Troms 500.000 500.000

Kurs 87.031 97.772

Troms fylke 500.000 500.000

Sum inntekter 1.115.531 1.246.416

Kostnader:

Lønn og personalkostnader 1.184.729 1.081.505
Husleie og kostnader lokale 107.491 92.900
Nettside/EDB 31.596 25.272

Regnskap og revisjon 7.925 91.500
Kontorkostnader 34.632 26.334
Møtekostnader 13.702 15.070

Administrativ kostnadsfordeling —  288.500 — 550.000

Studie- og kurskostnader 37.237 42.997
Reisekostnader 35.597 21  .  130

Annonser/markedsføring 19.753 75.3  13
Tap på fordring 0 1.500
Gebyr bank/renter - 169 - 74

Sum kostnader 1.183.993 923.447

Resultat -  68.462 322.969

Kommentar:

Administrativ kostnadsfordeling foretatt mellom avdelingene Nord-Troms Studiesenter og

Kompetanseløft i Nord-Troms henfører seg til personal— og kontorko stnader for prosjektleder

Kompetanseløftet  -  kommunestrategi.

Storslett 7. februar  2017
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Nord-Troms  Regionråd  DA

Kompetanseløft i Nord-Troms

Regnskap per  31.12.2016
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Nord-Troms Regionråd DA

Kompetanseløft  i  Nord-Troms

Prosjektansvarlig: Nord-Troms Studiesenter v/Jan Frode Fjære og Lisbeth Holm

Regnskap Prosjekt Total  prosjekt

2016 regn  skap regnskap
per 31.12.15 31.12.16

Inntekter:

Inntekter fra prosjekter/diverse inntekter 696.604 588.900 1.285.504
Tilskudd Kompetanseløft 1.108.545 1.429.753 2.538.298

Sum inntekter 1.805.149 2.018.653 3.823.802

Kostnader:

Lønn og personal 840.434 561.894 1.402.328
Husleie/kontorhold 149.070 86.798 235.868

Datakostnad 48.785 15.039 63.824

Regnskap og revisjon 9.288 39.000 48.288
Møtekostnader 75.671 31.355 107.026

Eksterne tjenster/studie— og kurs 211.896 220.589 432.485
Reisekostnader 56.505 49.375 105.880

Administrativ kostnadsfordeling 413.500 878.809 1.292.309
Overførte kostnader 0 135.794 135.794

Sum kostnader 1.805.149 2.018.653  3.823.802

Resultat 0 0 0

Kommentar:

Administrativ kostnadsfordeling foretatt mellom avdelingene Nord-Troms Studiesenter og
Kompetanseløft iNord—Troms henfører seg til personal— og kontorkostnader for prosjektleder

Kompetanseløftet  -  kommunestrategi.

Storslett 7. februar 2017
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KOMMUNESEKTORENS  ORGANISASJON

Cim/i bil/X
hue» tråkket, røff ”32%

M HV +MXHW
Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

Att: Christin Andersen

Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune

Vår referanse: 15/00103—5

Arkivkode: O

Saksbehandler: Marianne Christine

Sand

Deres referanse:

Dato: 15.03.2017

Det vises til søknad datert 24.01.17 og e-post datert 07.03.17 om tilskudd fra OU-midlene til

lederutviklingsprogram i perioden 01.03.17-30.06.18.

Søknaden er behandlet og det gis tilsagn om tilskudd, stort kr. 600 000.

Tilsagnet gis på de vilkår som er gjort kjent på KS sine internettsider, www.ks.no ou-midler.

Tilsagnet står ved lag i 18 måneder fra dato og utbetales på bakgrunn av innsendte kopier av kvitteringer

som viser kommunens utgifter til denne lederopplæringen.

OU-midlene dekker ikke merverdiavgiften da denne kan søkes dekket via momsrefusjonsordningen for

kommunene.

M  fM, . ./,/.
Tor Arne Gangsø

Områdedirektør

KS

Besøksadr.: Haakon VIIs gate  9 Nettside: www.ks.no

Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ks@ks.no

Sissel Haugen Daldosso
=  .

Radglve r

Telelon: +47 24 13 26 00 Bankgiro: 8200.01.65189
Org.nr.: 971 032 146 Iban: N063 82000165189
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1076-3 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud/Roger Aronsen 

 Dato:                 05.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 06.04.2017 
7/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 04.04.2017 
10/17 Nordreisa formannskap 11.04.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Salg av Solvoll ungdomshus 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling: 
Barne- og unges kommunestyre sak 11/16 Salg av Point - uttalelse fra BUK 
 

Vedlegg 
1 Takst Solvoll 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 04.04.2017  
 

Behandling: 
Frp, MdG, Sp, H og Krf fremmet følgende endringsforslag: Solvoll skole legges ikke ut for salg. 
Administrasjonen bes utrede offentlige tilskudd til oppgradering, og eventuell flytting, fra 
Stiftelsen UNI, Riksantikvaren, Sametinget, Norsk kulturarv, Enova, og andre.  
 
Det ble stemt over endringsforslaget satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget enstemmig 
vedtatt.  

Vedtak: 
Solvoll skole legges ikke ut for salg. Administrasjonen bes utrede offentlige tilskudd til 
oppgradering, og eventuell flytting, fra Stiftelsen Uni, Riksantikvaren, Sametinget, Norsk 
kulturarv, Enova, og andre. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.  
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2. Inntekter fra salget settes av til nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen. 
3. Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen legges fram 

for Formannskapet til godkjenning. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fått henvendelse om kjøp av Solvoll ungdomshus. Det opplyses i brevet 
at de ønsker å rive bygget og skape noe nytt i området; forretningsbygg/parkering/park. 
 
Historie til bygget 
Solvoll ble oppført som skolebygg i 1921 (Hansen, Emil: Nordreisa bygdebok, s.180) og var 
skole fram til Storslett ungdomsskole stod ferdig på begynnelsen av 1970-tallet. 
Bygget er brukt til Ungdomsklubb og Ungdommens hus/Point siden slutten av 1970-tallet. 
Rundt 1980 ble det gjort restaureringsarbeid og blant annet bygging av nytt inngangsparti og 
skifte av vinduer.  
Alle bygninger som ikke ble brent under krigen, vurderes som verneverdige. Solvoll er en av 
svært få bygninger i Storslett sentrum fra før krigen, og den eneste offentlige bygningen.  
 
Dagens bruk av bygget 
Point benyttes i dag til kulturskoleundervisning innen musikk, foto/ skapende skriving og dans. 
Det er også øvingslokale for barnekor, teatergrupper og dans.  
I tillegg til dette er det amatør lydstudio og ungdomsklubb/oppholdssted i bygget.  
Kafé X har tilhold her en dag i uka, siden brannen i Leonard Isaksens veg.  I tillegg benyttes 
lokalene til en del kommunal møtevirksomhet. 
 
 
Teknisk tilstand og krav i hht plan og bygningsloven. 
Det er gjennomført en teknisk vurdering samt at det er tatt en verditakst av bygget. Dette er 
sammenstilt i vurderinga av den tekniske tilstanden og hvilke utbygginger som må gjøres for at 
bygget skal tilfredsstille krav til blant annet universell utforming. 
 
Tabellen viser oppgradering av Point til normal standard med tilgjengelighet i henhold til PBL 
 

Faktor Forklaring Pris 
Verdireduksjon fra takst Dette vil det koste å få bygget i normal stand 2 336.100,- 
Usikkerhetsfaktor Faktor i henhold til kalkylevett 15-25 % på 

verditaksering 
584.000,–  350.400,- 

Nytt HWC I henhold til PBL krav om tilgjengelighet 150.000,- 120.000,- 
Løfteplattform I henhold til PBL krav om tilgjengelighet 350.000,-  300.000,- 
Byggeledelse/prosjekteri
ng 

Byggeledelse og prosjektering for å få bygget 
i normal stad med tilgjengelighet 10% av 
byggekostnad 

342.000,-  310.000,- 

   
Totalsum Dette vil det koste å få bygget i normal stand 

med tilgjengelig i henhold til PBL 
3 762.000,-  3 417.500,- 

   *Alle priser er eks.mva 
 
Takst 
Det er utført takst på hele eiendommen februar 2017. Se vedlegg 
Verdi bygg: kr. 3.035.564,- 
Salgstakst: kr. 1.400.000,- 
Låneverdi: kr 1.260.000,- 
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Forholdet til kulturmyndighetene 
Siden bygget er fra før 1850, (1945 i Nord Troms og Finnmark), er det et SEFRAK bygg 
("SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg")  
 
Følgende regler foreligger for slike bygg: 

Meldeplikt ved endringar for bygningar eldre enn 1850 

Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. 
Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av 
verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga. 

For meldepliktige bygningar (bygningar er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova 
§25 at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli 
godkjent. 

Saksgang for endring på meldepliktig bygning: 

 Eigar må søke kommunen om endringar på bygninga. 
 Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR 

kommunen fatter vedtak. 
 Kommunen skal melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen. 

   
Kommunen kan gi løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen tilrår at 
bygget bør vernast. 
Kilde: Riksantikvaren 

Klage: Fylkesmannen har klagerett på et vedtak som kommunen fatter. Hvis kommunen fatter 
vedtak om rivning mot anbefalingen til Troms fylkeskommune, har Fylkesmannen i Troms 
klagerett på vedtaket.  

Alternative lokaler for kultur.  
Det anses som viktig i de videre vurderinger at det skilles mellom behovet for lokaler til 
ungdomsaktiviteter i tilknytning til en ungdomsklubb etc., og drift av kommunal kulturskole. 
Disse henger dårlig sammen både med hensyn til tidspunkter for drift og ikke minst bruk av 
felles utstyrspark. Det bør også være en langsiktig plan som tar i betraktning kulturskolens 
videre utvikling. 

Den kommunale kulturskolen har en viktig rolle i opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. 
Siden oppstarten her i Nordreisa på midten av 80-tallet har kulturskolen drevet undervisning på 
flere steder samtidig. Dette har vanskeliggjort både internt samarbeid og utviklingsmuligheter 
særlig i forhold til andre kommunale sektorer.  
Det må tas høyde for at kulturskolen på sikt vil vokse og at både antall elever samt tilfanget av 
ulike opplæringstilbud innenfor kulturskolen øker. Det er ønskelig at virksomheten samles under 
samme tak. 
 
Under er det listet opp flere alternativer:  

 
 
Alt.1.   Oppgradering av Point til kulturskolebygg.  
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I dette ligger at Point forbeholdes til drift av kulturskole. Det foreslås en løsning der 
1.etasje deles opp i undervisningsrom, mens andre etasje tilrettelegges for kontorer for 
lærere og eventuelt ledelse for kulturskolen. Kostnader, se pkt over 

Alt.2.   Musikkrommet med tilhørende garderobe i kjeller og gamle scenen ved samfunnshuset 
tilrettelegges for kulturskoledrift. Ved forholdsvis enkle grep kan garderobe i kjeller tas i 
bruk til dans og drama. Musikkrommet tilrettelegges for instrumentopplæring. I denne 
sammenhengen kan det også være en mulighet for å bygge inn scenen på samfunnshuset 
hvor denne kan fungere som øvingsrom for dans og drama. Antall opplæringsrom kan 
også økes etter hvert, spesielt hvis nytt svømme- og gymsalanlegg realiseres og andre 
deler av bygget da frigis.  

 
Alt.3.   Det gamle musikkrommet ved samfunnshuset kan tilrettelegges for ungdomsaktiviter i 

regi av frivillig kulturliv og event, ungdomsklubb. Dette lokalet kan også tilrettelegges 
for kafé X.  
Det er dessuten også et behov for denne type rom til andre frivillige lag og foreninger 
som har arrangementer på samfunnshuset. I denne sammenhengen kan det også være en 
mulighet for å bygge inn scenen på samfunnshuset hvor denne også fungere som 
øvingsrom/»Blackbox». 

  
 For alternativ 2 og 3 kan en også se for seg en oppgradering av kjøkkenet og nytt gulv i 

samfunnshuset.  
 
Alt 4. Den gamle kinoen kan ombygges og tilrettelegges for ungdomsaktiviteter i regi av 

frivillig kulturliv og event, ungdomsklubb. Kafeen på idrettshallen står ubenyttet de 
fleste formiddagene i uka. Den trenger en «ansiktsløfting» med maling og utskifting av 
møbler. Med en slik oppgradering vil den kunne fungere som kafe X. 

 
 
Som et 5.alternativ er det også vurdert å flytte hele eller deler av kulturskoleundervisningen til 
Storslett skole. Det er et egnet musikkrom i tilknytning til kantina. Det har vært møte med 
representanter for skolen. Det er lite forenlig med skolens drift og derfor ikke vurdert noe mer 
under. 
 
Salg av Solvoll 
Kommunen har mottatt en henvendelse om kjøp av Solvoll. Saken er en prinsippsak om 
kommunen skal selge bygget eller ikke. Ved et evt salg bør bygget kunngjøres for salg slik at 
alle kan få mulighet til å legge inn bud. 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 08.12.2016  
 
Vedtak:  
BUK ønsker ikke at Nordreisa kommune selger Point. 
 
Ungdomsrepresentant i kommunestyret presiserte dette vedtaket i kommunestyret 20.desember 
2016. En må skille mellom huset Point og ungdomsklubben Point. Det viktigste for dem er at de 
fortsatt får beholde ungdomsklubben Point. 
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Vurdering 
Gamle Solvoll skole er et gammelt bygg som har et stort behov for vedlikehold, men også et 
stort behov for utbygging/ombygging for å tilfredsstille nyere krav til universell utforming.  
 
Andre alternativer (felles vurdering med sak Leonard Isaksens veg 10) 
Det er politisk bedt om utredning av to eldre hus i sentrum som kommunen eier. Det Leonard 
Isaksensveg 10 og Solvoll gamle skole (Point). Sakene fremmes politisk i samme møte slik at en 
skal se sammenhengen. Samtidig har det skjedd endringer på kommunehuset ved at NAV fra 
1.april 2017 har sagt opp endel av det arealet som de til nå har leid fra kommunen. I Helse og 
omsorgsutvalgets sak 11/2017 ble det vedtatt å flytte Rus og psykiatri i disse tomme lokalene. 
Utredning om Solvoll gamle skole tar for seg lokalitet for aktiviteter i kulturskolen, Point 
ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger, lydstudio og Cafe X (midlertidig plassert i Point 
siden brannen)   
 
Oppsummert så må en gjennom dette arbeidet finne langsiktige løsninger for følgende 
tjenester/aktiviteter: 

 Aktiviteter i kulturskolen  
 Point ungdomsklubb  
 Lokaler for lag og foreninger, spesielt barne- og ungdomsorganisasjoner 
 Lydstudio   
 Kafe X 
 Kontorer for Rus og psykiatri 

 
 
Aktiviteter i kulturskolen  
Gjennom utredningen om Solvoll skisseres muligheter for at kulturskolens aktiviteter flyttes til 
Samfunnshuset. Det gamle musikkrommet er igjen tatt i bruk til musikkundervisning og er godt 
egnet til det. Videre ser en for seg at scenen i samfunnshuset kan ombygges til dans og drama. 
Det er også et stort lokale i kjelleren på samfunnshuset som kan benyttes til aktivitet. 
 
Point ungdomsklubb  
Ungdomsklubben har holdt til på Point siden tidlig på 1980 tallet. Aktiviteten og omfanget har 
variert, mye avhengig av satsingen/tilsetting av ungdomskontakt som har variert gjennom disse 
årene. Signalene fra ungdommen er at de ønsker seg en fast ungdomskontakt og et egnet lokale 
for en ungdomsklubb. 
Pr nå har kommunen et gammelt kinolokale stående tomt i idrettshallen. Dette kan bygges om til 
og kunne bli en ny ungdomsklubb. 
 
Lokaler for lag og foreninger 
Det er noen ungdomsorganisasjoner som ønsker lokaler for møter eller aktiviteter. De har fram 
til nå vært noe på Point. Disse kan sees i sammenheng med plassering av ungdomsklubben. 
 
Lydstudio   
Det er et lydstudio på Point som benytter to rom. Disse rommene må være lydtette for å ikke å 
få inn forstyrrende lyd. Ved en flytting av kulturskolen fra kjelleren på Halti, kan to av rommene 
der benyttes til lydstudio. Disse rommene er lydisolerte. 
 
Kafe X 
Gjennom møte med brukerorganisasjonene av Kafe X har de fremmet ønske om at Kafe X 
bygges opp i Leonard Isaksens veg og at det er en god plassering for dem. Gjennom denne 
utredningen vil vi belyse muligheten for om Kafe X kan flyttes til kantina på idrettshallen. 
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Kantina brukes i dag til idrettsarrangement, seriekamper og turneringer. Ikke i forbindelse med 
trening. Den står med andre ord mye ledig hverdager på dagtid. Videre benyttes den til 
bingoarrangement ca to ganger i uka på kveldstid. Økt aktivitet med Kafe X som foregår på 
dagtid, vil ikke være i konflikt med dagens drift. 
 
Kontorer for Rus og psykiatri 
Gjennom prosessen har det vært forslått/vurdert å flytte kontorene for rus og psykiatri til andre 
etasje av Leonard Isaksens veg 10. De holder i dag til i leide lokaler hos Nybo. Gjennom at 
NAV har sagt opp flere kontorer i første etasje av kommunehuset, har det åpnet seg en mulighet 
for å flytte dem dit. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok i sak 11/2017 plassering av Rus og 
psykisk helsetjenester der. 
 
En flytting vil kreve en enkel ombygging, men den største utfordringen/kostnaden er at det er en 
transformator i kjelleren som i mange år har skapt helseproblemer for de som jobber i kontorene 
rett over, samt ustabilitet for alle typer elektronisk utstyr. To kontor og et lager står derfor tomt 
nå. 
Transformatoren kan flyttes og settes på utsiden av parkeringsplassen bak huset. Ymber har gitt 
en kostnad på dette arbeidet på kr 410.000. Administrasjonen ser på dette som en langsiktig god 
løsning for helse, miljø og sikkerhet og at det gir en god utnyttelse av alle disse kontorene. 
 
Oppsummering og anbefaling: 
Kommunen har i dag ca 38.000 m2 areal som skal driftes og vedlikeholdes. Dette omfatter flere 
bygg fra 1960-70 tallet, men også flere bygg fra de siste 20 åra. Etterslep av vedlikehold på de 
eldste byggene, er for enkelte stort. En konsolidering med å utnytte byggene bedre, og avhende 
bygg, vil vi gi større mulighet til å vedlikeholde gjenværende bygg bedre. 
 
Både samfunnshuset og idrettshallen kan ombygges/oppgraderes til å ta i mot ny aktivitet og 
samtidig gi bedre forhold for etablert aktivitet. 
 
Samfunnshuset 
Ved flytting av kulturskolen til samfunnshuset vil en kunne samle alle aktivitetene der ved å 
bygge om den gamle scenen og rom i kjelleren. Kjøkkenet og gulv i samfunnshuset trenger også 
en stor oppgradering. Gjør en det vil hele samfunnshuset framstå som nytt. En slik ombygging 
av scenen, nytt gulv, flytting av vegger og ny innredning i kjøkkenet + El, rør vil koste ca 1,3- 
1,5 millioner kroner. 
 
Idrettshallen 
Selve idrettshallen har fått en stor oppgradering i 2016, med nytt gulv i hallen, maling og nytt 
lydutstyr mm. 
Kantina er etter det vasket ned og det er pusset opp litt på kjøkkenet, men den fremstår likevel 
som ganske slitt. Den kunne få en «ansiktsløfting» med maling, utskifting av gardiner og nytt 
møblement. Kostnad avhenger av valg av innredning mm, anslås til ca 0,8-1,2 million kroner. 
 
Den gamle kinoen står i hovedsak tom etter at kinoen ble flyttet til Halti. Det er et stort lokale 
som kan bygges om til en ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger. Med en nyoppusset 
kantine ved siden av ville det kunne bli et godt ungdomstilbud.  
Et grovt estimat for ombygging anslås til ca 0,8 millioner kroner. 
 
Oppsummert så anbefales det at Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.  
Inntekter fra salget settes av til å skaffe nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen. 
Samfunnshuset bygges om/rustes opp for kulturskolen, samt at gulv i samfunnshuset skiftes og 
kjøkkenet pusses opp.  
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Gamle kinoen bygges om til ungdomsklubb og møtested for ungdomsorganisasjoner. Lydstudio 
flyttes til kjelleren av Halti.  
  
Videre selges Leonard Isaksens veg 10 på det åpne markedet.  Før salget deles tomten i to jfr 
tidligere vedtak, og selges på det åpne markedet til boligformål. Gjennom arbeidet med 
reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til boligformål.   
 
Kantina på idrettshallen rustes opp og Kafe X flyttes dit etter oppussing. 
 
Dette vi føre til mindre bygningsmasse å vedlikeholde, oppgradering og bedre utnytting av 
gjenstående bygningsmasse og mindre driftskostnader, samtidig som brukere og tjenester får 
bedre lokaliteter. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/373-1 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 31.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/17 Nordreisa formannskap 11.04.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Regulering av budsjett 2017, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 
 

           

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
2 Sektor for oppvekst og kutur -1 000 000 Merinntekter voksenopplæring
2 Sektor for oppvekst og kutur 48 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 376 000 Økning antall lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 66 000 Godtgjøring veiledere for lærlinger
3 Sektor for helse og omsorg 1 466 000 Økt ramme til sektor for helse og omsorg
3 Sektor for helse og omsorg -3 490 000 Økt inntekt ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg 3 490 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
6 Sektor for drift og utvikling 177 000 Budsjettramme for 2016 som er falt ut i 2017 budsjettet
6 Sektor for drift og utvikling 837 000 Økte utgifter brøytekontrakter
6 Sektor for drift og utvikling -837 000 Økte inntekter havn
6 Sektor for drift og utvikling 410 000 Ny trafo
7 Skatt og rammetilskudd -1 194 000 Økte eiendomsskatt Ymber og Statnett
8 Renter, avdrag og avsetninger -376 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør læringer
8 Renter, avdrag og avsetninger -114 000 Bruk av disposisjonsfond jamfør godtgjøring veiledere
8 Renter, avdrag og avsetninger -410 000 Bruk av disposisjonsfond til ny trafo
8 Renter, avdrag og avsetninger 551 000 Avsetning til disposisjonsfond

6 521 000 -6 521 000  
 

 Internkjøp og internsalg samles under sektor 8. Internkjøp på Distriktsmedisinsk senter 
(DMS) endres ikke. 
 

 Investeringsbudsjettet for 2017 revideres som følger: 
Prosjekt Beløp
Guleng III 500 000 Bruk av ubrukte lånemidler
EPC kontrakter 920 000 Tilskudd Enova kr 510.000 + 410.000 i ubrukte lånemidler
Uteområdet Storslett skole 100 000 Bruk av ubrukte lånemidler
Gjenoppbygging av Leonard Isaksensveg 12 5 556 635 Bruk av ubrukte lånemidler og bundne investeringsfond

Finansiering
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Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.  
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 Voksenopplæringssenteret har fått en merinntekt på kr 1.000.000,- i tilskudd til 

norskopplæring. 
 Det foreslås at veiledere for læringer skal få en godtgjøring. Dette medfører en økt utgift på 

kr 48.000,- for sektoren. Dette jamfør egen sak til utvalgene. 
Samlet revidering for sektor for oppvekst og kultur utgjør en redusert ramme på kr 952.000,-. 
 
 
Sektor for helse og sosial 

 Det foreslås å øke antall lærlinger jamfør egen sak til utvalgene. Det medfører en økt 
utgift på kr 376.000,- for sektoren.  

 Det foreslås at veiledere for læringer skal få en godtgjøring. Dette medfører en økt utgift 
på kr 66.000,- for sektoren. Dette jamfør egen sak til utvalgene. 

 Det foreslås en økning av rammen til helse og omsorg på kr 1.466.000,-. Dette jamfør 
egen sak til sektorutvalget. Endringen skyldes økt egenandel i forbindelse med 
ressurskrevende tjenester, samt åpning av Lillebo.  

 Endringer i ressurskrevende tjenester medfører en økt inntekt på kr 3.490.000,- og økte 
utgifter på tjenestekjøp på kr 3.490.000,-. 

Samlet revidering for sektor for helse og omsorg utgjør en økt ramme på kr 1.908.000,-. 
 
 
Sektor for drift og utvikling 

 I budsjettet for 2017 er budsjettrammen på noen ansvar falt ut i overveltingen fra 
budsjett 2016. Det utgjør kr 177.000,- og gjelder kun denne sektoren.  

 Brøytekontraktene øker fra høsten og medfører en økt utgift på kr 837.000,-. Økningen 
foreslås dekket inn av økte inntekter fra havn.  

 Det er behov for ny trafo som plasseres på utsiden av parkeringsplassen ved 
kommunehuset. Viser til sak i utvalget angående endringen.  

Samlet revidering for sektor for drift og utvikling utgjør en økt ramme på kr 587.000,-. 
 
 
Skatt og rammetilskudd 

 Ny takst på nettanlegg medfører en økt inntekt på eiendomsskatt på kr 1.194.000,- for 
2017.  

 
 
Renter, avdrag og avsetninger 

 Det foreslås bruk/avsetning til disposisjonsfondet på følgende: 
o Bruk av kr 376.000,- jamfør økt antall læringer 
o Bruk av kr 114.000,- jamfør godtgjøring til veiledere for læringer 
o Bruk av kr 410.000,- jamfør utgifter til ny trafo 
o Avsetning på kr 551.000 

Samlet bruk av disposisjonsfondet utgjør kr 349.000,-. 
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Investeringsbudsjettet 
Det er behov for budsjettregulering av investeringsbudsjettet.  
 

Guleng 3 33 000 000 32 800 000 200 000 500 000
EPC Energispareprosjekt 6 900 000 7 006 715 -106 715 920 000
Uteområdet Storslett skole 1 000 000 807 221 192 779 100 000
Gjenoppbygging av Lenoard Isaksensveg 12 5 620 000 63 365 5 556 635 5 556 635

Opprinnelig 
budsjett

Brukt per 
31.12.2016

Gjenstående 
ramme per 2016

Finansie-
ring 2017Prosjekt

 
 
  
Guleng 3 har en gjenstående ramme på kr 200.000,- og har behov for ytterligere kr 300.000,- for 
bruk i 2017. Det gir en totalramme på kr 500.000,- i 2017. 
 
EPC Energispareprosjekt har ingen gjenstående ramme og har behov for ytterligere ramme i 
2017. Av økningen av rammen på kr 920.000,- blir kr 510.000,- tilskudd fra Enova, mens kr 
400.000,- tas av ubrukte lånemidler fra 2016. Årsaken til økningen rammen er at en under arbeid 
har kommet over defekte system som ikke kunne oppgraderes, men måtte skiftes ut. Det gjelder 
varmtvannsberedere Sonjatun og ventilasjon kommunehuset.  
 
Uteområdet Storslett skole har en gjenstående ramme kr 192.779. Det er imidlertid kun behov 
for kr 100.000,- som skal gå til lysmaster, tak over sykkelstativ, legging av kustgress i 
Tuftepark.  
 
Gjenoppbygging av Leonard Isaksensveg 12 har en gjenstående ramme på kr 5.556.635 som re-
budsjetteres til 2017. Dette er gjenoppbygging av bygget som brant og der kommunen har fått ca 
kr 2,8 mill i forsikringsoppgjør. Viser til egen sak i helse- og omsorgsutvalget. 
 

Vurdering 
Budsjettreguleringen består av drifts- og investeringsendringer som gir konsekvenser på tvers av 
sektorene. De fleste tiltakene behandles også i sektorutvalgene. Det er kun vedtaket i helse- og 
omsorgsutvalget som er hensynstatt i dette saksfremlegget. Det kan dermed komme endringer i 
innstillingen i de øvrige tiltakene som behandles i oppvekst- og kulturutvalget og miljø-, plan- 
og utviklingsutvalget.  
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