
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 22.02.2018 
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 6/18 Referatsaker



Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode

Marianne Winther Riise 77 64 20 42 01.02.2018 2018/390 331.1
Deres dato Deres ref.

15.01.2018 «REF»

gti-GL
Good/1 A.

Nordreisa kommune må Ånd/« -

Postboks  174

9156  Storslett

Godkjenning av likviditetslån — Nordreisa kommune

Fylkesmannen  i  Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 15. januar  2018  med
oversendelse av  vedtak  om årsbudsjett  2018  og økonomiplan  2018-2021.  I  samme brev bes
det om godkjenning av låneopptak til investeringer på kr. 22 520  000,- og kassakreditt med en
ramme på kr. 20 000  000,—.

Kommunen v/ økonomisjef Rita Toresen har pr. telefon informert om at gjeldende
kassakreditt går ut 31  .  januar  2017, og ber derfor om rask behandling av søknaden vedrørende
godkjenning av kassekreditt.

Fylkesmannen har merket seg at det er positiv utviklingen i kommunens likviditet, og at
behovet for kassekreditt i  2018  er redusert vesentlig sammenliknet med senere år.

Etter kommuneloven  § 50  nr.  5  kan  kommuner  ta opp likviditetslån eller inngå avtaler om
trekkrettighet (kassakreditt).

Utgiftene ved et likviditetslån må dekkes og tilbakebetaling foretas på inneværende års
budsjett. Det må derfor budsjetteres med, eller innarbeides i budsjettet, de ekstra
omkostningene som påløper hvis man må benytte kassakreditt, jf. kravet om et realistisk
budsjett i kommuneloven  §  46 nr. 3.

Imedhold av kommuneloven  §  60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen godkjenner søknad fra Nordreisa kommune om kassakreditt i  2018  på inntil 20
millioner kroner.

*****

Fylkeshuset, Strandvegen  13  Telefon: 77 64 20 OO Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64  21  39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Side 2  av 2

Kommunestyret kan påklage Fylkesmamiens vedtak til Kommunal- og

moderniseringsdepartementet innen seks uker.

Etter fullmakt

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Kopi til:

KomRev NORD Sjøgata3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godkjent 0g har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 31.01.2018 12:29:03
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde
Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Hanne
Braathen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen; Lise Jakobsen

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 30.01.18 
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 30.01.18.docx
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll fra møte i regionrådet tirsdag 30. januar.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 2-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. januar 2018 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Svein O. Leiros, Kåfjord  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall:  Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

 
Ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Vest-Finnmark Regionråd: Oppfølging av seminaret «utfordringer og 
muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye 
regionene», 12.01.18 

 Referat fra møte «lokal vannscooterforskrift i Nord-Troms», 10.01.18 
 Svar fra Fylkesstyret i KS Troms, melding om vedtak vedr ny kontorstruktur 

NAV, 09.01.18 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 05/18  Godkjenning av referat fra møte 4.-5.1.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
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Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 4. og 5. januar 
2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 06/18  Uttalelse vedrørende forslag til ny distriktsindeks til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Saksdokumenter:  

 Høringsbrev og utkast til rapport om ny distriktsindeks fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet   

Saksbehandler: Rådmannsutvalget 
 
Saksopplysninger: 
Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. 
Distriktsindeksen er satt sammen av to typer indikatorer som måler kommunenes 
distriktsutfordringer. Disse er knyttet til 

 geografiske ulemper, dvs. kommuner som er usentrale (har lite befolknings- 
og markedsgrunnlag og lang reiseavstand) 

 samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene 
 
Indeksen gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. 
Indeksen beregnes slik at kommunene i indeksen vil få en (teoretisk) verdi mellom 0 
og 100. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene, 
mens kommuner med høye har de minste distriktsutfordringene. Distriktsindeksen 
er dermed et verktøy for å peke ut distriktskommuner og for å vurdere forskjellen i 
distriktsutfordringer mellom kommuner. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN HAR VÆRT UENDRET SIDEN 2002 
Distriktsindeksen har i stor grad vært uendret siden 2002. Behovet for å revidere DI 
er knyttet til fire forhold: 

 Arbeidet med å revidere virkeområdene for regionalstøtte starter om ikke 
altfor lenge. DI er et viktig verktøy i dette arbeidet.  

 Bruken av DI til å fordele regionalpolitiske tilskudd har økt. Dette stiller 
sterkere krav til en gjennomtenkt og kvalitetssikret DI.  

 Målene for regional- og distriktspolitikken har blitt endret. Det tilsier også at 
innholdet i DI må vurderes nærmere.  
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 SSB har endret sin sentralitetsindeks, som er en sentral bestanddel i både den 
gamle og den nye distriktsindeksen. 

 
DISTRIKTSINDEKSEN LEGGER VEKT PÅ GEOGRAFISKE ULEMPER 
Departementet har i arbeidet lagt vekt på at distriktsindeksen først og fremst bør ha 
som mål å peke ut distriktskommuner basert på geografiske ulemper. De 
geografiske ulempene er knyttet til liten størrelse (på lokale og regionale arbeids- 
og tjenestemarkeder) og lang avstand (til større og mer spesialiserte markeder). 
Disse ulempene fanges i stor grad opp i begrepet sentralitet. SSB har utviklet en ny 
sentralitetsindeks. Den nye sentralitetsindikatoren måler nå både tilgjengelighet til 
arbeidsplasser og tjenester fra der folk bor, innen det som oppfattes som grensen 
for daglige arbeids- og tjenestereiser. I tillegg er avstanden til arbeid og tjenester 
innarbeidet ved at arbeidsplasser og tjenester som ligger nærme bostedet, betyr 
mer enn de som ligger lenger unna. Departementet mener at den nye 
sentralitetsindeksen er betydelig forbedret fra tidligere inndelinger etter sentralitet. 
Den gir en bedre beskrivelse av størrelsen på de arbeids- og tjenestemarkedene 
kommunene inngår i, og ikke minst tilgangen på disse. Den gir dessuten en 
kontinuerlig rangering av kommunene etter sentralitet. Departementet mener derfor 
SSBs sentralitetsindeks bør veie tungt. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN BØR I TILLEGG FANGE OPP SAMFUNNSMESSIGE UTFORDRINGER SOM FØLGER AV 
GEOGRAFIULEMPENE 
Rangering av kommuner i en distriktsindeks kunne i utgangspunktet kun inneholdt 
indikatorer som fanger opp størrelses- og avstandsulemper. Det er slike ulemper 
distriktspolitikken er ment å kompensere for. Det er samtidig å forvente at disse 
ulempene gir seg utslag i svak utvikling på forskjellige samfunnsområder. Ved å 
inkludere indikatorer som viser utviklingen på samfunnsområder som henger 
sammen med geografiulempene, sikrer vi at kommunene rangeres innbyrdes etter 
hvem som har størst distriktsutfordringer. Det er da viktig at indikatorene man tar 
inn, fanger samfunnsutfordringer som er spesifikke distriktsutfordringer. Det vil si 
at indikatoren samvarierer med sentralitet. Videre må indikatoren være egnet til å 
skille mellom distriktskommuner basert på geografiske ulemper, og 
samfunnsutfordringen må være forankret i regional- og distriktspolitiske mål.  På 
dette grunnlaget har departementet valgt å ta med to indikatorer for 
samfunnsutfordringer som følger av det å være distrikt:  
 
DISTRIKTSINDEKSENS SAMMENSETNING OG VEKTING 
Departementet mener ut fra formålet med distriktsindeksen at vektingen mellom 
indikatorene bør bli som følger:  
Emnegruppe Indikator Vekting av 

indikator 
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Geografi Sentralitet SSB, ny 60 

Økonomisk vekst Sysselsettingsvekst 
siste ti år 

20 

Demografi Befolkningsutvikling 
siste ti år 

20 

Alle emnegrupper Alle indikatorer 100 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Sekretariatsleder ber om forlengelse av fristen for innspill til KMD til 15. februar 
2018. Regionrådet ber rådmannsutvalget utarbeide forslag til felles innspill fra 
regionen (også sjekke ut innspill fra KS og andre regionråd i Troms). Forslag til 
innspill behandles pr epost i Regionrådet før det sendes KMD.  
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 07/18 Høringsuttalelse: Handlingsplan for Fylkesveg Troms 2018-2021 
Saksdokumenter:   

 Sak 35/17 Høringsinnspill til Regional Transportplan Troms 2018-2029 
 Handlingsplan for fylkesveger i Troms 2018-2021 - høringsdokument  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Troms fylkeskommune viser i høringsbrevet til vedtatt regional transportplan for 
Troms 2018-21 og berammet handlingsplan for fylkesveg for perioden 2018-21.  
 
Høringsdokumentet er utarbeidet fra Samferdsels- og miljøetaten og er sendt 
kommunene i Troms til uttalelse. Høringsforslaget er derfor administrasjonens 
forslag for prioriteringer i perioden 2018-2021.  
 
Fylkestinget har gjennom vedtatt Regional Transportplan for Troms (2018-2029) 
vedtatt strategier som prioriterer drift og vedlikehold av vegnettet foran 
investeringer og store prosjekter. Forslag til handlingsplan er utarbeidet med 
bakgrunn i Fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2018-2021.  
 
Det anbefales at det ikke blir igangsatt nye store fylkesvegprosjekter som medfører 
låneopptak i planperioden. De ressurser som er tilgjengelige i perioden prioriteres 
til arbeidet med sikkerhetsoppgradering av tunneler og bruer, samt tiltak på 
eksisterende vegnett for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegen. 
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Investeringstiltakene som anbefales må finansieres innenfor rammen av 
tilgjengelige fornyingsmidler.  
 
Høringsfrist er 2. februar 2018.  
 
Handlingsplanen skal til behandling hos Fylkesrådet 20. februar 2018 etter 
innstilling fra Fylkesråden (etter høringsfristen). Fylkestinget vil behandle endelig 
forslag til handlingsplan mellom 13.—15. mars 2018. 
 
Vurdering: 
Nord-Troms Regionråd har gitt innspill gjennom hele prosessen med Regional 
Transportplan 2018-2029. Først i felles møte med fylkesråden for samferdsel, 
administrasjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen i møte vedrørende 
planprogrammet mars 2017. Deretter avga regionrådet en enstemmig uttalelse til 
Regional Transportplan for 2018-2029 i møte 4. september. 
 
Samferdselsråden inviterte kommuner og regionråd til høringsmøte i forbindelse 
med handlingsplan for fylkesveger i Troms 18. januar 2018. De fleste av 
kommunene fra Nord-Troms deltok i møte med innspill. 
 
Saksbehandler oppfatter at det er nødvendig å sende en skriftlig høringsuttalelse fra 
regionrådet til handlingsprogrammet innen fristen 2. februar. Uttalelsen bør bygge 
på tidligere innspill i planprosessen. Regionrådet bør også diskutere tilstedeværelse 
under behandlingen i fylkestinget i mars 2018. 
 
Forslag til høringsuttalelse til handlingsplan for fylkesveger: 
Nord-Troms Regionråd vil støtte fylkeskommunen i at det er behov for en betydelig 
økt satsing på samferdsel. Dette innebærer at det må på plass et nasjonalt program 
for innhenting av det store etterslepet på fylkesvegene og at skredsikring i fylket 
prioriteres.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter også fylkeskommunens valg av strategi med å 
prioritere vedlikehold av dagens vegnett framfor investering i nye større prosjekt, og 
at veier som inngår i «kyst til markedsstrategien» prioriteres. 
 
Samtidig mener Nord-Troms Regionråd at realisering av Ullsfjordforbindelsen (UFB) 
med hurtiggående ferge over Lyngenfjorden vil bli en viktig næringsmessig 
transportkorridor mellom Tromsø og Alta/Finnmark. Dette vil være et viktig bidrag 
for regionforstørring og medføre en betydelig avstandsinnkorting mellom Tromsø 
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og Alta. Det vises for øvrig til eget innspill vedrørende UFB fra Nord-Troms og 
Tromsø-områdets regionråd. 
 
Kravene i ny tunellforskrift for fylkesveger skal gjøres gjeldende fra 2025. Det må 
være innlysende at Storting og Regjering bidrar til at dette kan innfris gjennom økte 
bevilgninger øremerket til oppgradering av tunellene. 
 
Deler av fylkesvegnettet i Nord-Troms har hatt ekstra stor belastning i forbindelse 
med Statnetts utbygging av 420 kV-linja. Dette bør også legges til grunn i 
vurdering/prioritering av fylkesvegene.  
 
I tillegg vil regionrådet peke på FV 866 – som går gjennom Skjervøy og Nordreisa, at 
man ser hele strekningen i sammenheng. Dette er en viktig vei i kyst-
markedsstrategien med behov for vedlikehold, rassikring, trafikksikkerhetstiltak 
(særlig i de berørte bygdene i Nordreisa), i tillegg til den største flaskehalsen – 
Maursundtunnelen. 
 
Nord-Troms Regionråd mener at drift av veilys bør tilligge veieier. 
 
RASSIKRING 
Nord-Troms er en rasutsatt region og er helt avhengig av god regularitet. Det være 
seg snøskred, marin leire og store fjellskred. Dette gjør det ekstra utfordrende for 
næringslivet. Nord-Troms Regionråd mener det er viktig at Troms fylkesting 
prioriterer og setter fokus på rassikring.  
 
Nord-Troms Regionråd forventer at rassikring av FV 347 Singla og skredoverbygg 
Pollfjelltunnelen prioriteres i planperioden slik det framgår av høringsdokumentet.  
 
I tillegg ber Nord-Troms Regionråd fylkeskommunen vurdere tiltak på FV 360 
(Mettevollia) i forbindelse med arbeidet som skal gjøres på stamveinettet i samme 
område (E6 Kvænangsfjellet). 
 
HURTIGBÅT/FERGE 
Nord-Troms Regionrådet ber fylkeskommunen prioritere følgende når det gjelder 
hurtigbåt og ferger: 

 Korrespondanse mellom de ulike rutene på strekningen Burfjord-Tromsø 
 Pendlingsmuligheter for skole-elever på strekningen Karlsøy-Skjervøy 
 Større ferge Storstein-Lauksundskaret med utbedring av fergeleie Storstein 

(som i høringsdokumentet) 
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FLY 
Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet 
og et tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen. Dersom 
regularitet og rutetilbud forbedres vil antall reisende øke. 
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 
Prioritere det store vedlikeholdsetterslepet av FV 868 Oteren-Lyngseidet. 
 
Vedtak: forslag til høringsuttalelse med tilleggspunkt fremmet i møtet ble 

enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 08/18  Innspill til «Oppgavemeldingen» fra Ekspertutvalget Regionreformen 
Saksdokumenter:  

 Innspill oppgaver fra Troms fylkeskommune (behandlet av fylkesrådet 
24.8.17) 

 Notat fra møte med fylkesråden i Troms og regionrådet 4. januar 18 
 Oppfølging av seminaret «utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved 

en ansvarsoverføring til de nye regionene» 9.1.18 i Oslo 
 
Saksopplysninger:  

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke 
fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv.  

Oppdraget; 
1. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder 

med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommune utover det som er 
avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016‒2017). 

2. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for oppgavefordelingen slik 
disse er gitt i NOU 2000: 22. 

3. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 
brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv. 

4. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de konkrete forslagene. 

5. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets 
forslag. 
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6. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd utsetter saken til neste møte 19. februar 2018. 
 
Forslag til tillegg fremmet i møte: 
Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen oppnevnes som saksordførere i saken. Aktuelle  
tema er kvenkultur, grensetjenesten, kyst- og fiskerirelaterte oppgaver,  
naturforvaltning og studiesenteret. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 09/18   Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 
Saksbehandler: Svein Leiros/Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd ønsker å fortsette den gode jobben som gjøres for barn- og 
unge i vår region. I den forbindelse ønsker vi å opprette to lag, ett kvinnelag og ett 
herrelag på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms. Tanken er å tilby tre gutter 
og tre jenter i alderen 16-19 år fra hver kommune en plass på «Team Nord-Troms» 
og delta på årets Norway Cup.  
 
Ordførere/rådmenn i vår region vil fungere som trenere, oppmenn og 
materialforvaltere og vil selvfølgelig følge med ungdommene til Oslo. 
Vi har avklart dette med Norway cup som ser veldig positivt på dette initiativet, og 
det praktiske er avklart med Norges fotballforbund. Selve utvelgelsen av spillere vil 
gjøres ved at den enkelte klubb melder på/nominerer deltakere. Det forutsettes at 
deltakerne er aktive og dekt av spillerlisens i egen klubb. 
 
Kostnadsoverslag: 
36 Flybilletter spillere tur/retur 1400 pr. billett    50.400.- 
  8 Flybilletter 

Ordførere/rådmenn 
1400 pr. billett   11.200.- 

  2 Påmeldingsavgift H-kort 2.000 pr lag     4.000,- 
18 H-kort flermannsrom  4.700 pr pers  169.200.- 
  8 H-kort enkeltrom  6.700 pr pers    53.600.- 
36 Draktsett m/tilbehør 600.- pr pers    18.000.- 
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44 Overtrekksdrakter «Team 
Nord-Troms» 

900.- pr pers    35.200.- 

36 Kost 5 døgn (middag) 300    90.000.- 
 Kostnadsramme   326.800.- 

 
*) det er tatt utgangpunkt i priser fra Norway Cup H-kort, deltakeravgift, 3-4 mannsrom og enkeltrom. 
Innhold H-Kort:  

 Hotell, syv netter, lørdag til lørdag (evt. fredag – fredag eller søndag – søndag) 
 Mat: Frokost på hotellet 
 Mat: Lunsj og middag i Ekeberg Idrettshall (kun middag lørdag 28 juli) 
 Lagfoto med diplom til hver spiller 
 Fri transport med Ruter (buss, t-bane, trikk og øy båtene) innenfor Oslos grenser hele uken 
 Fri adgang til kommunale utebasseng: Frognerbadet og Tøyenbadet 
 Gratis adgang til de fleste museer i Oslo 
 Gratis adgang til Fun Park 
 Gratis minigolf i et flott anlegg bak Ekeberg Idrettshall 
 Adgang til alle sponsoraktiviteter på Ekebergsletta 
 2 gratis kinoforestillinger på Symra Kino – begrenset plasser 

 
Påmeldingsfrist: 15. april 2018. 
 
Vurdering: 
Ett slikt tiltak vil kunne gi positiv oppmerksomhet både i og utenfor regionen, og vi 
tror det også vil skape nasjonal interesse. For å få en slik oppmerksomhet blir det 
viktig å ha et eget opplegg for informasjon/sosiale medier både i forkant, underveis 
og i etterkant. Andre positive virkninger kan være bedre rekruttering til idretten 
lokalt, kanskje kan det være mulig å etablere ett felles juniorlag for jenter og for 
gutter på tvers av kommunegrensene som kan spille i serien i etterkant. 
 
Knyttes til målsettinger i RUST om identitetsskaping og økt bolyst, stolthet over 
egen region + knytte bånd mellom ungdom og ledere/ordførere.  
 
Ankepunktet ved tiltaket er at det er forholdsvis kostbart i forhold til hvor mange 
ungdommer som får anledning til å delta. I tillegg er det uklart om dette er tenkt 
som en fast ordning (da vil flere få muligheten til å delta) eller om dette er ett 
engangstiltak. 
 
Saken legges fram for regionrådet uten innstilling fra administrasjonen. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
1. Regionrådet opplever at det er få tilbud til ungdom i denne aldersgruppen 

i kommunene/regionen. Dette er noe av bakgrunnen for initiativet. 
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2. Regionrådet ønsker å presentere saken for RUST i møte i Olderdalen 9. 
februar. Rådsordfører legger fram saken for RUST i møtet.  

3. Ordførere sjekker ut ideen med eget idrettslag (gratis for deltakere, 
egeninnsats blir å delta på samlinger i forkant. Hver klubb 
nominerer/plukker ut deltakere). 

4. Saksordførere: Dan-Håvard Johnsen og Svein O. Leiros. 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 10/18  Saksordførerlisten - revisjon 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har hatt en ordning med saksordførere helt siden 
etableringen av regionrådet i 1997. Retningslinjene for saksordførerne ble revidert i 
2014. Vedtatte retningslinjer; 
 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, eller for 
viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og ajourføres 

annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, komiteer, grupper 
osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde hovedstyret 

orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med saksordfører. 
 

4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 
 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt og 

politisk nivå; 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 

regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 
 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller hvor nye 

opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 
 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 

omgivelser/rammebetingelser. 
 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 

 
5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, med vanlige 

rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem av et slikt utvalg, men 
det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i styrer, råd 

og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 
 

7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 
saksordførere. 

16



 

11 

 
8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om arbeidet/status i 

den enkelte sak. 
 

9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 
28.01.14 

 
På konstituerende møte i regionrådet november 2015 ble følgende saksordførerliste 
fastsatt; 
 
OVERSIKT ARBEIDSOMRÅDER - SAKSORDFØRER: 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Styret 
Fylkesplan for Troms Styret 
Tiltakssonen Styret  
Nord-Troms Strategier (styringsdok) Styret 
Interreg/Tornedalsrådet Øyvind Evanger 
Næring Dan-Håvard Johnsen 
Regionale helsetilbud Eirik Losnegaard Mevik 
Samferdsel Dan-Håvard Johnsen (fylkesveger) og 

Eirik Losnegaard Mevik (NTP) 
Utdanning Ørjan Albrigtsen og Øyvind Evanger 
Kultur Svein O. Leiros 
  
Nord-Troms Studiesenter Øyvind Evanger 
Ungdomssatsing – RUST Eirik Losnegaard Mevik 
PROSJEKT:  
Kompetanseløft i Nord-Troms Øyvind Evanger 
Boligutvikling Knut Jentoft 
Entreprenørskapssatsing – grunnskole 
og unge gründere 

Eirik Losnegaard Mevik og Dan-Håvard 
Johnsen 

REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe Newtonrom Knut Jentoft 
Styringsgruppe vekslingsmodellen Svein O. Leiros 

 
Vurdering: 
I den nye organisasjonsmodellen for regionrådet er det behov for å revidere dagens 
retningslinjer slik at disse harmonerer med den nye selskapsavtalen (forslag 
utarbeidet, men ikke behandlet i kommunestyrene). Saksbehandler forslår at 
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retningslinjene revideres i løpet av første halvår 2018, slik at disse henger sammen 
med øvrige styringsdokumenter i regionrådet. 
 
Den eksisterende saksordførerlista bør gjennomgås i møtet, for å vurdere eventuelle 
endringer/bytte av saksfelt, og oppføring av nye saksområder. I tillegg bør 
prosjektporteføljen utvides med; 

 Mastergradsstipendordning (Øyvind Evanger) 
 Forskningsnode (Øyvind Evanger) 
 Strategi for infrastruktur Nord-Troms (Ørjan Albrigtsen og Dan-Håvard 

Johnsen) 
 
Oppgavemeldingen/regionreformen: 

 Må settes som eget område 

Prosjekt: «Juniorlag Nord-Troms»:  
 Dan-Håvard Johnsen og Svein O. Leiros 

Forslag til vedtak: 
1. Nord-Troms Regionråd reviderer retningslinjene for saksordførere innen 

30.06.18. 
2. Fordeling av saksordførerområder revideres samtidig som retningslinjene.  

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 11/18  Innspill til KVU Tromsø-området 
Saksdokumenter:  

 Utfordringsnotat fra Statens vegvesen – KVU innfarter til Tromsø 
 forslag til innspill fra Nordreisa kommune 

  
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet har i brev datert 27. juni 2017 gitt Statens vegvesen i 
oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) for vegsystemet i Tromsø-
regionen.  
 
Departementet har i første omgang bedt om at utarbeides et utfordringsnotat som 
blant annet redegjør for dagens transportsystem og utfordringer, geografisk og 
tematisk avgrensing, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og 
organisering av utredningsarbeidet.  
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Tromsø-regionen er ikke et entydig definert begrep. Utredningsområdet er satt til å 
ha en tilstrekkelig størrelse til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene nærmest 
Tromsø med tilhørende innfartsårer. Dette innebærer at KVU bør omfatte området 
Senja – Setermoen – Storslett – Ringvassøy, som er vist med en ring på kartet 
nedenfor.   
 

 
Oversiktskart 
 
En slik avgrensing medfører at de 5 sørligste Nord-Troms kommunene inngår i 
utredningen. 
 
Utfordringsnotatet ble presentert i et eget møte 8. januar 2018 i Tromsø, hvor alle 
16 berørte kommuner var invitert til å komme med innspill.  
 
Statens vegvesen har i tillegg åpnet for muligheten til å komme med innspill i 
etterkant av møtet, med frist starten av februar. Siden de fleste kommunene i vår 
region er definert inn i utredningsarbeidet er det naturlig å komme med innspill fra 
regionrådet til arbeidet. 
 

Forslag fra Nordreisa kommune: 
Det er et svært viktig og etterspurt arbeid som nå starter. Og det er derfor meget 
viktig at utgangspunktet er det aller beste. 
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I forhold til geografisk avgrensing er det kanskje vanskelig å se for seg at 
Nordreisa/Skjervøy er i samme bo og arbeidsmarkedsregion som Tromsø. Ser en 
derimot for ser for seg at Ullsfjordforbindelsen kommer, og en fergefri eller 
hurtigfrekventerende kryssing av Lyngenfjorden en gang blir realisert er det ikke 
helt utenkelig. Utfordringsnotatet viser jo at det allerede i dag er minst like stor 
pendling fra Skjervøy/Nordreisa som fra andre kommuner som ligger geografisk 
betydelig nærmere Tromsø. 
 
Det vil likevel være av stor betydning i forhold til de andre nevnte temaer i 
utfordringsnotatet som næringsvirksomhet og godstransport at 
samferdselskorridoren til Tromsø fra regionsenteret i Nord-Troms er av god 
standard. Vi opplever at reiseliv vil kunne få en enorm betydning i vår region, og der 
Tromsø vil være «hub» for disse menneskene.  
 
Utfordringsnotatet klargjør også at en skal se på betydningen av transport i 
korridoren Narvik – Tromsø – Alta. I lys av den nå vedtatte sammenslåingen av 
Troms og Finnmark er også dette av meget stor betydning, og der veien nordøstover 
vil bli en svært viktig strekning. 
 
Nord-Troms Regionråd mener derfor at Lyngen/Ullsfjord ruta må forlenges og 
strekkes helt til Langslett. Strekningen Olderdalen - Langslett ligger i dag inne i 
NTP. På denne strekningen er det mange utfordringer med smal vegbane, kurvatur, 
gamle bruer, bebyggelse helt inntil vegen og dermed nedsatt hastighet i flere mil. 
En omlegging og oppgradering av denne strekningen vil kunne gi store innsparinger 
i kjøretid. Denne vegstrekningen er også svært viktig for næringstransporten både 
inn og ut av Nord-Troms, der bare havbruksaktørene på Skjervøy i dag står for over 
halvparten av sjømateksporten fra vårt fylke. 
 
Strekningen Langslett – Olderdalen er som nevnt inne i vedtatte NTP i siste periode. 
Da planlegging av denne strekningen kan være nært forestående er det viktig at en 
ikke forsinker denne, men samtidig ivaretar helheten inn i arbeidet med denne 
KVU’en. 
 
Men vi kan heller ikke unngå å vektlegge ruta Tromsø - Kilpisjärvi som er korridor 
for stor godstransport ut og inn av regionen. På denne strekninga er parsellen 
Storfjord grense - Hellarberget blitt en flaskehals. Strekningen er ulykkes-utsatt og 
representerer stor risiko for trafikksikkerheten, spesielt gjennom Oteren. 
Skoleelever kommer seg ikke av bussen og må kjøres med taxi. Nå er det faktisk 38 
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år siden SVV begynte planlegginga av denne parsellen som har gått ut og inn av 
NTP. Denne strekninga bør derfor vurderes særskilt i KVU’en. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslag til uttalelse fra Nordreisa kommune. 
 
Forslag til tillegg fremmet i møte vedtak: 
I tillegg skrives transportkorridoren Tromsø-Kilpis inn i uttalelsen. Nord-Troms 
Regionråd vil også vurdere å støtte uttalelsen fra Karlsøy kommune (denne er ikke 
ferdigstilt p.t.) 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 12/18  Høringsinnspill handlingsplan for fylkesveg - Ullsfjordforbindelsen 
 
Forslag til felles uttalelse fra Nord-Troms og Tromsø-områdets Regionråd: 
De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av 
fylket, at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne 
vegforbindelsen. 
 
Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at 
kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med 
hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.  
 
Vår storregion er i vekst og rommer tre nye vekstnæringer: havbruk, turisme og 
petroleum. Avhengigheten av Tromsø, både for utvikling av bolyst og 
næringsutvikling i hele regionen, er økende. 
 
Regionrådene peker på det igangsatte arbeid med KVU for innfartsvei til Tromsø 
hvor formålet nettopp er å «bringe Tromsø nærmere de andre stedene i fylket». For 
Nord-Troms vil dette arbeidet være av største betydning. UFB vil gi kortere veg fra 
Tromsø til Finnmark og derved bidra til å bygge det nye fylket i nord tettere 
sammen. Det første høringsmøtet viste at etablering av UFB anses som det helt 
sentrale element i en slik strategi. 
 
Regionrådene henviser til Fylkestingets vedtak i desember 2017 i forbindelse med 
behandling av Regional Transportplan: Man tar der til orde for at det nevnte KVU-
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arbeidet ikke må forsinke realiseringen av UFB. I samme vedtak tar Fylkestinget til 
orde for at UFB, «ny trasé over Breivikeidet» og rassikring av Holmbuktura må ses i 
sammenheng og koordineres. De to regionrådene slutter seg til dette vedtaket og 
ber Troms fylkeskommune følge det opp. 
 
Den fremlagte handlingsplanen legger stor vekt på hensyn til Troms 
Fylkeskommunes lånerammer og fremtidige kapitalkostnader. Regionrådene vil i 
den anledning henvise til at UFB har flere finansieringskilder og et stort potensial for 
bompengeinntekter. Forbindelsen er etter all sannsynlighet i stand til å betale sine 
kapitalkostnader selv. 
 
De to regionrådene finner den fremlagte handlingsplan (ingen investeringer i nye 
veilenker) lite ambisiøs. Sett i forhold til Fylkets muligheter for næringsutvikling i 
nye vekstnæringer kan en slik defensiv veistrategi bidra til tap av bosetting og 
arbeidsplasser i vår region. 
 
Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB 
med hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. 
Fylkestingets vedtak i desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet 
vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges 
opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse og oversender denne til 
Troms fylkeskommune. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 13/18  Innspill til Statens vegvesen i anledning besøk fra Stortingets 

Transportkomitè 
Saksdokumenter:  

 henvendelse fra Statens vegvesen – planlegging av fylkesreise i Troms og 
Finnmark for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitè september 
2018 

  
Saksopplysninger: 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité planlegger fylkesreise i Troms og 
Finnmark 2018. Statens vegvesen har fått i oppdrag å bistå med den praktiske 
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planleggingen. Statens vegvesen tar sikte på å legge opp ei reiserute som samsvarer 
med komitéens ønsker.  
 
Aktuelle temaer er E6-prosjekter, kyst-, havn- og farledstemaer, Hurtigruten og 
luftfart. Tidspunkt for reisen i Troms og Finnmark er satt til uke 36 (3.-7.9.18) – tre 
hele dager. 
 
Statens vegvesen har bedt Nord-Troms Regionråd oppnevne kontaktpersoner for 
besøket. SVV ber også om synspunkter og innspill innenfor de temaene komiteen 
har ønsket. Frist for tilbakemelding settes til 10. februar 2018. 
 
Vurdering: 
Infrastruktur er ett viktig samarbeidsområde for Nord-Regionråd, hvor vi kan få 
større gjennomslagskraft ved å stå sammen og fronte regionen utad overfor 
regionale og nasjonale myndigheter. Det å få Transportkomiteen på besøk til 
regionen vil være en god anledning til å presentere samferdselsutfordringer i Nord-
Troms. Samtidig er det en anledning for å bli kjent med komiteens medlemmer og 
bygge nettverk. 
 
Møte med Transportkomiteen bør settes høgt på dagsorden i regionrådets arbeid. 
Gjennom prosjektet utvikling av en «felles strategi for infrastruktur for Nord-
Troms», vil vi kunne ha et godt datagrunnlag i forkant som kan benyttes i 
forberedelsene til møtet med komiteen. Regionrådet bør også vurdere om det er 
aktuelt å invitere med næringsaktører fra regionen til møte med komiteen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende kontaktpersoner for besøket av 
Transportkomiteen: rådsordfører Svein O. Leiros og daglig leder Berit 
Fjellberg 

2. Innspill til tema/fokusområder for besøket: innspill til aktuelle tema i møtet: 
Luftfart, E6-prosjekter (Kvænangsfjellet). Daglig leder tar kontakte SVV ved 
Edel Austlid for å sjekke ut og drøfte hvordan vi skal legge opp besøket. Om 
det er aktuelt med møte i Alta kan vi koble dette til et regionrådsmøte.  

3. Vurder muligheten til kombinere dette med et møte med Vest-Finnmark 
Regionråd, ref møte på hurtigruta hvor det var enighet om å få til møter med 
Vest-Finnmark og Tromsø-områdets regionråd høsten 2018. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Status pågående arbeid; 
 
Oppstart prosjekt strategisk infrastruktur Nord-Troms 

 Mål og forventninger – avklares i oppstartsmøte styringsgruppa 22.02.18 
 Organisering – sammensetning av styringsgruppa, kjøp av tjenester 

(sammensetning av styringsgruppe på 5 personer er på plass) 
 Finansiering 

Forskningsnode Nord-Troms 
 Evaluering gjennomført med UiT og Troms fylkeskommune, Halti- miljøet 
 Resultater – ulike modeller for forskningsseminarer, phd-stilling 
 Ønske om å få til en fast ordning/organisering 
 Må jobbes mot UiT 

Yrkes- og utdanningsmesse Nord-Troms 20. februar 
 Nord-Troms 4 -ordførerstand 
 Synliggjøre – aktiviteter – rekrutteringsarena 
 RUST og studiesenter på stand 

Fra Visit Lyngenfjord – oppstart «Reiselivsstrategi Nord-Troms» 
 Ønske om å lage egen strategi for satsinga i regionen (viktig å skille mellom 

planbegrepet og strategi) 
 Avklare forventinger og roller blir viktig –  
 Involvere politisk nivå – formannskapene 
 Presentere saken i regionrådet 19. februar 2018 

Møte med NrK Troms 
 Svein har fulgt opp saken – ønsker å møte ledelsen i NrK 
 Kan forsøke å få til møte i tilknytning til fylkestingssamlingen i mars/eller 

senere i tilknytning til møter/konferanser i Tromsø 

Generalforsamling i KLP 
 Gi fullmakt til rådmann i Nordreisa som skal delta (Øyvind Evanger følger opp 

saken vedr formalia rundt fullmakt) 
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OPPFØLGINGSSAKER: 
Notat fra møte Sametinget 

 Formell invitasjon til næringsutvalget om å komme på besøk til Nord-Troms i 
2018 

 Møtet var enige om å sende en skriftlig invitasjon til utvalget 

Notat fra møte Hurtigruta 
 Grunnlag for samarbeidsavtale – behandles i k-styrer sammen med 

selskapsavtalen 

Møte med Tromsbenken i Oslo, 21. mars – opplegg, aktuelt med andre møter? 
 Svein reiser ned 19. mars 
 Øyvind reiser ned 19. mars (AP har eget møte) 
 Hver enkelt ordfører ordner hotellrom selv 
 Andre tema/møter som kan være aktuelle å kombinere: møte med 

Samferdselsministeren, Kulturdepartementet/Kulturminister Trine Skei 
Grande (lage presentasjon tre stammers møte/kvensk kultur og språk) – kom 
med innspill! 

Møte med UiT work-shop i Tromsø – Studiesenteret 
 Svein Leiros og Øyvind Evanger deltar fredag 23. februar 

Fiskerihavn prosjekt 
 Invitasjon til deltakelse sendt fra Ørjan Albrigtsen 
 Alle kommunene er positive til å skrives inn i søknaden som utarbeides av 

Skjervøy kommune 

Kulturhistorisk landskap 
 Status etter møte i januar (10.?) – saken må sjekkes opp! 

 
 
Møtet hevet kl 1100. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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forskrift vannscooter - ref fra møte 10.01.18.docx;Oversendelse av vedtak i sak.msg;saksutredning møte
30.01.18.doc;Saksliste og dokumenter 30.01.18.docx;Protokoll fra møte NTRR 4.-5.1.18.docx;Høring RTP 2018-
2029 04.09.17.pdf;KVU Tromsø - Utfordringsnotat utkast.docx;Planlegging av fylkesreise i Troms og Finnmark for
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité september 2018 med vedlegg.pdf
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til skype‐møte i regionrådet tirsdag 30. januar.
 
Sak vedrørende innspill til ny distriktsindeks ettersendes (rådmannsutvalget utarbeider ett forslag)
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Vest-Finnmark Regionråd 
Fjellveien 6 

Postboks 43 

9593 BREIVIKBOTN 

+47 908 52916 

vfrr@hammerfest.kommune.no 

 

 

Samferdselsdepartementet 

v/Statssekretær Knut Morten Johansen 

Postboks 8010 Dep 

0030 OSLO         Breivikbotn, 12. januar 2018 
 

 

Oppfølging av seminaret «Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring 

til de nye regionene», 9. januar 2018 i Oslo 

9. januar 2018 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd et seminar om utfordringer og muligheter ved en overføring av 

ansvaret for fiskerihavnene til de nye regionene. Seminaret fant sted på Oslo Plaza, med Øst-Finnmark Regionråd, Nord-
Troms Regionråd, Vesterålen Regionråd og Finnmark fylkeskommune som samarbeidspartnere. 

Vi vil først få takke statssekretæren m/følge for at han deltok med innlegg og i debatten.  

Totalt var det 66 påmeldte deltakere fra både storting, regjering, embetsverk, Kystverket, fylkeskommuner, kommuner, 

næringslivsorganisasjoner og –representanter som drøftet hva, hvordan og hvem med tanke på fremtidens organisering 
i utviklingen og forvaltningen av fiskerihavnene. 

Presentasjonene og diskusjonene dreide seg i all hovedsak om tre hovedutfordringer, der det må jobbes både kort- og 

langsiktig for å finne gode løsninger: 

- En utfordring som kan løses ganske raskt er den såkalte "dvaleperioden" på 4-6 år for planlegging av nye 

fiskerihavneprosjekter. En mulig løsning er at Regjeringen utarbeider en ny "bestilling" til Kystdirektøren som åpner 

for at Kystverket fortsetter å planlegge nye fiskerihavneprosjekter som ligger klare til regionene overtar ansvaret i 2020. 

Dermed unngår man en slik "dvaleperiode". Vi har tiltro til at statssekretær Knut Morten Johansen og embetsverket i 

Samferdselsdepartementet utforsker denne muligheten i sitt videre arbeid, slik som drøftet på seminaret. 

- Når det gjelder de komplekse kravene til kompetanse (kombinasjonen med både formal- og erfaringskompetanse) som 

slike havneutbygginger stiller, håper og tror vi at vi fikk synliggjort det problematiske ved å splitte opp de miljøene som 

Kystverket i dag har etablert i Kabelvåg og Honningsvåg. En mulig løsning kan være å gå for modellen til Statens 

vegvesen, slik at det for fiskerihavnene blir slik at regionene prioriterer og allerede etablerte kompetansemiljøer i 

Kystverket planlegger, prosjekterer og utfører. Også her har vi tiltro til at statssekretæren og hans embetsverk vurderer 
denne mulige løsningen. 

- Når det gjelder overføringen av midler som skal benyttes til fiskerihavnetiltak i regionene, presenterte kommunene og 

fylkeskommunene et ønske om at beregningene til dette formålet i all hovedsak må baseres på verdiskapingen og 

verdiskapingspotensialet for havnene i de ulike regionene, og at parameteren folketall må vektes mindre for dette 

budsjettområdet. Dette medfører at man må endre (eventuelt tilføye) parametere, samt justere vektingen av disse, i 
inntektsmodellen som ligger til grunn for overføringen av midler fra staten til de nye regionene på dette området.  

27

mailto:vfrr@hammerfest.kommune.no


Alta – Hammerfest  -  Hasvik  -   Kvalsund  -  Loppa  -  Måsøy  -  Nordkapp - Porsanger 

Regionrådet har ikke formelt tatt stilling til hvorvidt det beste er å overføre midlene til den enkelte region (må da 

muligens overføres som øremerkede midler), eller om det mest hensiktsmessige er at midlene overføres til Kystverket 

for fordeling etter regionenes prioriteringer. På seminaret ble det uttrykt en frykt fra både kommuner og fylkeskommuner 
for at fiskerihavnene vil tape i regionenes prioriteringer dersom midlene overføres som frie midler til regionene. 

Som nevnt i invitasjonen har arrangøren respekt for stortingets vedtak i denne saken. Ingen av løsningene som ble drøftet 

for de tre hovedutfordringene, og som er beskrevet ovenfor, krever etter vår vurderingen en omgjøring av stortingets 
vedtak. 

Vest-Finnmark Regionråd m/samarbeidspartnere vil følge opp dette initiativet ovenfor storting, regjering og embetsverk 

i tiden fremover, og ser frem til videre i kontakt i sakens anledning.  

For ytterligere informasjon om program, deltakeroversikt, innlegg og mediadekning henviser vi til regionrådets 

hjemmeside: www.vfrr.no. 

Henvendelser og spørsmål kan rettes til daglig leder Bente O. Husby på e-post: vfrr@hammerfest.kommune.no eller 

mobil 908 52916. 

Nok en gang; tusen takk for deltakelse og engasjement. 

 

 

 

 

Kopi: 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Finnmarks-, Troms- og Nordlandsbenken på stortinget 

Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget 

Næringskomiteen på stortinget 

Kommunal- og forvaltningskomiteen på stortinget 

Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Ragnhild Vassvik 

Troms fylkeskommune v/fylkesrådsleder Willy Ørnebakk 

Øst-Finnmark Regionråd 

Nord-Troms Regionråd 

Vesterålen Regionråd 

Andre seminardeltakere 
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Referat fra møte «Lokal vannscooterforskrift i Nord Troms» 

Referent: Elisabeth Torstad 

Møtetid, - sted: 10.01.2017. kl.11.00 – Rådhuset i Nordreisa kommune. 

Tilstede: Kristian Berg-Nordreisa kommune, Birger Olsen-Kåfjord kommune, Svein 
Solberg og Birger Kjeldsberg-Skjervøy kommune, Åsmund Austarheim-
Kvænangen kommune, Marit Figenschau-Storfjord kommune. 

- Nord Troms regionråd har bedt om en løsning for felles vannscooterforskrift i Nord 
Troms. 

- Gjennom bestemmelser i motorferdselloven, havne –og farvannsloven, sjøveisreglene 
samt lokal fartsforskrift har kommunen flere muligheter til å gi lokale reguleringer av 
fart og bruk av kommunens sjøområder, samt elver og innsjøer.  

- Konklusjon: Med bakgrunn i de ulike fjordutformingene i Nord Troms vil det være 
vanskelig å utarbeide en felles forskrift for hele Nord Troms. En forskrift skal være 
enkel å følge og håndheve dersom forskriften brytes. Ettersom vannscooter i dag stilles 
likt med andre fritidsfartøy i den nasjonale lovgivningen kan noen bestemmelser for 
vannscooter virke negativt for bruken av fritidsbåter og sjarknæringa. Bruken av 
vannscooter har en helt annen brukskultur enn fritidsbåter og sjark i næring. 
Repeterende frem og tilbake kjøring i høy fart genererer en god del støy og bølger 
hvilket er svært uheldig spesielt for dyr og fugleliv og det «stille rom». 

- Det ble diskutert om muligheten for eventuelle felles retningslinjer for bruk av 
vannscooter i kystsoneplanen med hensynssoner. Spørsmålet er hvor mye arbeid det 
skal legges i dette arbeidet. For de kommunene som har store nok innsjøer, elver og 
farvann hvor det kan kjøres vannscooter, vil en lokal forskrift med motorferdselloven i 
ryggen være mest hensiktsmessig. For å regulere bruken av vannscooter på sjøen er 
lokale fartsforskrifter ett virkemiddel.  

- Hver enkel kommune bør utarbeide en lokal fartsforskrift i havneområder og lokale 
«problemområder» og egen forskrift for bruk av vannscooter på innsjø, elver og 
farvann. 

- For en eventuell lokal fartsforskrift så vi på Harstad kommunes «Forskrift om 
fartsbegrensning i sjøen for Harstad og Ibestad» som tredde i kraft 1. januar 2018, se link 
https://harstadhavn.no/fartsbegrensning 
https://lovdata.no/dokument/SJ/forskrift/2016-12-08-1891  

- For det videre arbeidet med lokal vannscooterforskrift vil saksbehandlerne i Nord Troms 
kommunene samarbeide via e-post om nødvendig.  

 

Lyngseidet 11.01.2017  

Elisabeth Torstad. 
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Fra:                                    Tom Mikalsen
Sendt:                                9. januar 2018 09:46
Til:                                      Johansen, Oddrun K
Cc:                                      Berit Fjellberg;grete.kristoffersen@nav.no;Ødegaard, Bente 
(Bente.Odegaard@nav.no)
Emne:                                Oversendelse av vedtak i sak
Vedlegg:                           image001.png

Til 

NAV Troms

 

Fylkesstyret i KS Troms behandlet i møte 7.12 sak «Vedtak Nord-Troms Regionråd DA - NAV - Ny kontorstruktur i 
Troms». Saken kom opp etter at Nord-Troms regionråd hadde behandlet sak om ny kontorstruktur og oversendt 
vedtaket til KS. Fylkesstyret i KS Troms gjorde følgende vedtak i saken: 

 

 

Fylkesstyret i Troms 07.12.2017 17/28

Fylkesstyret i Troms har behandlet saken i møte 07.12.2017 sak 17/28 

 

Vedtak

«KS Troms fylkesstyre mener det er viktig at politisk nivå i kommunene involveres i arbeidet med ny

kontorstruktur i NAV.

 

Ivar B. Prestbakmo oppnevnes som KS representant i Referansegruppen.»

 

 

Saksframlegg og vedlegg til saken finnes på denne lenken:  
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/234749> 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/234749 .

 

mvh

 

Tom Mikalsen
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Regiondirektør

KS Nord-Norge

 

E-post Email:          <mailto:tom.mikalsen@ks.no> tom.mikalsen@ks.no

Mobil Cellular:  :  (+47) 92 82 94 65

 <http://www.ks.no/> http://www.ks.no

 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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REFERATSAKER: 
 Fra Vest-Finnmark Regionråd: Oppfølging av seminaret «utfordringer og 

muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye 
regionene», 12.01.18 

 Referat fra møte «lokal vannscooterforskrift i Nord-Troms», 10.01.18 
 Svar fra Fylkesstyret i KS Troms, melding om vedtak vedr ny kontorstruktur 

NAV, 09.01.18 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 05/18  Godkjenning av referat fra møte 4.-5.1.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 4. og 5. januar 
på hurtigruta. 
 
 
 
Sak 06/18  Uttalelse vedrørende forslag til ny distriktsindeks til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Saksdokumenter:  

 Høringsbrev og utkast til rapport om ny distriktsindeks fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet   

Saksbehandler: Rådmannsutvalget 
 
Saksopplysninger: 
Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. 
Distriktsindeksen er satt sammen av to typer indikatorer som måler kommunenes 
distriktsutfordringer. Disse er knyttet til 

 geografiske ulemper, dvs. kommuner som er usentrale (har lite befolknings- 
og markedsgrunnlag og lang reiseavstand) 

 samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene 
 
Indeksen gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. 
Indeksen beregnes slik at kommunene i indeksen vil få en (teoretisk) verdi mellom 0 
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og 100. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene, 
mens kommuner med høye har de minste distriktsutfordringene. Distriktsindeksen 
er dermed et verktøy for å peke ut distriktskommuner og for å vurdere forskjellen i 
distriktsutfordringer mellom kommuner. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN HAR VÆRT UENDRET SIDEN 2002 
Distriktsindeksen har i stor grad vært uendret siden 2002. Behovet for å revidere DI 
er knyttet til fire forhold: 

 Arbeidet med å revidere virkeområdene for regionalstøtte starter om ikke 
altfor lenge. DI er et viktig verktøy i dette arbeidet.  

 Bruken av DI til å fordele regionalpolitiske tilskudd har økt. Dette stiller 
sterkere krav til en gjennomtenkt og kvalitetssikret DI.  

 Målene for regional- og distriktspolitikken har blitt endret. Det tilsier også at 
innholdet i DI må vurderes nærmere.  

 SSB har endret sin sentralitetsindeks, som er en sentral bestanddel i både den 
gamle og den nye distriktsindeksen. 

 
DISTRIKTSINDEKSEN LEGGER VEKT PÅ GEOGRAFISKE ULEMPER 
Departementet har i arbeidet lagt vekt på at distriktsindeksen først og fremst bør ha 
som mål å peke ut distriktskommuner basert på geografiske ulemper. De 
geografiske ulempene er knyttet til liten størrelse (på lokale og regionale arbeids- 
og tjenestemarkeder) og lang avstand (til større og mer spesialiserte markeder). 
Disse ulempene fanges i stor grad opp i begrepet sentralitet. SSB har utviklet en ny 
sentralitetsindeks. Den nye sentralitetsindikatoren måler nå både tilgjengelighet til 
arbeidsplasser og tjenester fra der folk bor, innen det som oppfattes som grensen 
for daglige arbeids- og tjenestereiser. I tillegg er avstanden til arbeid og tjenester 
innarbeidet ved at arbeidsplasser og tjenester som ligger nærme bostedet, betyr 
mer enn de som ligger lenger unna. Departementet mener at den nye 
sentralitetsindeksen er betydelig forbedret fra tidligere inndelinger etter sentralitet. 
Den gir en bedre beskrivelse av størrelsen på de arbeids- og tjenestemarkedene 
kommunene inngår i, og ikke minst tilgangen på disse. Den gir dessuten en 
kontinuerlig rangering av kommunene etter sentralitet. Departementet mener derfor 
SSBs sentralitetsindeks bør veie tungt. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN BØR I TILLEGG FANGE OPP SAMFUNNSMESSIGE UTFORDRINGER SOM FØLGER AV 
GEOGRAFIULEMPENE 
Rangering av kommuner i en distriktsindeks kunne i utgangspunktet kun inneholdt 
indikatorer som fanger opp størrelses- og avstandsulemper. Det er slike ulemper 
distriktspolitikken er ment å kompensere for. Det er samtidig å forvente at disse 
ulempene gir seg utslag i svak utvikling på forskjellige samfunnsområder. Ved å 
inkludere indikatorer som viser utviklingen på samfunnsområder som henger 
sammen med geografiulempene, sikrer vi at kommunene rangeres innbyrdes etter 
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hvem som har størst distriktsutfordringer. Det er da viktig at indikatorene man tar 
inn, fanger samfunnsutfordringer som er spesifikke distriktsutfordringer. Det vil si 
at indikatoren samvarierer med sentralitet. Videre må indikatoren være egnet til å 
skille mellom distriktskommuner basert på geografiske ulemper, og 
samfunnsutfordringen må være forankret i regional- og distriktspolitiske mål.  På 
dette grunnlaget har departementet valgt å ta med to indikatorer for 
samfunnsutfordringer som følger av det å være distrikt:  
 
DISTRIKTSINDEKSENS SAMMENSETNING OG VEKTING 
Departementet mener ut fra formålet med distriktsindeksen at vektingen mellom 
indikatorene bør bli som følger:  
Emnegruppe Indikator Vekting av 

indikator 
Geografi Sentralitet SSB, ny 60 

Økonomisk vekst Sysselsettingsvekst 
siste ti år 

20 

Demografi Befolkningsutvikling 
siste ti år 

20 

Alle emnegrupper Alle indikatorer 100 
 
 
Forslag til innspill til distriktsindeksen vil utarbeides av Rådmannsutvalget – 
forslaget ettersendes. 
 
 
 
Sak 07/18 Høringsuttalelse: Handlingsplan for Fylkesveg Troms 2018-2021 
Saksdokumenter:   

 Sak 35/17 Høringsinnspill til Regional Transportplan Troms 2018-2029 
 Handlingsplan for fylkesveger i Troms 2018-2021 - høringsdokument  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Troms fylkeskommune viser i høringsbrevet til vedtatt regional transportplan for 
Troms 2018-21 og berammet handlingsplan for fylkesveg for perioden 2018-21.  
 
Høringsdokumentet er utarbeidet fra Samferdsels- og miljøetaten og er sendt 
kommunene i Troms til uttalelse. Høringsforslaget er derfor administrasjonens 
forslag for prioriteringer i perioden 2018-2021.  
 
Fylkestinget har gjennom vedtatt Regional Transportplan for Troms (2018-2029) 
vedtatt strategier som prioriterer drift og vedlikehold av vegnettet foran 
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investeringer og store prosjekter. Forslag til handlingsplan er utarbeidet med 
bakgrunn i Fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2018-2021.  
 
Det anbefales at det ikke blir igangsatt nye store fylkesvegprosjekter som medfører 
låneopptak i planperioden. De ressurser som er tilgjengelige i perioden prioriteres 
til arbeidet med sikkerhetsoppgradering av tunneler og bruer, samt tiltak på 
eksisterende vegnett for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegen. 
Investeringstiltakene som anbefales må finansieres innenfor rammen av 
tilgjengelige fornyingsmidler.  
 
Høringsfrist er 2. februar 2018.  
 
Handlingsplanen skal til behandling hos Fylkesrådet 20. februar 2018 etter 
innstilling fra Fylkesråden (etter høringsfristen). Fylkestinget vil behandle endelig 
forslag til handlingsplan mellom 13.—15. mars 2018. 
 
 
Vurdering: 
Nord-Troms Regionråd har gitt innspill gjennom hele prosessen med Regional 
Transportplan 2018-2029. Først i felles møte med fylkesråden for samferdsel, 
administrasjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen i møte vedrørende 
planprogrammet mars 2017. Deretter avga regionrådet en enstemmig uttalelse til 
Regional Transportplan for 2018-2029 i møte 4. september. 
 
Samferdselsråden inviterte kommuner og regionråd til høringsmøte i forbindelse 
med handlingsplan for fylkesveger i Troms 18. januar 2018. De fleste av 
kommunene fra Nord-Troms deltok i møte med innspill. 
 
Saksbehandler oppfatter at det er nødvendig å sende en skriftlig høringsuttalelse fra 
regionrådet til handlingsprogrammet innen fristen 2. februar. Uttalelsen bør bygge 
på tidligere innspill i planprosessen. Regionrådet bør også diskutere tilstedeværelse 
under behandlingen i fylkestinget i mars 2018. 
 
 
Forslag til høringsuttalelse til handlingsplan for fylkesveger: 
Nord-Troms Regionråd vil støtte fylkeskommunen i at det er behov for en betydelig 
økt satsing på samferdsel. Dette innebærer at det må på plass et nasjonalt program 
for innhenting av det store etterslepet på fylkesvegene og at skredsikring i fylket 
prioriteres.  
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Nord-Troms Regionråd støtter også fylkeskommunens valg av strategi med å 
prioritere vedlikehold av dagens vegnett framfor investering i nye større prosjekt, og 
at veier som inngår i «kyst til markedsstrategien» prioriteres. 
 
Samtidig mener Nord-Troms Regionråd at realisering av Ullsfjordforbindelsen (UFB) 
med hurtiggående ferge over Lyngenfjorden vil bli en viktig næringsmessig 
transportkorridor mellom Tromsø og Alta/Finnmark. Dette vil være et viktig bidrag 
for regionforstørring og medføre en betydelig avstandsinnkorting mellom Tromsø 
og Alta. Det vises for øvrig til eget innspill vedrørende UFB fra Nord-Troms og 
Tromsø-områdets regionråd. 
 
Kravene i ny tunellforskrift for fylkesveger skal gjøres gjeldende fra 2025. Det må 
være innlysende at Storting og Regjering bidrar til at dette kan innfris gjennom økte 
bevilgninger øremerket til oppgradering av tunellene. 
 
Deler av fylkesvegnettet i Nord-Troms har hatt ekstra stor belastning i forbindelse 
med Statnetts utbygging av 420 kV-linja. Dette bør også legges til grunn i 
vurdering/prioritering av fylkesvegene.  
 
I tillegg vil regionrådet peke på FV 866 – som går gjennom Skjervøy og Nordreisa, at 
man ser hele strekningen i sammenheng. Dette er en viktig vei i kyst-
markedsstrategien med behov for vedlikehold, rassikring, trafikksikkerhetstiltak 
(særlig i de berørte bygdene i Nordreisa), i tillegg til den største flaskehalsen – 
Maursundtunnelen. 
 
Nord-Troms Regionråd mener at drift av veilys bør tilligge veieier. 
 
RASSIKRING 
Nord-Troms er en rasutsatt region og er helt avhengig av god regularitet. Det være 
seg snøskred, marin leire og store fjellskred. Dette gjør det ekstra utfordrende for 
næringslivet. Nord-Troms Regionråd mener det er viktig at Troms fylkesting 
prioriterer og setter fokus på rassikring.  
 
Nord-Troms Regionråd forventer at rassikring av FV 347 Singla og skredoverbygg 
Pollfjelltunnelen prioriteres i planperioden slik det framgår av høringsdokumentet.  
 
I tillegg ber Nord-Troms Regionråd fylkeskommunen vurdere tiltak på FV 360 
(Mettevollia) i forbindelse med arbeidet som skal gjøres på stamveinettet i samme 
område (E6 Kvænangsfjellet). 
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HURTIGBÅT/FERGE 
Nord-Troms Regionrådet ber fylkeskommunen prioritere følgende når det gjelder 
hurtigbåt og ferger: 

 Korrespondanse mellom de ulike rutene på strekningen Burfjord-Tromsø 
 Pendlingsmuligheter for skole-elever på strekningen Karlsøy-Skjervøy 
 Større ferge Storstein-Lauksundskaret med utbedring av fergeleie Storstein 

(som i høringsdokumentet) 
 
FLY 
Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet 
og et tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen. Dersom 
regularitet og rutetilbud forbedres vil antall reisende øke. 
 
 
 
Sak 08/18  Innspill til «Oppgavemeldingen» fra Ekspertutvalget Regionreformen 
Saksdokumenter:  

 Innspill oppgaver fra Troms fylkeskommune (behandlet av fylkesrådet 
24.8.17) 

 Notat fra møte med fylkesråden i Troms og regionrådet 4. januar 18 
 Oppfølging av seminaret «utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved 

en ansvarsoverføring til de nye regionene» 9.1.18 i Oslo 
 
Saksopplysninger:  
Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke 
fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv.  
 
Oppdraget; 

1. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder 
med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommune utover det som er 
avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016‒2017). 

2. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for oppgavefordelingen slik 
disse er gitt i NOU 2000: 22. 

3. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 
brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv. 

4. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de konkrete forslagene. 

5. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets 
forslag. 
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6. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd utsetter saken til neste møte 19. februar 2018. 
 
 
 
Sak 09/18   Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 
Saksbehandler: Svein Leiros/Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd ønsker å fortsette den gode jobben som gjøres for barn- og 
unge i vår region. I den forbindelse ønsker vi å opprette to lag, ett kvinnelag og ett 
herrelag på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms. Tanken er å tilby tre gutter 
og tre jenter i alderen 16-19 år fra hver kommune en plass på «Team Nord-Troms» 
og delta på årets Norway Cup.  
 
Ordførere/rådmenn i vår region vil fungere som trenere, oppmenn og 
materialforvaltere og vil selvfølgelig følge med ungdommene til Oslo. 
Vi har avklart dette med Norway cup som ser veldig positivt på dette initiativet, og 
det praktiske er avklart med Norges fotballforbund. Selve utvelgelsen av spillere vil 
gjøres ved at den enkelte klubb melder på/nominerer deltakere. Det forutsettes at 
deltakerne er aktive og dekt av spillerlisens i egen klubb. 
 
Kostnadsoverslag: 
36 Flybilletter spillere tur/retur 1400 pr. billett   50.400.- 
  8 Flybilletter 

Ordførere/rådmenn 
1400 pr. billett  11.200.- 

  2 Påmeldingsavgift H-kort 2.000 pr lag    4.000,- 
18 H-kort flermannsrom  4.700 pr pers  169.200.- 
  8 H-kort enkeltrom  6.700 pr pers    53.600.- 
36 Draktsett m/tilbehør 600.- pr pers 18.000.- 
44 Overtrekksdrakter «Team 

Nord-Troms» 
900.- pr pers 35.200.- 

36 Kost 5 døgn (middag) 300 90.000.- 
 Kostnadsramme  326.800.- 
 
*) det er tatt utgangpunkt i priser fra Norway Cup H-kort, deltakeravgift, 3-4 mannsrom og enkeltrom. 
Innhold H-Kort:  

 Hotell, syv netter, lørdag til lørdag (evt. fredag – fredag eller søndag – søndag) 
 Mat: Frokost på hotellet 
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 Mat: Lunsj og middag i Ekeberg Idrettshall (kun middag lørdag 28 juli) 
 Lagfoto med diplom til hver spiller 
 Fri transport med Ruter (buss, t-bane, trikk og øy båtene) innenfor Oslos grenser hele uken 
 Fri adgang til kommunale utebasseng: Frognerbadet og Tøyenbadet 
 Gratis adgang til de fleste museer i Oslo 
 Gratis adgang til Fun Park 
 Gratis minigolf i et flott anlegg bak Ekeberg Idrettshall 
 Adgang til alle sponsoraktiviteter på Ekebergsletta 
 2 gratis kinoforestillinger på Symra Kino – begrenset plasser 

Påmeldingsfrist: 15. april 2018. 
 
 
Vurdering: 
Ett slikt tiltak vil kunne gi positiv oppmerksomhet både i og utenfor regionen, og vi 
tror det også vil skape nasjonal interesse. For å få en slik oppmerksomhet blir det 
viktig å ha et eget opplegg for informasjon/sosiale medier både i forkant, underveis 
og i etterkant. Andre positive virkninger kan være bedre rekruttering til idretten 
lokalt, kanskje kan det være mulig å etablere ett felles juniorlag for jenter og for 
gutter på tvers av kommunegrensene som kan spille i serien i etterkant. 
 
Knyttes til målsettinger i RUST om identitesskaping og økt bolyst, stolthet over egen 
region + knytte bånd mellom ungdom og ledere/ordførere.  
 
Ankepunktet ved tiltaket er at det er forholdsvis kostbart i forhold til hvor mange 
ungdommer som får anledning til å delta. I tillegg er det uklart om dette er tenkt 
som en fast ordning (da vil flere få muligheten til å delta) eller om dette er ett 
engangstiltak. 
 
 
Saken legges fram for regionrådet uten innstilling fra administrasjonen. 
 
 
 
Sak 10/18  Saksordførerlisten - revisjon 
 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har hatt en ordning med saksordførere helt siden 
etableringen av regionrådet i 1997. Retningslinjene for saksordførerne ble revidert i 
2014. Vedtatte retningslinjer; 
 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
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1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, eller for 

viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 
 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og ajourføres 

annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, komiteer, grupper 
osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde hovedstyret 

orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med saksordfører. 
 

4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 
 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt og 

politisk nivå; 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 

regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 
 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller hvor nye 

opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 
 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 

omgivelser/rammebetingelser. 
 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 

 
5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, med vanlige 

rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem av et slikt utvalg, men 
det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i styrer, råd 

og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 
 

7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 
saksordførere. 

 
8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om arbeidet/status i 

den enkelte sak. 
 

9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 
28.01.14 

 
 
På konstituerende møte i regionrådet november 2015 ble følgende saksordførerliste 
fastsatt; 
 
OVERSIKT ARBEIDSOMRÅDER - SAKSORDFØRER: 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Styret 
Fylkesplan for Troms Styret 
Tiltakssonen Styret  
Nord-Troms Strategier (styringsdok) Styret 
Interreg/Tornedalsrådet Øyvind Evanger 
Næring Dan-Håvard Johnsen 
Regionale helsetilbud Eirik Losnegaard Mevik 
Samferdsel Dan-Håvard Johnsen (fylkesveger) og 
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Eirik Losnegaard Mevik (NTP) 
Utdanning Ørjan Albrigtsen og Øyvind Evanger 
Kultur Svein O. Leiros 
  
Nord-Troms Studiesenter Øyvind Evanger 
Ungdomssatsing – RUST Eirik Losnegaard Mevik 
PROSJEKT:  
Kompetanseløft i Nord-Troms Øyvind Evanger 
Boligutvikling Knut Jentoft 
Entreprenørskapssatsing – grunnskole 
og unge gründere 

Eirik Losnegaard Mevik og Dan-Håvard 
Johnsen 

REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe Newtonrom Knut Jentoft 
Styringsgruppe vekslingsmodellen Svein O. Leiros 
 
 
Vurdering: 
I den nye organisasjonsmodellen for regionrådet er det behov for å revidere dagens 
retningslinjer slik at disse harmonerer med den nye selskapsavtalen (forslag 
utarbeidet, men ikke behandlet i kommunestyrene). Saksbehandler forslår at 
retningslinjene revideres i løpet av første halvår 2018, slik at disse henger sammen 
med øvrige styringsdokumenter i regionrådet. 
 
Den eksisterende saksordførerlista bør gjennomgås i møtet, for å vurdere eventuelle 
endringer/bytte av saksfelt, og oppføring av nye saksområder. I tillegg bør 
prosjektporteføljen utvides med; 

 Mastergradsstipendordning 
 Forskningsnode 
 Strategi for infrastruktur Nord-Troms 

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd reviderer retningslinjene for saksordførere innen 
30.06.18. 

2. Fordeling av saksordførerområder godkjennes etter oppsatt liste i møtet for 
perioden fram til konstituering av nytt regionråd høsten 2019. Midlertidige 
saksfelt, som prosjekt oppdateres fortløpende.  
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Sak 11/18  Innspill til KVU Tromsø-området 
Saksdokumenter:  

 Utfordringsnotat fra Statens vegvesen – KVU innfarter til Tromsø 
 forslag til innspill fra Nordreisa kommune 

  
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet har i brev datert 27. juni 2017 gitt Statens vegvesen i 
oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) for vegsystemet i Tromsø-
regionen.  
 
Departementet har i første omgang bedt om at utarbeides et utfordringsnotat som 
blant annet redegjør for dagens transportsystem og utfordringer, geografisk og 
tematisk avgrensing, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og 
organisering av utredningsarbeidet.  
 
Tromsø-regionen er ikke et entydig definert begrep. Utredningsområdet er satt til å 
ha en tilstrekkelig størrelse til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene nærmest 
Tromsø med tilhørende innfartsårer. Dette innebærer at KVU bør omfatte området 
Senja – Setermoen – Storslett – Ringvassøy, som er vist med en ring på kartet 
nedenfor.   
 

 
Oversiktskart 
 
En slik avgrensing medfører at de 5 sørligste Nord-Troms kommunene inngår i 
utredningen. 
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Utfordringsnotatet ble presentert i et eget møte 8. januar 2018 i Tromsø, hvor alle 
16 berørte kommuner var invitert til å komme med innspill.  
 
Statens vegvesen har i tillegg åpnet for muligheten til å komme med innspill i 
etterkant av møtet, med frist starten av februar. Siden de fleste kommunene i vår 
region er definert inn i utredningsarbeidet er det naturlig å komme med innspill fra 
regionrådet til arbeidet. 
 
 
Forslag Nordreisa kommune: 
Det er et svært viktig og etterspurt arbeid som nå starter. Og det er derfor meget 
viktig at utgangspunktet er det aller beste. 
 
I forhold til geografisk avgrensing er det kanskje vanskelig å se for seg at 
Nordreisa/Skjervøy er i samme bo og arbeidsmarkedsregion som Tromsø. Ser en 
derimot for ser for seg at Ullsfjordforbindelsen kommer, og en fergefri eller 
hurtigfrekventerende kryssing av Lyngenfjorden en gang blir realisert er det ikke 
helt utenkelig. Utfordringsnotatet viser jo at det allerede i dag er minst like stor 
pendling fra Skjervøy/Nordreisa som fra andre kommuner som ligger geografisk 
betydelig nærmere Tromsø. 
 
Det vil likevel være av stor betydning i forhold til de andre nevnte temaer i 
utfordringsnotatet som næringsvirksomhet og godstransport at 
samferdselskorridoren til Tromsø fra regionsenteret i Nord-Troms er av god 
standard. Vi opplever at reiseliv vil kunne få en enorm betydning i vår region, og der 
Tromsø vil være «hub» for disse menneskene.  
 
Utfordringsnotatet klargjør også at en skal se på betydningen av transport i 
korridoren Narvik – Tromsø – Alta. I lys av den nå vedtatte sammenslåingen av 
Troms og Finnmark er også dette av meget stor betydning, og der veien nordøstover 
vil bli en svært viktig strekning. 
 
Nord-Troms Regionråd mener derfor at Lyngen/Ullsfjord ruta må forlenges og 
strekkes helt til Langslett. Strekningen Olderdalen - Langslett ligger i dag inne i 
NTP. På denne strekningen er det mange utfordringer med smal vegbane, kurvatur, 
gamle bruer, bebyggelse helt inntil vegen og dermed nedsatt hastighet i flere mil. 
En omlegging og oppgradering av denne strekningen vil kunne gi store innsparinger 
i kjøretid. Denne vegstrekningen er også svært viktig for næringstransporten både 
inn og ut av Nord-Troms, der bare havbruksaktørene på Skjervøy i dag står for over 
halvparten av sjømateksporten fra vårt fylke. 
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Strekningen Langslett – Olderdalen er som nevnt inne i vedtatte NTP i siste periode. 
Da planlegging av denne strekningen kan være nært forestående er det viktig at en 
ikke forsinker denne, men samtidig ivaretar helheten inn i arbeidet med denne 
KVU’en. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslag til uttalelse fra Nordreisa kommune. 
 
 
 
Sak 12/18  Høringsinnspill handlingsplan for fylkesveg - Ullsfjordforbindelsen 
 
Forslag til felles uttalelse fra Nord-Troms og Tromsø-områdets Regionråd: 
De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av 
fylket, at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne 
vegforbindelsen. 
 
Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at 
kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med 
hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.  
 
Vår storregion er i vekst og rommer tre nye vekstnæringer: havbruk, turisme og 
petroleum. Avhengigheten av Tromsø, både for utvikling av bolyst og 
næringsutvikling i hele regionen, er økende. 
 
Regionrådene peker på det igangsatte arbeid med KVU for innfartsvei til Tromsø 
hvor formålet nettopp er å «bringe Tromsø nærmere de andre stedene i fylket». For 
Nord-Troms vil dette arbeidet være av største betydning. UFB vil gi kortere veg fra 
Tromsø til Finnmark og derved bidra til å bygge det nye fylket i nord tettere 
sammen. Det første høringsmøtet viste at etablering av UFB anses som det helt 
sentrale element i en slik strategi. 
 
Regionrådene henviser til Fylkestingets vedtak i desember 2017 i forbindelse med 
behandling av Regional Transportplan: Man tar der til orde for at det nevnte KVU-
arbeidet ikke må forsinke realiseringen av UFB. I samme vedtak tar Fylkestinget til 
orde for at UFB, «ny trasé over Breivikeidet» og rassikring av Holmbuktura må ses i 
sammenheng og koordineres. De to regionrådene slutter seg til dette vedtaket og 
ber Troms fylkeskommune følge det opp. 
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Den fremlagte handlingsplanen legger stor vekt på hensyn til Troms 
Fylkeskommunes lånerammer og fremtidige kapitalkostnader. Regionrådene vil i 
den anledning henvise til at UFB har flere finansieringskilder og et stort potensial for 
bompengeinntekter. Forbindelsen er etter all sannsynlighet i stand til å betale sine 
kapitalkostnader selv. 
 
De to regionrådene finner den fremlagte handlingsplan (ingen investeringer i nye 
veglenker) lite ambisiøs. Sett i forhold til Fylkets muligheter for næringsutvikling i 
nye vekstnæringer kan en slik defensiv vegstrategi bidra til tap av bosetting og 
arbeidsplasser i vår region. 
 
Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB 
med hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. 
Fylkestingets vedtak i desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet 
vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges 
opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse og oversender denne til 
Troms fylkeskommune. 
 
 
Sak 13/18  Innspill til Statens vegvesen i anledning besøk fra Stortingets 

Transportkomitè 
Saksdokumenter:  

 henvendelse fra Statens vegvesen – planlegging av fylkesreise i Troms og 
Finnmark for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitè september 
2018 

  
Saksopplysninger: 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité planlegger fylkesreise i Troms og 
Finnmark 2018. Statens vegvesen har fått i oppdrag å bistå med den praktiske 
planleggingen. Statens vegvesen tar sikte på å legge opp ei reiserute som samsvarer 
med komitéens ønsker.  
 
Aktuelle temaer er E6-prosjekter, kyst-, havn- og farledstemaer, Hurtigruten og 
luftfart. Tidspunkt for reisen i Troms og Finnmark er satt til uke 36 (3.-7.9.18) – tre 
hele dager. 
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Statens vegvesen har bedt Nord-Troms Regionråd oppnevne kontaktpersoner for 
besøket. SVV ber også om synspunkter og innspill innenfor de temaene komiteen 
har ønsket. Frist for tilbakemelding settes til 10. februar 2018. 
 
 
Vurdering: 
Infrastruktur er ett viktig samarbeidsområde for Nord-Regionråd, hvor vi kan få 
større gjennomslagskraft ved å stå sammen og fronte regionen utad overfor 
regionale og nasjonale myndigheter. Det å få Transportkomiteen på besøk til 
regionen vil være en god anledning til å presentere samferdselsutfordringer i Nord-
Troms. Samtidig er det en anledning for å bli kjent med komiteens medlemmer og 
bygge nettverk. 
 
Møte med Transportkomiteen bør settes høgt på dagsorden i regionrådets arbeid. 
Gjennom prosjektet utvikling av en «felles strategi for infrastruktur for Nord-
Troms», vil vi kunne ha et godt datagrunnlag i forkant som kan benyttes i 
forberedelsene til møtet med komiteen. Regionrådet bør også vurdere om det er 
aktuelt å invitere med næringsaktører fra regionen til møte med komiteen. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende kontaktpersoner for besøket av 
Transportkomiteen: rådsordfører Svein O. Leiros og daglig leder Berit 
Fjellberg 

2. Innspill til tema/fokusområder for besøket: (diskuteres i møtet) 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                           Dato: 24.01.18 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til tidligere innkalling til møte; 
 
Tid: Tirsdag 30. januar 2017 kl 0900-1100    
 (Møte i rådmannsutvalget avholdes mandag 29. januar) 
 
Sted: Skype 
 
 
Endelig saksliste og dokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 2-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. januar 2018 

 
REFERATSAKER:  
Fra Vest-Finnmark Regionråd: Oppfølging av seminaret 
«utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved en 
ansvarsoverføring til de nye regionene», 12.01.18  

180112 Oppfølging 
av fiskerihavneseminar - Statssekretær Knut Morten Johansen SD.docx.pdf

Referat fra møte «lokal vannscooterforskrift i Nord-Troms», 
10.01.18 

 
Lokal forskrift 

vannscooter - ref fra møte 10.01.18.docx

Svar fra Fylkesstyret i KS Troms, melding om vedtak vedr ny 
kontorstruktur NAV, 09.01.18 

 
Oversendelse av 

vedtak fra KS - NAV kontor-struktur.msg

 
VEDTAKSSAKER: Saksutredning: 

 
saksutredning 

møte 30.01.18.doc

Sak 05/18 Godkjenning av referat fra møte 4.-5.1.18 

 
Protokoll fra møte 
NTRR 4.-5.1.18.docx

Sak 06/18 Uttalelse til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet: Forslag til 
ny distriktsindeks 

Sendt alle 
kommuner 

Sak 07/18 Høringsuttalelse: Handlingsplan for 
Fylkesveg Troms 2018-2021 

 
Høring RTP 

2018-2029 04.09.17.pdf

Høringsdok 
sendt alle 
kommuner 

Sak 08/18 Innspill til «Oppgavemeldingen» fra 
Ekspertutvalget Regionreformen 

 

Sak 09/18 Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway 
Cup 2018 

 

Sak 10/18 Saksordførerlisten - revisjon  
Sak 11/18 Innspill til KVU Tromsø-området 

 
KVU Tromsø - 

Utfordringsnotat utkast.docx

Sak 12/18 Høringsinnspill handlingsplan for fylkesveg 
- Ullsfjordforbindelsen 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Sak 13/18 Innspill til Statens vegvesen i anledning 
besøk fra Stortingets Transportkomitè 

 
Planlegging av 

fylkesreise i Troms og Finnmark for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité september 2018 med vedlegg.pdf

 
 
 
Orienteringssaker: 

 Orientering om status pågående arbeid; 
o Oppstart prosjekt strategisk infrastruktur Nord-Troms 
o Forskningsnode Nord-Troms 
o Yrkes- og utdanningsmesse Nord-Troms 20. februar 

 Møte med NrK Troms 
 
Oppfølgingssaker: 

 Notat fra møte Sametinget 
 Notat fra møte Hurtigruta 
 Møte med Tromsbenken i Oslo, mars – opplegg, aktuelt med andre møter? 

 
 

 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

 
PROTOKOLL FRA MØTE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
EMNE: Møte nr 1-2018 
STED: Hurtigruta Harstad-Svolvær t/r 
TIDSPUNKT: 4. januar 2018 kl 1700 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

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

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
REFERATSAKER: 
Fra Tromsøområdets regionråd: «Uttalelse: eventuell opprettelse av egen PCI-
enhet ved Nordlandssykehuset Bodø» 

 
Vedtak: referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/18  Godkjenning av protokoll møte 28.11.17  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.17 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2017. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 02/18  Søknad fra Nord-Troms videregående skole – støtte til arrangement: 

kunnskapskonkurransen The World Scolars Cup 2018 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har mottatt søknad om støtte til å avholde en regional runde 
i den internasjonale kunnskapskonkurransen The World Scholar’s Cup 
(www.scholarscup.org).  
 
Denne runden skal avholdes 7-8 Mars i 2018 ved Nord Troms Videregående Skole. 
Arrangøren ønsker å samle elever fra vår arktiske region til en feiring av kunnskap 
og utveksling, og for å knytte vennskapsbånd over landegrenser. WSC er et program 
for alle elever mellom 11 og 19 år. Flere ungdomsskoler og videregående skoler fra 
Troms og Finnmark er allerede interesserte, i tillegg har vi en skole fra Finland som 
også er svært begeistret. Arrangøren arbeider for å rekruttere enda flere skoler fra 
Finland, samt også fra Russland og Sverige for å gjøre dette til et skikkelig arktisk 
og regionalt arrangement. 
 
Generelt om World Scholar’s Cup: 

WSC er en internasjonal kunnskapskonkurranse som omfatter mer enn 30 000 
elever på verdensbasis hvert år. Elevene konkurrerer i lag på 3 stykker, og disse 
møtes for å konkurrere i regionale runder om å få en videre kvalifisering til en 
Global Round. Her er det fra 1500 til 3600 elever som konkurrerer mot 
hverandre. De globale rundene er ofte fordelt på 3 forskjellige kontinenter en 
kan velge mellom. F.eks. i 2017 foregikk de globale rundene i Hanoi, Athen og 
Cape Town.  
 
Temaet for konkurransen 2018 er An Entangled World / En sammenkoblet 
verden.  Dette temaet skal diskuteres i lys av 7 forskjellige fagområder: Kunst, 
litteratur, musikk, historie, vitenskap, samfunnsfag, og et spesialemne (Special 
Area).  
Elevene konkurrerer i 4 forskjellige disipliner: collaborative writing (samskriving), 
multiple choice test, team debate, og Scholar’s Bowl (quizpreget gameshow). 

 
WORLD SCHOLAR’S CUP PROSJEKTETS VISJON:  
Et framtidsrettet program for læring i en globalisert verden som motiverer elever til 
å oppdage sine styrker og praktisere nye evner 
 
Hvorfor holder vi på med dette i Nord-Troms? 
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MÅL: 
 Å markedsføre Nord-Troms VGS og regionen som et sted med muligheter 
 Utvikle et samarbeid med nærmiljø og lokalt næringsliv 
 Utvikle fremtidige ledere 
 Gi en plattform for læring og utfordringer til alle typer elever 
 Jobbe tverrfaglig 
 Utvikle elevenes engelsk og gjøre de i stand til å kommunisere med 

mennesker over hele verden 
 Utvikle internasjonale kontakter 
 Gi elevene en bredere forståelse av ulike kulturer og samfunn 
 Tilegne seg nye metoder for læring 
 Å ha det morsomt! 
 Gi elevene økt motivasjon for engelskfaget utenfor skolens rammer 

For mer info: 

Sjekk ut www.scholarscup.org 

 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
Nord-Troms Regionråd DA støtter arrangementet «The World Scholar’s Cup» ved  
Nord-Troms videregående skole i mars 2018 med inntil kr 20.000. Kostnaden  
belastes frie fond. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 03/18 Samarbeid med Vest-Finnmark Regionråd om seminaret «Utfordringer 

og muligheter i fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye 
regionene» 

Saksdokumenter:   
 Henvendelse fra Vest-Finnmark Regionråd 

 
Saksopplysninger/invitasjon fra Vest-Finnmark Regionråd: 
«Den 9. januar 2018, kl. 14.00-18.00 arrangerer Vest-Finnmark Regionråd 
seminaret "Utfordringer og muligheter i fiskerihavnene - ved en ansvarsoverføring 
til de nye regionene". 
 
Dette finner sted i Oslo, på Radisson Blu Plaza Hotel (samme sted som "Nord i Sør" 
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finner sted den 8. januar 2018). 
 
Målet med seminaret er å avdekke utfordringer og muligheter som følge av 
ansvarsoverføringen for fiskerihavnene, og belyse disse fra en rekke ulike 
ståsteder.  
 
Svein Ludvigsen, Arne Hjeltnes, Jan Morten Hansen, Stine Akselsen, Kristina Hansen 
m.fl. har også bekreftet sin deltakelse. Vi jobber videre med å få bekreftet de ulike 
innlederne, og hittil har ingen takket nei. 
 
De som inviteres til deltakelse fra de nasjonale beslutningstakerne er følgende: 
- Politisk og administrativ ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 
- Kommunal- og forvaltningskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og 
Næringskomiteen på Stortinget. 
- Finnmarks-, Troms- og Nordlandsbenken på Stortinget 
- Ekspertutvalget, Regionreformen 
 
Disse utgjør totalt ca. 80 stk. 
 
I tillegg består deltakerne hittil av innlederne, samt deltakerne fra arrangøren (de 8 
kommunene tilknyttet Vest-Finnmark Regionråd). 
 
Totalt har vi nå ca. 100 potensielle deltakere på invitasjonslisten, og maks. kapasitet 
i møtelokalet er 150 stk. 
 
I tillegg inviteres utvalgte gjester (politisk og administrativ ledelse i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet, Ekspertutvalget og innlederne, totalt 40 stk.), samt arrangør 
og samarbeidspartnerne på middag kl. 19.30 på Restaurant Vaaghals,(se 
www.vaaghals.com), med Arne Hjeltnes som toastmaster. Total kapasitet her er 90-
100 deltakere. 
 
Vi ønsker å invitere de tre fylkeskommunene, samt regionrådene langs kysten i 
Nord-Norge, med som samarbeidspartnere på finansieringssiden. De som velger å 
bli med som samarbeidspartnere vil bli prioritert som deltakere på seminaret og på 
middagen. Ved mange påmeldte deltakere vil politisk og administrativ ledelse bli 
prioritert (ordførere og rådmenn). 
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Denne henvendelsen går først ut til de tre fylkeskommunene, samt Øst-Finnmark 
Regionråd og Nord-Troms Regionråd. Deretter kontaktes regionrådene som 
ordførerne som innleder er en del av. 
 
Vedlagt følger et dokument som beskriver tentativt program, budsjett og 
finansieringsplan, samt et dokument som beskriver målgruppene m/kontaktinfo. 
 
 Vi inviterer med dette Nord-Troms Regionråd med som samarbeidspartner på 
finansieringssiden på seminaret. For kr 18.500,- får regionrådet mulighet til å: 

 Delta på seminaret 
 Bli presentert av møtelederne ved oppstart av seminaret (1 foil pr. 

samarbeidspartner, felles mal) 
 Profilere seg med 1 stk Roll-up i møtelokalet 
 Anledning til å delta på middagen den 9. januar, kl. 19.30 på Restaurant 

Vaaghals. Prisen på 3-retters middag er kr 495.-, og dekkes av 
samarbeidspartnerne selv. Drikke kommer i tillegg. 

Vi ber om tilbakemelding snarest, og senest innen kl. 12.00 fredag 15. desember 
2017, på om Nord-Troms Regionråd ønsker å tre inn som samarbeidspartner.» 
 
 
Vurdering: 
Saken har vært diskutert i arbeidsutvalget og blant ordførerne. Dette er en viktig sak 
for Nord-Troms, og det er derfor viktig å prioritere deltakelse på dette seminaret. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA går inn som samarbeidspartner i seminaret og bidrar 
med kr 18.500. Kostnaden belastes frie fond. Ordfører Ørjan Albrigtsen  
representerer Nord-Troms Regionråd på seminaret. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 04/18 Uttalelse vedrørende spilleavhengighet 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms ungdomsråd ble orientert om arbeid mot spillavhengighet av 
organisasjonen Spillavhengighet Norge under felles møte med regionrådet 
27.11.17.  

55



 

6 

Nord-Troms ungdomsråd har i etterkant drøftet problematikken i eget møte 
28.11.17, og ønsker på bakgrunn av dette å sende en uttalelse til regionrådet. 
 
 
UTTALELSE FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD (RUST):  
«SPILLAVHENGIGHET BLANT UNGE» 
 
Nord-Troms ungdomsråd synes problematikken rundt spillavhengighet er viktig og 
påpeker at det er særlig viktig å rette fokus mot ungdom og spillavhengighet. Dette 
er en forholdsvis ny problematikk og man vet ikke så mye om omfanget, men man 
anser spillavhengighet som veldig relevant i dagens digitaliserte samfunn. 
 
Nord-Troms ungdomsråd påpeker at majoriteten av ungdom ikke benytter seg av 
tradisjonelle pengespill, men at veldig mange unge spiller dataspill. Det er 
bekymringsverdig at noen ungdommer velger å tilbringe store mengder med tid i en 
virtuell verden, og Nord-Troms ungdomsråd påpeker at det er viktig å se dette i 
sammenheng med psykisk helse. Det er også viktig å anerkjenne 
dataspillavhengighet (usunt forhold til dataspill) som et spillavhengighetsproblem, 
på lik linje med pengespillavhengighet.  
 
En annen ting som er bekymringsverdig er at mikrotransaksjoner og betting blir 
mer og mer vanlig i dataspill. Ungdom, som ikke er en pengesterk gruppe i 
samfunnet, kan fort få store problemer dersom de mister kontrollen over 
pengebruken i dataspillene. Nord-Troms ungdomsråd påpeker derfor at 
forebyggende arbeid er svært viktig. 
 
Markedsføringen av pengespill og dataspill er massiv, og det opereres blant annet 
med lokkegaver for at flere skal spille. Nord-Troms ungdomsråd støtter 
Spillavhengighet Norges arbeid med å få forbud mot betting-reklamer. 
 
 
På bakgrunn av disse innspillene ønsker Nord-Troms ungdomsråd (RUST) å 
oppfordre Nord-Troms regionråd til å sette problematikken rundt spillavhengighet 
på dagsorden. Nord-Troms ungdomsråd vil særlig fremheve at det er viktig å rette 
fokus mot unge og spillavhengighet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsen fra RUST/Nord-Troms ungdomsråd. 
Dette er et innspill som underbygger viktigheten av finansiering av organisasjonen 
«spilleavhengighet Norge» over Statsbudsjettet.  Uttalelsen oversendes 
Kulturdepartementet, Helse- og sosialdepartementet, Tromsbenken og andre 
regionråd i Troms. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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OPPFØLGINGSSAKER: 
Status prosjekt infrastruktur Nord-Troms – og veien videre 

 Selv om toppfinansiering ikke er på plass er det klart til oppstart av 
prosjektet. Ørjan innkaller til planleggingsmøte 

 Det tas kontakt med følgende for å sjekke ut med-finansiering; 

o Akva Ren/Haplast: Svein/Dan-Håvard følger opp 
o Bussring: Øyvind følger opp 
o Marine Harvest: Eirik følger opp 

 
 
ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
Forslag til ny distriktsindeks på høring 

 frist 1. februar – skal regionrådet gi uttalelse? 
 Eirik og Berit sjekker ut/leser seg opp på saken 

Henvendelse fra Fylkesmannen i Troms – ønske om dagsmøte med regionrådet 
 Regionrådet inviterer til møte tirsdag 29. mai på Storslett 

Oppfølging plankontor – ref møte i Karasjok  
 innspill fra K-styre i Kvænangen; «Felles plankontor for Nord-Troms? Behov for 

kompetanse (bredde) – hvilke løsninger bør velges/organisering/distribuerte løsninger. 
Planprosesser er kompliserte prosesser, dette bør belyses. Møtet/regionrådet konkluderte 
med at ordførerne sjekker ut saken i egen kommune før man går videre med saken. Forslag 
om felles kurs for k-styrer i planarbeid. Kan bruke studiesenteret som verktøy for å arrangere 
kurs. Kvænangen kommunestyre tilsluttet enstemmig en protokolltilførsel med følgende 
ordlyd: «Kommunestyret ber om at kommunen deltar i det videre utredningsarbeidet med 
sikte på å gjennoppta felles plankontor i Nord-Troms.» 

 Regionrådet ber RU utarbeide felles saksfremlegg til kommunestyrene – 
intensjon/hensikten er å avklare hvilke kommuner som er interessert i felles 
utredning vedrørende plankontor Nord-Troms  

Havnesamarbeid/prosjekt – innspill fra ordfører på Skjervøy.  
 Finnes midler til å søke midler til prosjekt. Forutsetter samarbeid mellom 

flere fiskerihavner, blant annet kan man få gjennomført godstrømsanalyser.  
 Ørjan sender ut invitasjon til alle om å delta i en felles søknad. 

Sjømatseminar 2018 – orientering ved ordfører på Skjervøy.  
 Søknadsfrist til blåfondet 1. feb. skal arrangeres i september.  
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 Ønsker regionrådet å delta i arbeidsgruppe? Viktig å forankre dette i 
regionrådet. Ønsker å få innspill til konferansen. 

 Nord-Troms Studiesenter har signalisert at de gjerne kan stille opp i 
arbeidsgruppe/bistand ved gjennomføring 

Nord-Troms konferansen 2019:  
 rapport fra 2017 og plan for neste år tas opp på neste møte 

Ishavsbanen  
 Hvordan kan vi jobbe videre med denne saken? Tornedalsrådet er aktive i 

saken (blant annet Hanne Braathen og Bjørn Inge Mo) 
 Møte i Tromsø 16. januar med den finske Samferdselsministeren.  

Kulturhistorisk landskap  
 – møte 10. januar på Storslett 
 
Info fra RU;  

 Innkjøpssjef – rekrutteringsprosess – skal tilsettes i nærmeste framtid. 

Møtet hevet kl 1800 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
 
Andre saker som kom opp i løpet av seminaret som må følges opp (utenom 
næringsplan, samarbeidsavtale); 

 Aktuelt med samarbeid vedrørende vigselsrom? (ett spesielt rom for Nord-
Troms?) 

 Heli-skiing – aktuelt med pilotprosjekt for eksempel x antall landinger på x 
antall lokasjoner i regionen – ta landingsgebyr 

 Vi må gå videre med å lage et utfordringsnotat i forbindelse med 
oppgavemeldingen (se notat fra møte med fylkesråden 4.1.18) 

 Regionrådet ønsker en oversikt over hva som brukes på kirke/meningsfeltet – 
hvem betaler hva? Rådmannsutvalget utarbeider oversikt 

 Grensetjenesten Skibotn – kun prosjektfinansiering, arbeidsmengde har tatt 
seg opp. Behov for fast og forutsigbar finansiering over Statsbudsjett – tas 
opp i neste møte 

 Gjennomgang saksordførerordning – fordeling i neste møte
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KVU Innfarter til Tromsø 
 
Utkast til Utfordringsnotat 
 
Datert 3. januar 2018 
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1 Bestilling 
1.1 Bakgrunn 
Innfartsveger til Tromsø består av både riks- og fylkesveger. Ulike tiltak har på 
innfartsvegene vært vurdert og utredet over lang tid. En overordnet helhetsvurdering vil være 
et nødvendig grunnlag for en utviklingsstrategi for innfartsårene.  
 
Det foreligger KVU for byområdet for Tromsø fra oktober 2010 «Vegvalg Tromsø». Statens 
føringer for videre planlegging er gitt i brev fra Samferdselsdepartementet 09.12.2011.  
 
Konklusjonen er at videre planlegging av transportsystemet i Tromsø skal ta utgangspunkt i 
KVUens konsept 3, Kombinasjonskonseptet. Dette innebærer bl.a. prioritering av planlegging 
for styrket kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende samt 
oppgradering av gatemiljøet i sentrum og av de mest belastede vegene. I tillegg kommer 
planlegging av tunnel Breivika – Langnes. Det er utført et omfattende planleggingsarbeid for 
byområdet Tromsø etter den tid med målsetting om bymiljøavtale/byvekstavtale.  
 

 

1.2 Bestilling 
Samferdselsdepartementet har i brev datert 27. juni 2017 gitt Statens vegvesen i oppdrag å 
gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) for vegsystemet i Tromsø-regionen.  
 
Departementet ber om at det i første omgang utarbeides et utfordringsnotat som blant 
annet redegjør for dagens transportsystem og utfordringer, geografisk og tematisk 
avgrensing, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og organisering av 
utredningsarbeidet.  
 
Departementet ber om at det i utfordringsnotatet vurderes om vegsystemene inn mot 
Tromsø skal utredes i en eller to KVUer.  Departementet setter spørsmålstegn ved om det 
kan være mest hensiktsmessig å gjennomføre dette som en KVU som ser på hele regionen 
samlet. 
 
Departementet vil på grunnlag av utfordringsnotatet fastsette mandat og samfunnsmål for 
KVUen. Departementet forutsetter at KVUen ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste 
nasjonale transportplan, og senest innen tidspunktet for transportetatenes 
grunnlagsdokument til meldingen. 
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2 Situasjonsbeskrivelse 
2.1 Geografi 
Kartet nedenfor viser en oversikt over Troms fylke. Lengst vest ligger de store øyene 
Hinnøya, Senja, Kvaløya og Ringvassøy. Fylket er oppstykket av lange fjorder og sund, med 
høye fjellpartier mellom.  
 
Det er tre byer i Troms: Tromsø, Harstad og Finnsnes. Tromsø er i arealsammenheng en 
meget stor bykommune med et samlet areal på om lag 2.500 km2. Foruten Tromsøya består 
kommunen av Kvaløya, deler av øyene Ringvassøy og Reinøy samt et større areal på 
fastlandet. Det som er definert som byområdet i Tromsø omfattes av Tromsøya, og de 
tettbebygde delen av Kvaløya og fastlandet.  
 
Tromsø-regionen er ikke et entydig definert begrep. Utredningsområdet bør ha en 
tilstrekkelig størrelse til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene nærmest Tromsø med 
tilhørende innfartsårer. Dette innebærer at KVU bør omfatte området Senja – Setermoen – 
Storslett – Ringvassøy, som er vist med en ring på kartet nedenfor.   
 

 
Oversiktskart 
 

2.2 Befolkning og næringsliv 
Området omfatter 16 kommuner og åtte bo- og arbeidsmarkedsregioner.  Samlet 
innbyggertall var ca. 128 000 personer i januar 2016, herav ca. 75 000 i Tromsø. 
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Næringslivet i Troms er i høy grad basert på utnyttelse av naturressurser. Det har 
tradisjonelt vært jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk. Helse- og sosialtjenester og 
varehandel er de sektorene som sysselsetter flest personer i denne regionen.  
 
I Tromsø er Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge store 
arbeidsplasser. I regionen rundt Tromsø er reiseliv og bygge- og anleggsvirksomhet er 
viktige næringer i flere av kommunene. Særlig Lenvik og Skjervøy har stor produksjon av 
sjømat. Forsvaret sysselsetter ca. 30 prosent av arbeidstakerne i Bardu og Målselv. 
 

 
Bo- og arbeidsmarkedsregioner etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets definisjon 
 
Tromsø er den største bo- og arbeidsmarkedsregionen med over 75 000 innbyggere. 
Deretter følger Lenvik med nær 18 000 og Målselv med nær 11 000 innbyggere.  
 
Mellom 3 og 15 % av de sysselsatte i BA-regionene pendler til Tromsø. Balsfjord/Storfjord 
hadde flest pendlere, både i antall og andel av de sysselsatte. Det er også mange pendlere 
fra Tromsø til Balsfjord, noe som kan skyldes kommunens nære tilknytning til Tromsø samt 
nyetableringer av næringsvirksomhet i kommunen.  Også fra Lenvik pendler mange til 
Tromsø, selv om disse utgjør en mindre andel av de sysselsatte. Tabellen under viser 
innbyggere, sysselsatte og pendling til Tromsø i ba-regionene rundt. 
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Pendling  BA-region Kommuner Innbyggere 
1. januar 
2017 

Sysselsatte 
1. januar 
2017 

Til Tromsø Fra Tromsø 

Tromsø Tromsø og Karlsøy 76814 41581   
Skjervøy/Nordreisa Skjervøy og Nordreisa 7861 3643 218 73 
Lyngen Lyngen 2876 1304 180 42 
Kåfjord Kåfjord 2132 987 110 28 
Balsfjord/Storfjord Balsfjord og Storfjord 7575 3576 533 184 
Målselv Målselv og Bardu 10775 5682 198 75 
Lenvik Lenvik, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa 17871 8422 293 138 
Torsken/Berg Torsken og Berg 1835 840 26 15 
Sum pendling til/fra Tromsø   1558 555 

 
Foruten pendling til Tromsø pendler 110 personer til Narvik-regionen og 100 til Harstad-
regionen.  Omkring 1000 personer har arbeidssted i øvrige deler av landet. 
 
  

2.3 Samferdsel 
E6 gjennom Troms har riksvegtilknytning til Tromsø og riksgrensen via E8, og til Harstad via 
E10 og rv. 83.  For øvrig knyttes fylket sammen med fylkesveger med samlet lengde 2913 
km.  
 
Tromsø har nasjonalhavn og nasjonal lufthavn. Det er militær/sivil regional lufthavn i 
Bardufoss i Målselv og kortbaneflyplass i flyplass i Sørkjosen i Nordreisa. Hurtigruta anløper 
Harstad, Finnsnes, Tromsø og Skjervøy. 
 
I området vi har definert som Tromsø-regionen foregår transporten i hovedsak med bil, buss 
og hurtigbåt, med tre hurtigbåtruter og fire vegruter til Tromsø. Rutene er vist på 
kartskissen under. 
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Ruter til Tromsø 
 
Fra Senjaruta Malangenruta E8-ruta Lyngen-

/Ullsfjordruta 
Hurtigbåt 

Finnsnes 2:20 2:30 2:10  1:15 
Buktamoen 3:00 2:00 1:40   
Nordkjosbotn   1   
Olderdalen   2:35 2:40  
Skjervøy   3:35 3:45 1:45 – 2:20 

 
De alternative rutene fra E6 til Tromsø omtales nærmere nedenfor. 
 
Hurtigbåtruter: 

- Tromsø – Finnsnes – Harstad, frekvens 2 – 3 turer pr dag. 
- Tromsø – Skjervøy, daglige avganger 

 
I tillegg er det en lokalrute mellom Senja og Tromsø. 
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Veg/fergeruter: 
 
E8-ruta 
Ruta starter ved E6 i Nordkjosbotn og følger E8 til Tromsø. Ruta er 70 km lang.  
 
Vegen har to kjørefelt, med midtrekkverk på en 9,5 km lang strekning. Deler av strekningen 
har dårlig geometrisk standard. Dette gjelder i særlig grad strekningen Sørbotn - Laukslett. 
Ny veg er under planlegging, og prosjektet er prioritert i første 6-årsperiode i NTP 2018 – 
2029.  
 
Årsdøgntrafikken er 3800 ved Nordkjosbotn og 12 000 inn mot byområdet. 
 
På den fire-fem km lange strekningen nærmest byområdet har det vært etablert flere 
boligområder de siste årene, og flere nye boligområder er planlagt. Kryssene er ikke 
tilpasset trafikkmengden, og fartsgrensen er satt ned av hensyn til trafikksikkerheten.  
 
På strekningen er det tre prinsipielt forskjellige alternativer: 
 

1. E8 utvikles til en «veg i by» med T-kryss eller rundkjøringer  
2. E8 utvikles til firefelts veg med hovedvekt på god framkommelighet og høyere 

fartsnivå. En konsekvens av denne løsningen vil trolig være at antall kryss må 
reduseres, og at de kryssene som opprettholdes må ombygges til planskilte kryss. 

3. E8 legges i en ny trase.  
 
 
Lyngen-/Ullsfjordruta  
Ruta starter ved E6 i Kåfjord kommune, og følger fv. 91 fra Olderdalen til E8 i Ramfjorden og 
videre E8 til Tromsø. Veglengden er 70 km, hvorav 45 km langs fv. 91 og 25 km langs E8.  
Nasjonal sykkelrute fra Senja gjennom Tromsø følger denne ruta. 
 
E8-delen av ruta er omtalt under E8-ruta. Fv. 91 har to fergesamband.  Sambandet 
Olderdalen - Lyngseidet har overfartstid 35 minutter og 9 rundturer pr dag. Sambandet 
Svensby - Breivikeidet har overfartstid 20 minutter og 16 rundturer pr dag.  
 
Fv. 91 er smal og mangler gul midtlinje. Det er registrert seks skredpunkt, dette er snøskred 
med lav og middels skredfarefaktor. Årsdøgntrafikken er mellom 600 og 1000.   
 
For at ruta skal bli et reelt alternativ til E6 og E8 må tiltak som reduserer reisetida 
gjennomføres. Det har vært diskutert om fergeforbindelsen over Lyngen mellom Olderdalen 
og Lyngseidet kan avløses med en undersjøisk tunnel.  
 
For den andre fergeforbindelsen pågår det et planleggingsarbeid som kalles 
«Ullsfjordforbindelsen». Planleggingen skjer i form av regional plan og bekostes av Troms 
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fylkeskommune.  Fylkeskommunen vil legge utredningen fram for behandling i fylkestinget 
ved årsskiftet 2018/2019. 
 
Kostnader og virkninger av de enkelte konseptene vurderes både for gjennomgående trafikk 
mellom Tromsø og Nord-Troms/Vest-Finnmark, og for bo- og arbeidsmarkedsregionene. 
 
Malangen-ruta 
Ruta starter ved E6 i Målselv og går over Malangshalvøya og Kvaløya til Tromsø. Ruta er 110 
km lang og omfatter fire fylkesveger: fv. 854, fv. 184, fv. 858 og fv. 862.  
 
På strekningen inngår den 2,7 km lange undersjøiske Ryatunnelen mellom Malangenhalvøya 
og Kvaløya. Den 83 km lange strekningen Olsborg – Ryatunnelen mangler gul midtlinje. 
Tillatt aksellast er nedsatt til 8 tonn på det meste av strekningen mellom E6 og Ryatunnelen. 
 
Årsdøgntrafikken er 100 – 600 over Malangenhalvøya, 600 i Ryatunnelen og 2000 på 
Kvaløya. 
 
I KVU bør det utredes om reisetida på denne ruta kan reduseres, ved blant utbedring og 
ombygging av vegnettet på Malangshalvøya og etablering av ny forbindelse i Nordfjorden. 
 
Samfunnsøkonomisk kostnad, virkninger for gjennomgående trafikk og muligheten for å 
knytte Tromsø og Finnsnes nærmere sammen som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion 
bør utredes. 
 
Senja-ruta 
Ruta starter ved E6 i Målselv og går via Finnsnes, over Senja og Kvaløya til Tromsø. Ruta er 
138 km lang og omfatter fire fylkesveger: fv. 855, fv. 86, fv. 861 og fv. 862. 
Fergesambandet Botnhamn – Brensholmen mellom Senja og Kvaløya trafikkeres kun i 
sommersesongen.   
 
Fylkesvegene har tildels dårlig standard. 92 km av ruta mangler gul midtlinje. Ferge-
sambandet Botnhamn – Brensholmen har overfartstid 40 minutter og 6 rundturer pr dag.  
 
Fv. 862 er noe utsatt for snøskred. De mest utsatte strekningene ligger på Senja, og inngår 
ikke direkte i denne ruta. Strekningen mellom Brensholmen og Tromsø har fem skredpunkt 
med lav og middelsskredfarekategori. Tillatt aksellast er nedsatt til 8 tonn på 22 km av 
denne strekningen. 
 
Gjennom Finnsnes sentrum er årsdøgntrafikken 11 000, på resten av strekningen varierer 
årsdøgntrafikken på veg mellom 300 og 3000.   Fylkesveg 862 langs yttersida av Senja er 
Nasjonal turistveg, og inngår i Nasjonal sykkelrute nr. 1. Sykkelruta fortsetter langs fv. 862 
til Tromsø, og videre langs E8/fv. 91 (Lyngen-/Ullsfjordruta) til Olderdalen. 
 
På grunn av trafikksikkerhets- og støyutfordringer i Finnsnes er det er utredet å legge fv. 86 
i tunnel utenom sentrum.  For realisering av dette og andre vegtiltak er det etablert et 
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samarbeid mellom Midt-Troms kommunene (Midt-Troms regionråd) om å arbeide for en 
bompengepakke for Midt-Troms. Dette arbeidet er under oppstart. Tiltak som drøftes i den 
forbindelse bør inngå som elementer i KVU. 
 
Sundet mellom Senja og Kvaløya, Malangen, er 4 km bredt og 400 meter dypt. En realistisk 
utvikling av Senjaruta vil derfor være begrenset til å utvide driftsperioden for 
fergeforbindelsen til helårsdrift og å utbedre av fylkesvegene.  
 
Virkninger for havbruksnæringen og reiseliv vil være sentrale for denne ruta.  I denne 
vurderingen vil det være naturlig å vurdere tilleggseffekter fra fergeforbindelsen 
Gryllefjord/Senja – Andenes/Andøya som har driftsperiode om sommeren. Denne ruta kan 
vanskelig bli en attraktiv/effektiv vegrute for gjennomgående/fjerntrafikk som skal til/fra 
Tromsø og videre sørover på E6. 
 
E6 Buktamoen – Olderdalen 
Strekningen fra Buktamoen til Olderdalen er 163 km lang. Vegen har to kjørefelt. Deler av 
strekningen har liten vegbredde, dårlig geometri og randbebyggelse.  Vegen er til dels 
skredutsatt.  
 
I rutevise utredninger for riksvegnettet er strategien utbygging til vegbredde 8,5 meter.  Det 
foreligger planer for utbedring eller omlegging for deler av strekningen. Et skredsikrings-
prosjekt er under utførelse og antas ferdigstilt i 2018.  
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3 Utfordringer  
3.1 Nasjonale føringer 
Nasjonal transportplan 2018-2029 
Nasjonale føringer i NTP danner føringer for både nasjonale og regionale transportløsninger. 
I Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan, Meld.St.33 (2016-2017) er det overordnede 
transportpolitiske målet et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar 
til omstilling til lavutslippssamfunnet.  
 
Under dette ligger tre hovedmål: 
• Framkommelighet  bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Transportsikkerhet redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Klima og miljø   redusere klimagassutslippene og andre miljøkonsekvenser 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven 
og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Det nyeste 
forventningsdokumentet, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, omhandler tre 
hovedpunkt: 
 

• Gode og effektive planprosesser 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 
Ny tunnelforskrift for fylkesveger 
Forskriften beskriver et minstenivå for sikkerheten i eksisterende og nye tunneler på 
fylkesveg med lengde over 500 meter og mer enn 300 kjøretøy pr døgn. 
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3.2 Regionale føringer 
Fylkesplan for Troms 2014-2025 
Fylkesplanen beskriver senterstrukturen for Troms. Målsetningen med senterstruktur er at 
velfungerende sentra skal være motorer for regional utvikling. Sentraene graderes på fem 
nivå: 
 

- Nivå 1: Tromsø 
- Nivå 2: Harstad og Finnsnes 
- Nivå 3: Storslett, Bardufoss og Sjøvegan 
- Nivå 4: Øvrige kommunesentre 
- Nivå 5: Lokale sentre 

 
Målsettinger: 

• I Tromsø skal fremtidig trafikkvekst taes på gang, sykkel og kollektivtransport.  Det 
må tilrettelegges for at kollektivtilbudet i Tromsø skal kunne ta en stor del av 
trafikkveksten i byområdet. 

• Innenfor senternivå 2 (Harstad og Finnsnes) skal det være god fremkommelighet og 
trygt transportnett, med forbedret lokalt kollektivtilbud og gode forhold for gang og 
sykkel. 

• Innenfor øvrige sentra og mellom sentra skal transportnett være trafikksikkert og ha 
en god helhetlig standard på vegnettet og et kollektivtilbud som ivaretar 
transportbehov for befolkning, skoleskyss og næringsliv. 

 
 
Regional Transportplan 2018-2029. 
Regional Transportplan for Troms 2018 – 2029 ble vedtatt i fylkestinget 17.20.2017. 
Vedtaket er: 
 

Vedtak:  
Fylkestinget vedtar vedlagt forslag til Regional Transportplan for Troms 2018-2029, med 
følgende endringer i plandokumentet:  
1. Fylkestinget presiserer at KVU for jernbane i Troms innebærer forbindelse til Tromsø 
med sidearm til Harstad.  
 
2. Ny veitrasé over Breivikeidet, samt rassikring av Holmbuktura må koordineres og sees i 
sammenheng med Ullsfjordforbindelsen.»  
 
3. Endring side 22 «Konseptvalgutredning for veitransportutfordringer for veisystemet i 
Tromsø-regionen» Tillegg etter andre avsnitt:  
 
«KVU for veisystemet i Tromsø-regionen må hensynta arbeidet med ny 
Ullsfjordforbindelse og sørge for at KVU ikke får implikasjoner for fremdrift i 
Ullsfjordprosjektet.»  

 
I Regional Transportplan slutter Troms fylkeskommune seg til målsetningene i Nasjonal 
transportplan. I tillegg har fylkeskommunen følgende hovedmål for planperioden 2018-
2029:  
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 Transportsystemet i Troms forvaltes og utvikles på en måte som bidrar til god 

samfunnsutvikling, understøtter næringslivets konkurransekraft og omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 

 
Regional transportplan viser til en forventet befolkningsvekst i Troms på 7 % fra 2018 til 
2029. Det ventes størst vekst i byene, med 9 % vekst i Tromsø. 
Sjømattransportenes omfang er sterkt økende, og at dette stiller store krav til at 
transportinfrastrukturen henger med i utviklingen.  Økt reiselivstrafikkmerkes spesielt ved 
økt trafikk langs nasjonal turistveg på Senja, som gir utfordringer for trafikksikkerhet og 
parkering. 
 
Forsvarets virksomhet medfører betydelig slitasje på enkelte strekninger. Det er derfor 
etablert rutiner med samhandlingsmøter to ganger hvert år og felles befaring før og etter 
store øvelser. 
 
Mye av verdiskapingen skjer utenfor bysentrene. Det er viktig at transportsystemet bygger 
opp om tilgjengelighet til offentlige tjenester og effektive varetransporter inn mot 
hovedvegnettet og sentrene. For å redusere avstandsulempene både for næringsliv og 
befolkning må man se på mulighetene for å korte inn reiseavstandene mellom regionene. 
 
Regional transportplan har følgende hovedmål for fylkesveger: 
 
1. Fylkesvegnettet skal være trafikksikkert og ha god fremkommelighet for alle trafikanter. 

Rammen til drift- og vedlikehold på fylkesvegene må ha et nivå som gjør det mulig å 
stanse veksten i forfallet. 

2. Høytrafikkerte fylkesveger og viktige strekninger for næringstransport skal ha god 
framkommelighet og tilstrekkelig helårsdrift. Skredsikring og redusere flaskehalser må 
prioriteres for å bedre framkommelighet og næringslivets konkurransekraft. 

3. Sikre et tilgjengelig fylkesvegnett og unngå vegbrudd og stenging, gjennom å prioritere 
opprusting av bruer og tunneler, samt sikring av utsatte punkt og redusere flaskehalser. 

4. På fylkesvegnettet i Troms skal det ikke forekomme trafikkulykker med drepte og hardt 
skadde. 
 

 

3.3 Hovedutfordringene i analyseområdet 
Akseptabel dagpendlingsavstand vurderes ofte som ca. en time. Reisetiden Nordkjosbotn - 
Tromsø er ca. en time langs E8, reisetiden Finnsnes - Tromsø er 1time 15 minutter med 
hurtigbåt.  De øvrige rutene inn mot Tromsø har vesentlig lengre reisetid. I tillegg fører 
ferger og dårlig vegstandard til redusert framkommelighet for næringstransporten.  
 
KVU bør utrede ulike konsept og kostnader på de enkelte rutene. Det må utredes om 
konseptene kan føre til sammenslåing eller forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner 
eller bedre vilkårene for næringsliv og reiseliv.  
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Konsept på alle rutene må derfor veies opp mot hverandre for å kunne styre begrensede 
midler mot tiltak som samlet gir de beste virkningene for samfunnet.  
 

4 Avgrensning  
4.1 Geografisk avgrensing 
Samferdselsdepartementet har bestilt KVU for Tromsø-regionen. For det sørlige vegsystemet 
bruker departementet betegnelsen «vegsystemet fra Harstad via Finnsnes inn mot Tromsø».  
Som omtalt i kapitel 2.1 foreslås at KVU omfatter området Senja – Setermoen – Skjervøy – 
Ringvassøy, det vil si at vegsystemet mellom Harstad og Finnsnes ikke utredes.   
 
Vi vurderer avstanden til Harstad som for stor til at byen kan defineres som en del av 
Tromsø-regionen. Dersom KVU skal omfatte Harstad vil den i praksis omfatte hele Troms 
fylke.  En eventuell vurdering av forbindelsene til Harstad vil være nødvendig å se i et større 
perspektiv der en også trekker inn ba-regionene Narvik, Vesterålen og Lofoten. 
 
Prosjektområdet foreslås til å omfatte de fire transportkorridorene mellom E6 og Tromsø: 
Lyngen/Ullsfjordruta, E8-ruta, Malangenruta og Senjaruta. Samferdselsdepartementet har i 
brev av 06.02.2014 gitt fritak fra KVU for strekningene E6 Bjerkvik – Setermoen - 
Nordkjosbotn og E6 Nordkjosbotn – Alta, fordi utvikling i dagens korridor var vurdert som 
eneste konsept. Eventuelle tiltak på innfartsårene vil kunne påvirke trafikken på den 
strekningen av E6 som innfartsårene er knyttet til.  Vi mener det derfor er hensiktsmessig at 
E6 mellom Buktamoen – Olderdalen også inngår i prosjektområdet. For resten av E6 gjennom 
Troms legges til grunn at E6 utvikles i dagens korridor i samsvar med rutevise utredninger. 
 
For Tromsø by foreligger KVU, og det pågår oppfølgende utredninger om byvekstavtale. 
Avgrensingen mot byområdet i nord settes til Giæverbukta ved Tromsø lufthavn. Vedtatte 
planer mellom Kvaløysletta og Tromsøya skal legges til grunn, men andre tilknytninger til 
Tromsøya for innfartsvegene fra vest kan vurderes. KVU for innfartsvegene skal ikke vurdere 
tiltak i byen. 
 
Vedtatt reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett i Ramfjorden legges til grunn for KVU.  
 
I KVU for Tromsø var tunnel Ramfjord – Tomasjord en del av konsept 1, men ikke i 
Kombinasjonskonseptet som ble besluttet lagt til grunn for videre planlegging. For å kunne 
se innfartsåren og pågående utredninger i byområdet i sammenheng bør denne strekningen 
vurderes i KVU for innfartsvegene. Avgrensing mot byen bør være Tromsøysundtunnelen.  
 
Tromsø kommune vurderer et nytt havneavsnitt på Tønsneset ved fv. 53. Vegen er tilknyttet 
E8 ved Tromsøysundtunnelen, og flytting av deler av havnevirksomheten vil ikke få 
konsekvenser for trafikken på E8. Forbindelsen til et eventuelt nytt havneavsnitt skal ikke 
vurderes i KVU. 
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Influensområdet bør avgrenses til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene fra Målselv i 
sør til Skjervøy/Nordreisa i nord. 
 

4.2 Tematisk avgrensing 
Tiltak på veger, fergesamband og hurtigbåtruter skal utredes på konseptuelt nivå. Konsept 
skal defineres tilstrekkelig nøyaktig til at kostnader kan anslås med nøyaktighet på +-40 %, 
og at sentrale faktorer som reisetider kan anslås. Kollektivtransport skal ikke vurderes utover 
det som er knyttet til hurtigbåtsambandene. 
 
Utredningen skal analysere hvilke virkninger endringer i transportsystemet i prosjektområdet 
kan gi for  

 robusthet i transportsystemet 
 bo- og arbeidsmarkedsregionene  
 næringsliv  
 godstransport  

 
Endringer i person- og godstransport skal beregnes i regional transportmodell. Hvorvidt 
endret trafikkfordeling mellom innfartsårene kan påvirke dimensjonering av den enkelte 
innfartsårene skal vurderes. Analysene forutsetter at hele området vurderes i sammenheng. 
Det anbefales derfor at utredningen utføres som én KVU.  
 
Det skal også gjøres vurderinger av hvilken betydning tiltak i prosjektområdet vil ha for 
transport i korridorene Narvik – Tromsø og Alta- Tromsø.  
 
Investeringskostnader beregnes med nøyaktighet +-40 %.  Det skal gjennomføres 
samfunnsøkonomiske beregninger som omfatter prissatte og ikke prissatte virkninger.  
 
 

5 Forslag til samfunnsmål 
 
Transportsystemet inn til Tromsø forvaltes og utvikles på en måte som bidrar til regional 
utvikling, understøtter næringslivets konkurransekraft og omstilling til lavutslippssamfunnet. 
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6 Prosjektorganisasjon 
Samferdselsdepartementet er bestiller av KVU. Departementet vil utarbeide mandat på 
grunnlag av dette utfordringsnotatet og gjennomføre kvalitetssikring av KVU-rapporten. 
 
Statens vegvesen Region nord er ansvarlig for utarbeidelsen av KVU. Vi vil på vanlig måte 
legge opp til gode samarbeidsprosesser. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

7 Framdrift 
Departementet forutsetter at KVU ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale 
transportplan, og senest innen tidspunkt for transportetatenes grunnlagsdokument til 
meldingen. Vi tolker dette slik at KVU senest skal sendes til Samferdselsdepartementet innen 
disse fristene.   
 
Med samme framdriftsplan som for forrige NTP innebærer dette at KVU skal oversendes 
Samferdselsdepartementet senest i februar 2020. Vi vil ta sikte på at KVU oversendes i 
oktober 2019.

Styringsgruppe
Regionvegsjef Statens vegvesen
Prosjekteier
Representant fra Vegdirektoratet
Troms fylkeskommune (avklares med 
Samferdselsdepartementet)
……….

Prosjekteier
Strategisjef Unni Gifstad

Prosjektgruppe
Ledelse: Strategistab Region nord

Politisk samrådsgruppe
Fylkesråder i Troms, avklares.
Ordførere i kommunene i 
influensområdet.

Referansegruppe
Administrativt personell fra 
fylkeskommune og kommuner
Representanter fra næringsliv
OrganisasjonerArbeidsgrupper

Opprettes ved utarbeidelse av 
prosjektplan
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Mellomveien 40 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Nord-Troms Regionråd 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Edel Miljeteig Austlid / 

77617402 

18/12057-2    19.01.2018 

     

      

Planlegging av fylkesreise i Troms og Finnmark for Stortingets Transport- og 

kommunikasjonskomité september 2018 

 

 Vi viser til vedlagte brev av 23.11.2017.  

 

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité planlegger fylkesreise i Troms og 

Finnmark 2018. Statens vegvesen har fått i oppdrag å bistå med den praktiske 

planleggingen.  

 

Vi tar sikte på å legge opp ei reiserute som samsvarer med komitéens ønsker. Aktuelle 

temaer er E6-prosjekter, kyst-, havn- og farledstemaer, Hurtigruten og luftfart.  

 

 Vi ber om kontaktpersoner hos dere som får denne henvendelsen. Vi ber også om 

synspunkter og innspill innenfor de temaene komiteen har ønsket. Frist for tilbakemelding 

settes til 10. februar 2018. 

 

  

Med hilsen 

 

 

 

 

Edel Miljeteig Austlid 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Likelydende brev sendt til 

Avinor AS, Postboks 150, 2061 GARDERMOEN 

Fylkesmannen i Finnmark, 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Hurtigruten,  

Kystverket Troms og Finnmark, Fiskeriveien 1/3, 9750 HONNINGSVÅG 

Nord-Troms Regionråd,  

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Tromsøområdets regionråd,  

Vest-Finnmark Regionråd, Postboks 1224 K , 9616 HAMMERFEST 
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 24.01.2018 2017/4213 331.2

Deres dato Deres ref.

Kommunene  i  Troms

Utlysning av midler  -  Kriseskjønnsmidler 2018

Av de totale skjønnsmidlene til Troms for  2018  på  100,7 mill.  kr. besluttet Fylkesmannen  å

fordele  90,665  mill. kr. i forbindelse med statsbudsjettet for  2018, og holde tilbake  10,035

mill. kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av de tilbakeholdte midlene ble det besluttet  å

sette av inntil  5 mill.  kr. til prosjektskjønnsmidler og 5,035 mill.  kr. til kriseskjønnsmidler.

Kriseskjønnsmidler
Intensjonen med ordningen er  å  ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av
vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være  høy, og midlene vil fordeles etter søknad.
Fylkesmannen vil blant annet vurdere  å  tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise
til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsj ettprosessen.

Kommuner som mener seg berettiget til kriseskj ønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette
innen 1. oktober 2018. For  å  kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal
tildeles kriseskj ønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle
innkomne søknader før etter søknadsfristens utløp.

Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i
budsjettåret. Vi gjør oppmerksom på at søknader om kriseskj ønnsmidler ikke skal sendes via
den nye integrert søknads- og rapporteringsdatabasen  ISORD  (som benyttes for søknader om
prosj ektskjønnsmidler).

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

J  an—Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis— og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms83



Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkaménni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 25.01.2018 2017/4213 331.2

Deres dato Deres ref.

Kommunene i Troms

Utlysning av midler -prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i  2018

Av de totale skjønnsmidlene til Troms for  2018  på  100,7 mill.  kr. besluttet Fylkesmannen  å
fordele  90,665  mill. kr. i forbindelse med statsbudsjettet for  2018, og holde tilbake  10,035

mill.  kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av de tilbakeholdte midlene ble det besluttet  å
sette av inntil  5 mill.  kr. til prosjektskjønnsmidler og 5,035  mill. kr. til kriseskjønnsmidler (se
egen utlysning).

Prosjektskjønnsmidler  2018
Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og
innovasjonsprosjekter  i  kommunene. Formålet med prosjektmidlene er  å  gi kommunene støtte
til  å  prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning
for kommunene for  å  kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være
å  styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk
arena eller som samfunnsutvikler.

I 2017  la Fylkesmannen om praksisen og gikk over til  å  støtte færre, men større prosjekter. ]
alt ble  9  prosjekter støttet i  2017  mot 55 og 56 i henholdsvis  2013  og 2014 (det  ble ikke gitt
støtte i  2015  og 2016  pga. kommunereform/folkevalgtopplæring). Årsaken til  å  endre fokus
ved tildeling var at det ble stilt spørsmål ved om prosjektene tidligere var for små til å gi
ønsket effekt og overføringsverdi mellom kommunene.

Fylkesmannen ønsker i  2018 å  videreføre denne praksisen ved å satse på prosjekter der flere
kommuner går sammen om å utvikle felles prosjekter innenfor satsingsområdene.

Fylkesmannens satsningsområder i 2018

1. Digitalisering og velferdsteknologi

Digitalisering og velferdsteknologi var satsingsområder for prosjektskjønnsmidlene i  2017, og
Fylkesmannen ønsker å videreføre dette satsingsområdet også i  2018.  Fylkesmannen ønsker i
2018  å støtte prosjekter i kommunene som bidrar til å utvikle og implementere løsninger for
digitalisering av kommunale tjenester, herunder også velferdsteknologi.

Fylkeshuset, Strandvegen  13  Telefon: 77 64 20 00  Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og kommunalavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Det Vises i denne forbindelse til St. Meld. 27 (2015-2016) Digital  agenda for  Norge.  IKT for
en  enklere hverdag og økt  produktivitet.  Meldingen presenterer regjeringens overordnede
politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste. Det vises videre til
Digitaliseringsrundskrivet (H-07/17) som er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger
vedrørende digitalisering i offentlig sektor og til KS’ digitaliseringsstrategi 2017-2020.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å inngå samarbeid med utdanningsinstitusjoner og
næringsliv for å utvikle nye digitale løsninger, samt sørge for at nytt utviklingsarbeid på feltet
er forankret i nasjonale teknologiske plattformer.

Fylkesmannen støttet i 2017 9 prosjekter innen digitalisering og velferdsteknologi. 7 av
prosjekter som ble støttet var flerårige prosjekter hvor vi forventer søknader om videreføring
av støtte. Søknader om videreføring forutsetter tilfredsstillende framdriitsrapportering.

Fylkesmannen åpner for at det også kan søkes om støtte til nye prosjekter i 2018.

Fylkesmannen vil prioritere søknader der flere kommuner er involvert.

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skjønnsmidler som gjelder velferdsteknologi vil bli
sett i sammenheng med Helse- og omsorgsavdelingens kompetanse- og innovasjonstilskudd
for 2018 (lyses ut i uke 5, med søknadsfrist 13. mars) samt Helsedirektoratets utlysning av
tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2018 (søknadsfrist 1. mars 2018).

2. Akuttberedskap i barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomførte våren 2017 en undersøkelse
av akuttberedskapen i kommunalt barnevern. Svarene viste at 48 % av tjenestene ikke hadde
noen form for formalisert akuttberedskap. [ Troms svarte 13 av 17 barneverntjenester på
denne undersøkelsen. Av disse 13 tjenestene svarte 3 at de har en akuttberedskap utenom
ordinær arbeidstid.

Undersøkelsen viser at få tjenester i Troms har tilfredsstillende akuttberedskap på plass.
Troms er et fylke med mange små barneverntjenester, og vi ser at det kanskje særlig er disse
som sliter med å få bygget opp en formalisert og forsvarlig akuttberedskap.

Fylkesmannen ønsker derfor å lyse ut prosjektskjønnsmidler i 2018 til interkommunale
prosjekter for å bygge opp/få på plass akuttberedskap i kommunalt barnevern. Kriteriene for å
søke er at 2 eller flere kommuner går sammen om et prosjekt for å utrede og bygge opp en
akuttberedskap gjennom et interkommunalt samarbeid. Videre må prosjektet ta sikte på å få
på plass en formalisert og forsvarlig akuttberedskap for alle samarbeidende kommuner.

Kommunene skal bruke 2018 til å planlegge og bygge opp akuttberedskapen. og skal fra 1.
januar 2019 ha en formalisert og forsvarlig akuttberedskap i drift.

Ved behov for nærmere informasjon i forbindelse med planlegging av prosjekter om
akuttberedskap innen barnevernet kan utdanningsdirektør Hilde Bremnes kontaktes
fmtrhbrfåtfvlkesmannen.no
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3. Totalforsvar

Fylkesmannen er regional samordner innen den sivile delen av totalforsvaret.

Kommunene har ansvar for alle innbyggere som til enhver tid befinner seg i kommunen.
Kommunene har også ansvar for en rekke samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon er
det kommunene som er ansvarlig for å håndtere de lokale konsekvensene.

Kommunene må bidra i arbeidet med utviklingen av det moderne totalforsvar. For
kommunene er kommunalt beredskapsråd en naturlig arena for å sette dette på dagsorden og
diskutere lokale og regionale problemstillinger.

Fylkesmannen lyser ut prosjektskjønnsmidler til interkommunale prosjekter som har som
formål å analysere og tilpasse kommunaldrift innenfor et totalforsvars konsept.
Prosjektskjønnsmidler kan f. eks. dekke utgifter til møter, arbeidsgrupper mellom aktører,
prosjektarbeid, analyser og rapportskriving.

Det kan søkes om flerårige prosjekter, men på grunn av sammenslåingen av Troms fylke og
Finnmark fylke må eventuelt flerårige prosjekter åpne for å inkludere nye nabokommuner fra
2019.

Ved behov for nærmere informasjon i forbindelse med planlegging av søknader innen
totalforsvar kan plan- reindrift- og beredskapsdirektør Per Elvestad kontaktes
fmtr el,/(Tif'lkesmannenno

Retningslinjer for søknader

Hovedfokus ved årets tildeling av midler vil være på prosjekter innen
digitalisering/velferdsteknologi, akuttberedskap i barnevernet og totalforsvar. Søknader som
ikke tematisk faller inn under dette tema kan ikke påregne støtte.

Det vises videre til vedlagt retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet om
skjønnstildelingen for 2018.

Søknader må oppfylle følgende krav:

. Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale

driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale

utviklingsarbeidet.

. Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som må
initiere og drive prosjektene.
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For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og

realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til

klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også

begrunne valget av virkemidler/ løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne
overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen

mellom fylkesmannen og fylkeskommunen.

Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidler ikke
benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle
søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet

Alle prosjekter må være forankret på rådmanns-/adminstrasjonssjefsnivå.

For å sikre forankring og forpliktelse til prosjektet forventes det videre at kommunene
går inn med en egenandel. Som hovedregel vil finansiering gjennom skjønnsmidler
ikke kunne utgjøre mer enn 50 % av prosjektkostnaden for det enkelte år.

Dersom kommunene mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning

om kommunal egenandel, skal skjønnsmidler ikke benyttes til å dekke denne
egenandelen.

Fylkesmannen er generelt opptatt av at kommunene gjør en grundig vurdering av

hvilke prosjekter de vil søke skjønnsmidler til. Dersom en kommune søker om støtte
til flere prosjekter ber vi om at de settes opp i prioritert rekkefølge.

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal
resultatene av prosjektene dokumenteres. Det er viktig at prosjektene stimulerer til

læring og erfaringsutveksling mellom kommunene.

Kommunen må opplyse om det er søkt/innvilget støtte fra andre finansieringskilder til
prosjektet.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist

Søknad om støtte til prosjekter må oversendes Fylkesmannen i Troms innen 1. mars 2018.

Alle søknader skal sendes i søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD. Nærmere beskrivelse
av databasen og informasjon om brukerveiledning finnes her:
htt s://wWW.fvlkesmannen.no/Troms/Kommunal—stvring/Kommunal-fornving/

Vi gjør til slutt oppmerksom på at skjønnsmidlene til fornyings- og omstillingsprosjekter er en
del av rammetilskuddet (frie midler) til kommunene som overføres terminvis 10 ganger i året.
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Vi tar sikte på å utbetale innvilgede prosjektskjønnsmidler for 2018 over rammetilskuddet til
kommunene for mai 2018.

Dersom det er spørsmål kan Marianne Winther Riise kontaktes på mail:
fmtrMWR f lkesmannenno eller telefon: 776  42042.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
Retningslinjer for skjønnstildelingen 2018
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/549-21 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 06.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/18 Nordreisa formannskap 22.02.2018 

 

Økning av midler til ordførers disposisjon 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 

Rådmannens innstilling 
Midler til disponering for Ordfører økes med kr 70.000 i 2018 og for kommende år. Midlene 
omdisponeres fra disposisjonsfond til sektor for administrasjon.  
 
 

Saksopplysninger 
Ordfører har kr 30.000,- i midler som kan gis som støtte til ulike formål. Av disse midlene har 
kr 10.000,- gått til kommunen sitt bidrag til TV-aksjonen. De resterende kr 20.000,- har ordfører 
fritt disponert til ulike formål.  
 
 
De øvrige kommunen i Nord-Troms har følgende budsjett til ordførers/formannskapets 
disponering: 
 
Kommune Beløp Disponeres av
Lyngen kommune 15 000,00 Ordfører
Skjervøy kommune 30 000,00 Ordfører
Storfjord kommune 35 000,00 Formannskap
Kvænangen kommune 10 000,00 Formannskap
Kåfjord kommune 51 000,00 Ordfører
Kåfjord kommune 538 500,00 Formannskap  
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Vurdering 
Ordføreren får ofte henvendelse fra personer og lag/foreninger som ønsker støtte til ulike 
formål. Det er gjerne gode formål som er ønskelig å støtte. Eksempler på formål som har fått 
støtte: 
 
Sykkelbane Reinrosa 4H    kr 5.000,- 
Deltagelse World Scholar`s Cup Hanoi  kr 8.000,- 
OD-dagen       kr 3.200,- 
Frivilliges organisering av middag julaften  kr 10.000,- 
 
 
Ordfører er tilbakeholden med å støtte formål, som følge av at midlene ellers vil bli brukt opp 
tidlig på året. Det anbefales å øke disse midlene.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/141-3 

Arkiv:                243  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 13.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/18 Nordreisa formannskap 22.02.2018 

 

Molo i Oksfjord fiskerihavn -reparasjon av skader 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune vedtar oppstart av plan for å reparere skader på moloen i Oksfjord 

fiskerihavn med en kostnadsramme på 3,875 millioner kroner. 
Det søkes kystverket om tilskudd på inntil 50 % av kostnadene. 

 
2. Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond og fremmes som 

budsjettreguleringssak til kommunestyret.  

 

Saksopplysninger 
Oksfjord fiskerihavn med molo ble utbygd i 2009/2010. I ettertid har det oppstått skader på 
moloen forårsaket av vær og vind. Det ble gjennomført mindre tiltak i 2013 og 2015 der den ble 
reparert for ca kr 300.000, men på tross av det har den de siste par åra blitt påført nye skader. 
Disse bør repareres så raskt det er mulig for at skadene ikke skal bli enda større. Det legges nå 
opp til et langt større tiltak for å få til en langsiktig løsning. Store deler av yttersida av moloen 
må fundamenteres på nytt og det må mures opp ny plastring med større stein enn tidligere 
 
Problemstillingen ble tatt opp i budsjettbehandlinga i høst, men tiltaket nådde ikke opp. 
 
Kystverket sendte i januar 2018 ut brev om muligheten til å søke midler. Det kan gis tilskudd til 
rene utbyggingskostnader (kaianlegg, bølgedemper, utdyping) og plastring av skråning under 
kai og nødvendig utfylling relatert til kaikonstruksjonen. Tilskudd gis med inntil 50 % av 
kostnadene. 
Søknadsfrist er 1.mars 2018.  Svar på søknaden kommer til høsten. Tidligste byggestart vil være 
sommeren 2019. 
Når det søkes må det vedlegges politisk vedtak om egenandelen.  
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Kostnader 
Det er gjennomført befaringer av moloen og ut i fra erfaringstall er det satt opp et grovt budsjett 
for arbeidet. Det anslår kostnaden til kr 3.875.000. Med 50 % tilskudd vil da den kommunale 
egenandelen bli på kr1.937.500 
 
Budsjett: 

Molo Kostnad Tilskuddsgrunnlag 

Byggeplasskostnader/rigg og drift 100000,- Vurderes 
Fylling/plastring 2800000,- 100 %  
Dekke 200000,- 100 % 
Navigasjonsinstallasjoner  100 % 
Oppmåling Kartverket  100 % 
Øvrige entreprisekostnader  Vurderes 

A 

Sum ekskl. mva   
Kapitalkostnader  0 
Uforutsett (maks 15 % av A) 465000,- Vurderes 
Planlegging/prosjektering (maks 
10 % av A) 

310000,- Vurderes 

B 

Samlet kostnad eks mva 3875000,-  
 
Bilder av moloen tatt høsten 2017 
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Bruk av havna 
Etter samtaler med leder av Oksfjord båtforening, som drifter fiskerihavna for kommunen, 
opplyser de at det er 9 fiskebåter som bruker havna. Det har vært en økning de siste åra. 
 

Vurdering 
Moloen i Oksfjord er ikke gammel, men den har allerede så store skader at det må gjennomføres 
en stor jobb for å sikre at sjøen ikke ødelegger den enda mer. På de verste plassene må det 
fundamenteres helt på nytt og plastres med større stein. Det betyr en omfattende jobb som vil 
koste mye.  
Dette er et omfattende og svært kostbart prosjekt, men gjøres det ingen ting vil sjøen sakte men 
sikkert spise seg gjennom moloen. 
Administrasjonen tilrår derfor at det gjøres vedtak om finansiering og at kommunen søker 
Kystverket om tilskudd på 50 % av totalkostnadene. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/192-2 

Arkiv:                P70  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 13.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/18 Nordreisa formannskap 22.02.2018 

 

Prosjekt havnesamarbeid i Nord Troms 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Havnesamarbeid i Nord Troms 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune er positiv til å delta i prosjekt «Mer gods på sjø i Nord Troms». 
Kommunens egenandel dekkes gjennom eget arbeid og egne reiser. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fått en henvendelse fra Skjervøy kommune om å delta i et prosjekt 
«Mer gods på sjø i Nord Troms» 
 
De skriver følgende i prosjektbeskrivelsen: 
Innledning og bakgrunn  
Seks kommuner i Nord-Troms står bak prosjektet som har som målsetting å styrke sjøtransportens 
konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne.  
Kommunene er alle tilknyttet Nord-Troms Regionråd. Kommunene er:  

 Skjervøy kommune  
 Storfjord kommune  
 Kåfjord kommune  
 Lyngen kommune  
 Nordreisa kommune  
 Kvænangen kommune  

 
Kommunikasjonsmessig ligger regionen godt plassert og alle kommunene har tilknytning til havet. 
Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder til alle kommunene. Landsdelens mest trafikkerte 
godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør retning og E8 øst-vest mellom Tromsø og Finland.  
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De seks kommunene er små og har til sammen rundt 16.000 innbyggere. De har forskjellige former for 
sjøtransport, fra lokale båt- og fergeruter til hurtigruten, kystruter, oppdrettsfartøy og ulike former for 
fraktefartøy.  
Det finnes havneanlegg, kaier og annen sjøtilknyttet infrastruktur, som både kan utvikles og utnyttes 
bedre enn i dag. Det er viktig å få en samlet oversikt over slik infrastruktur, for bl.a. å kunne planlegge 
felles utnyttelse. 
 
Hovedmål og prosjektmål  
Hovedmålet, som strekker seg utover denne prosjektperioden, er å etablere et funksjonelt og 
bærekraftig havnesamarbeid mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke 
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for 
brukerne.  
For kommunene i prosjektet er det av stor betydning å identifisere hvilke tiltak de kan bidra med for å 
sikre hovedmålet, og samtidig bidra til vekst og utvikling i regionen.  
 
Prosjektmålet er å avklare nødvendige tiltak for å kunne etablere et funksjonelt samarbeid for å oppnå 
hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende prosjektmål:  

 Utarbeide en konkret beskrivelse av nåsituasjonen  
 Gjennomføre en godstrømundersøkelse for å avklare markedsgrunnlaget  
 Avklare hvilke samarbeidsformer som er mest gagnlig for kommunene  
 Styrke kommunens faglige kunnskap om havn og sjøtransport  
 Utarbeide en konkret handlingsplan for kommunene/havnene som skal sikre måloppnåelse, 

bl.a. i forhold til fellesfunksjoner, felles bruk av infrastruktur, felles systemer og andre ressurser.  
 

 
Posten «Prosessledelse og faglig bistand» inkluderer i tillegg til løpende prosessledelse også 
gjennomføring av godsstrømsanalysen/markedsvurderingen og faglig bistand til kommunene/havnene.  
«Prosjektarbeid» og «Prosjektgruppemøter og samlinger» er prosjektdeltagernes eget arbeid knyttet til 
de enkelte prosjektaktiviteter og møtevirksomhet/faglig utvikling.  
«Lokaler, arrangement» er direkte utlegg ved prosjektmøter, lokaler og samlinger.  
«Reiser» omfatter prosjektets samlede reiser, for prosjektdeltagere og eksterne aktører.  
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«Regnskap, rapportering og revisjon» vedrører prosjektdeltagernes arbeid knyttet til løpende 
rapportering, timelister, sluttrapportering, regnskap og revisjon.  
Det er ikke budsjettert med «Annet» eller diverseposter.  
Ved beregning av er prosjektdeltagernes egentid er det benyttet en timesats på kr.600,-.  
Kystverket søkes om et tilskudd på kr. 672.800, tilsvarende 45 % av totalbudsjettet. Kr. 823.500 (55%) 
dekkes av kommunene/havnene. 
 
Egeninnsats fra kommunene skal dekkes av eget arbeid, møter og reiser.  
 
 

Vurdering 
Det søkes her om et prosjekt for å bidra til at mer gods transporteres på sjø. Skjervøy kommune 
ønsker å se på hele Nord Troms regionen og har derfor invitert alle kommunen i Nord Troms. 
 
Nordreisa kommune har gjennom forprosjekt Hjellnes høsten 2017 gjennomført flere av de 
undersøkelsene som er lagt inn i dette prosjektet, men vi ser det som positivt at dette kan sees i 
en større sammenheng.  
 
Klimamessig er det et mål å få mer godt over fra veg til båt og i den sammenheng er dette en 
god start. Administrasjonen tilrår derfor at Nordreisa kommunen blir med i dette prosjektet. 
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MER GODS PÅ SJØ  I  NORD-TROMS

1  Innledning og bakgrunn

6  kommuner i  Nord-Troms står bak prosjektet som har som målsetting å styrke
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere
kostnader for brukerne.

Kommunene er alle tilknyttet Nord-Troms Regionråd. Kommunene er:

.  Skjervøy kommune

.  Storfjord kommune

.  Kåfjord kommune

.  Lyngen kommune

.  Nordreisa kommune

.  Kvænangen kommune

Kommunikasjonsmessig ligger regionen godt plassert og alle kommunene har tilknytning til
havet. Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder til alle kommunene. Landsdelens
mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør retning og E8 øst-vest
mellom Tromsø og Finland.

De seks kommunene er små og har til sammen rundt 16.000 innbyggere. De har forskjellige
former for sjøtransport, fra lokale båt- og fergeruter til hurtigruten, kystruter,
oppdrettsfartøy og ulike former for fraktefartøy.

Det finnes havneanlegg, kaier og annen sjøtilknyttet infrastruktur, som både kan utvikles og
utnyttes bedre enn i dag. Det er viktig å få en samlet oversikt over slik infrastruktur, for bl.a.
å kunne planlegge felles utnyttelse.
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MER GODS PÅ SJØINORD-TROMS

Kommunene har utviklet et godt samarbeid gjennom Regionrådet, -  på flere områder.
Kommunene har en klar ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og
havner. Kommunene ønsker nå å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid
mellom havnene i de respektive kommunene.

I Norge finnes det mange slike små kommuner der det kan være muligheter for å utvikle
havnesamarbeid for å bidra til at mer gods kommer over på sjø. Overføringseffektene fra
dette prosjektet kan derfor være viktige for utviklingen i andre deler av landet.

Ingen av kommunene har tidligere mottatt midler i forbindelse med havnesamarbeid.

2  Hovedmål og prosjektmål

Hovedmålet, som strekker seg utover denne prosjektperioden, er å etablere et funksjonelt
og bærekraftig havnesamarbeid mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til
sjø ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret
transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne.

For kommunene i prosjektet er det av stor betydning å identifisere hvilke tiltak de kan
bidra med for å sikre hovedmålet, og samtidig bidra til vekst og utvikling i regionen.

Prosjektmålet er å avklare nødvendige tiltak for å kunne etablere et funksjonelt samarbeid
for å oppnå hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende prosjektmål:

.  Utarbeide en konkret beskrivelse av nåsituasjonen

. Gjennomføre en godstrømundersøkelse for å avklare markedsgrunnlaget

.  Avklare hvilke samarbeidsformer som er mest gagnlig for kommunene

.  Styrke kommunens faglige kunnskap om havn og sjøtransport

o Utarbeide en konkret handlingsplan for kommunene/havnene som skal sikre

måloppnåelse, bl.a. i forhold til fellesfunksjoner, felles bruk av infrastruktur, felles

systemer og andre ressurser.

3  Avgrensning og hovedmomenter

Prosjektet er i utgangspunktet avgrenset til 6 kommuner i Nord-Troms. Andre
havner/kommuner kan inngå på sikt.

Samarbeid mellom havner kan skje på forskjellige nivåer, -  fra enkeltsaker til mer juridisk
bindende organisasjonsformer. Samarbeidet kan også omfatte få havner som ligger
geografisk nært inntil hverandre eller et større geografisk område der en klarer å
identifisere synergier eller komplementere arbeidsformer. Det er ikke alltid gitt hvilken
form som er mest egnet og hvilken kunnskap som er nødvendig for å komme videre.

Grunnlaget for å utvikle et samarbeid på havnesiden kan være bedre i Nord—Troms enn
enkelte andre steder, da prosjektet er forankret i et allerede eksisterende samarbeid
gjennom Nord-Troms Regionråd.
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MER GODS PÅ SJØ I  NORD-TROMS

For å kunne utvikle og etablere et bærekraftig samarbeid er det flere forhold som må
avklares. Prosjektet har et godt utgangspunkt ved en sterk forankring i alle kommunene i
regionrådet. Det legges opp til følgende hovedmomenter og prosjektaktiviteter:

Skaffe en relevant oversikt over status/nåsituasjon

Identifisere markedsgrunnlaget for den enkelte havn/kommune

Økonomisk, organisatorisk og juridisk vurdering av hvilke samarbeidsformer som er

best egnet for havnene/kommunene

Styrke kommunenes faglige kunnskap om havn og sjøtransport

Lage konkrete anbefalinger og fremdriftsplaner

Det vil bli gjennomført samlinger/prosjektmøter i prosjektperioden. Formalia som
målrapportering, regnskap og andre administrative forhold vil bli ivaretatt.

Disse aktivitetene beskrives i påfølgende kapittel.

4  Prosjekta ktiviteter

4.1 Statusbeskrivelser
For de seks lokale havnene er det viktig at det blir utarbeidet en statusbeskrivelse som gir
relevant informasjon om nåsituasjonen og i forhold til prosjektets mål. Statusbeskrivelsen
skal omfatte:

Nasjonale, regionale og lokale føringer/planverk som påvirker havnesamarbeid, -

og en vurdering av om internasjonale forhold kan ha betydning

Demografiske forhold i regionen

Havne- og kaiinfrastruktur, herunder tilknyttet infrastruktur, bl.a. for å vurdere

muligheter for felles bruk av slik infrastruktur for å sikre best mulig

ressursanvendelse og lavere kostnader for sjøtransporten

Dagens kostnadsnivå ved bruk av havner og kaier i regionen

Dagens organisering i hver enkelt havn/kommune

Sjøtransportsystemet i regionen

Annet

Det legges vekt på oversiktlige visualiseringer (kart, figurer osv.).
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MER GODS PÅ SJØ I  NORD-TROMS

4.2 Markedsgrunnlag og godsstrømsanalyse
En god oversikt over markedsgrunnlag og godsstrømmer er avgjørende for hvordan et
fremtidig samarbeid kan utvikles. Resultatene fra en slik analyse vil bli en del av grunnlaget
for kommunenes handlingsplan rettet mot godsoverføring og utvikling av fellesfunksjoner.

Kystverket i Troms/Finnmark har også uttrykt viktigheten av dette i brev til Skjervøy komme i
forbindelse med utvikling av kommunal planstrategi. Ibrev av 17.11.2016 fra Kystverket til
Skjervøy kommune heter det at:

«50m kunnskapsgrunn/ag for kommuna/e ha vnep/aner/strateg/er, ser Kystverket for
seg at en lokal godsana/yse også kan være av stor verdi. »

Ved å gjennomføre en profesjonell analyse av godsstrømmer får en et bilde av hvilke veivalg
som gjøres for fremføring av gods, og hvilken type gods som fremføres via de forskjellige
veivalgene.

Det skal utarbeides en regional godsstrømsanalyse basert på:

.  Primærinformasjon/intervjuer med alle relevante aktører

.  Sekundærinformasjon som skal understøtte primærinformasjonen

Internasjonale tilknytninger bør også vurderes, bla.. i forhold til nærhet til Finland og en
internasjonalt orientert hskerinæring i regionen.

Gjennom en slik analyse av godsstrømmer skal en få frem viktige data om hvilke
transportmiddel som foretrekkes; bil, båt, tog eller fly.

For en havn, en terminal eller andre som ønsker vekst og å øke mengde gods over sitt
område, er en analyse som dette viktig. En slik analyse vil kunne gi opplysninger om
markedet, og bidra til å avdekke eventuelle muligheter for å tiltrekke seg mere gods. Med
dette vil en kunne oppnå målrettet markedsføring.

Konkurransesituasjonen, muligheter og utfordringer skal vurderes.

Gjennom intervjuene med vareeiere skal en avdekke holdninger og prioriteter som kan ha
betydning for havnesamarbeidet. Bl.a. synspunkter på transportkvalitet, kostnadsnivå mv.

4.3 Avklaring av samarbeidsformer

Kommune har et samarbeid gjennom Regionrådet og ønsker et nærmere samarbeid innenfor
havn og sjøtransport.

Samarbeid mellom havner kan skje på forskjellige nivåer, - fra enkeltsaker, felles
driftsløsninger (f.eks. HMS, ISPS, ISO og tilstandsrapportering), synliggjøring av havnene,

økonomisk/administrativt samarbeid, -til mer juridisk bindende organisasjonsformer. Det er
ikke gitt hvilken form som er mest egnet, og lokale tilpasninger vil ofte være nødvendig.

Prosjektet skal avklare hvilke samarbeidsformer som er best egnet, hvilke effekter man kan
oppnå og økonomiske, organisatoriske og juridiske utfordringer en kan komme til å møte, -
både på kort og lang sikt.
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MER GODS PÅ SJØINORD-TROMS

De enkelte kommuner kan ha forskjellig utgangspunkt og rammebetingelser for et
samarbeid. Prosjektet skal avklare de enkelte havner/ kommuners premisser for å utvikle
samarbeidet.

Slike forhold kan f.eks. være begrensinger i infrastruktur, politiske vedtak, egne planer mv.

4.4 Styrke faglig kunnskap

Faglig kunnskap er viktig for å utvikle havnesamarbeid/sjøtransport og hvilke forhold som
påvirker dette.

Prosjektet skal styrke kommunenes faglige kunnskap om havn og sjøtransport, og det skal
leies inn en prosessleder som kan tilføre nødvendig kunnskap.

Prosessleder skal organisere og formidle slik kunnskap gjennom prosjektmøter, samlinger og
eventuelt sørge for deltagelse på arenaer hvor slik kunnskap kan oppnås.

Eksterne foredragsholdere, spesielt fra Kystverket, er ønskelig in kunnskapsutviklingen.

4.5 Anbefalinger, fremdrift og handlingsplan

Prosjektet skal avsluttes med konkrete anbefalinger og en handlingsplan.  I  sluttrapporten
skal det gis strategiske føringer og det skal utarbeides en handlingsplan for arbeidet i en 12
måneders periode fremover.

Det skal lages et forslag til hvordan videre arbeid skal organiseres og finansieres.

4.6 Formalia og administrative forhold

Prosjektet skal gjennomføres på en profesjonell måte og etter offentlige myndigheters og
Kystverkets regelverk.

Det skal utarbeides to sluttrapporter:

.  En sluttrapport etter Kystverkets retningslinjer, -innen slutten av november 2018

.  En sluttrapport egnet for intern videreføring/saksbehandling i kommunene.

Det skal gjennomføres rapportering til Kystverket etter gjeldende retningslinjer, herunder
også en mellomrapport midtveis i prosjektet.

Det vil bli:

.  Utarbeidet timelister

.  Gjennomført separat regnskapsførsel, rapportering/revisjon og økonomirapportering

.  Utarbeidet referater fra prosjektmøter og samlinger

Ved regnskapsavleggingen skal de enkelte kommuner/havner ha utarbeidet nødvendige inn-
/utbetalingsbilag, reisekostnadsoversikter og timelister.
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MER GODS PÅ SJØINORD-TROMS

5  Organisering

Skjervøy kommune vil være prosjektets eier og prosjektleder. Fem andre kommuner/havner i
Nord-Troms Regionråd vil være involvert  i  prosjektet. Disse er:

.  Storfjord kommune

.  Kåfjord kommune

.  Lyngen kommune

.  Nordreisa kommune

.  Kvænangen kommune

Det vil bli leid inn ekstern faglig ekspertise og prosessledelse.

Pros'ektm tero samlin er
Det gjennomføres 4 prosjektmøter, hvorav ett kombinert med en faglig samling eller
studietur. En samling kan legges utenfor regionen, gjerne  i  tilknytning til en havnebefaring
eller møte med en organisasjon som kan bidra med relevante erfaringer, -  f.eks. en
eksisterende havneorganisasjon, næringsorganisasjon e.l.

Det er viktig at samlingene/prosjektmøtene inngår i en naturlig rekkefølge/prosess og at de
ikke er løsrevet fra hverandre.

6  Prosessledelse og faglig bistand

Det vil bli leid inn en egen prosessleder som også har høy faglig kunnskap og
prosessledererfaring. Prosessleder skal ha:

.  Prosessledererfaring fra havneprosjekter

.  Høy kompetanse innenfor markeds- og godsstrømsanalyser

.  Evne til god pedagogisk fremstilling og visualisering

.  Regional kunnskap og kunnskap om varestrømmer i Nord-Norge

.  Erfaring fra, og faglig kunnskap om havnedrift og sjøtransport

.  Kunnskap om havnens rammebetingelser

Tilbyder skal  i  eget vedlegg beskrive sin kjennskap til de regionale aktørene innenfor
godstransport innenfor alle segment, samt sitt kjennskap til, rederidrift og havnedrift. Det vil
også bli vurdert som en fordel med kunnskap om jernbanedrift og lufttransport.
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MER  GODS  PÅ SJØINORD-TROMS

7 Budsjett og finansiering

Prosjektets  totalbudsjett er kr.  1.496.300, fordelt  i henhold til tabellen nedenfor.
Budsjettallene er kalkulerte kostnader.

Prosessledelse og faglig bistand 540 800 - 540800

Prosjektarbeid 352 800 352 800

Prosjektruppemøter og samlinger 160 800 160 800 —

Lokaler, arrangement 33 000 — 33 000

Reiser 151 500 112 500 39 000

Regnskap, rapportering og revisjon 207 400 197400 10000

Andre aktiviteter/diverse 50000 — 50000

Sum 1  496 300 823 500 672 800

Egen finansiering 823 500  55,0  %

Søknad til Kystverket 672 800  45,0  %

SUM 1  496 300  100,0  %

Posten «Prosessledelse  og faglig bistand» inkluderer i tillegg til løpende prosessledelse også
gjennomføring av godsstrømsanalysen/markedsvurderingen og faglig bistand til
kommunene/havnene.

«Prosjektarbeid» og «Prosjektgruppemøter og samlinger» er prosjektdeltagernes eget arbeid
knyttet til de enkelte prosjektaktiviteter og møtevirksomhet/faglig utvikling.

«Lokaler, arrangement» er direkte utlegg ved prosjektmøter, lokaler og samlinger.

«Reiser» omfatter prosjektets samlede reiser, for prosjektdeltagere og eksterne aktører.

«Regnskap, rapportering og revisjon» vedrører prosjektdeltagernes arbeid knyttet til løpende
rapportering, timelister, sluttrapportering, regnskap og revisjon.

Det er ikke budsjettert med «Annet» eller diverseposter.

Ved beregning av er prosjektdeltagernes egentid er det benyttet en timesats på kr.600,-.

Kystverket søkes om et tilskudd på kr. 672.800, tilsvarende 45  %  av totalbudsjettet. Kr.
823.500  (55%) dekkes av kommunene/havnene.

Prosjekteier Skjervøy kommune, har ikke mottatt tilskudd etter reglene om Bagatellmessig
støtt de siste  3  år og har heller ingen planer om dette i de neste  3  år.
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MER  GODS  PÅ SJØ  I  NORD-TROMS

8  Tids- og aktivitetsplan

Prosjektet planlegges gjennomført i perioden april-november  2018.  For en beskrivelse av de
enkelte aktiviteter vises det til kapittel 4.

Prosjektdokumentasjon og rapportering vil være ferdigstilt i god tid før
sluttrapporteringsfristen til Kystverket  (30.11.18).

Mellomrapportering til Kystverket vil skje før sommeren  2018.01.26

Nedenfor vises en overordnet skisse til prosjektfremdrift. Tidspunkter for møter vil bli justert
ut fra praktiske hensyn.

Prosjektoppstart og oppstartsmøte (april)

Anbud prosessledelse og faglig bistand

AKTIVITETER

Statusbeskrivelser/nåsituasjon

Markeds- og godsstrømsanalyse

Vurdering av mulige samarbeidsformer

Avklare forutsetninger og muligheter

Utvikle kunnskap om havn og Sjøtransport

Anbefalinger og fremdriftsplaner

sia.—, 5“: 59%

Prosjektmøter m/faglig innhold %

Utvidet faglig samling

Rapportering til Kystverket spa

Prosjektavslutning og sluttrapport

NORD-TROMS REGIONRÅD DA
Noter

SEQ may; Cal—.vu ulv.—,: illrvr Hah.. hm,—r,.

Fysiskemøter/samlinger % ($ % ' ? W»), i!)
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