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Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 31.10.2019 
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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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 40/19 Referatsaker   
RS 112/19 Anmodning om bosetting 2020  2019/1234 

RS 113/19 Budsjett Nord-Troms Regionråd 2020  2016/220 

RS 114/19 Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - utskrift av 
vedtak i sak 26-19 (Rev brev 13) 

 2016/1151 

RS 115/19 Melding om vedtak - Uttalelser: Reisa Villakssenter  2019/611 

RS 116/19 Notat vedr økonomisk situasjon fra Nord-Troms 
Studiesenter 

 2016/220 

RS 117/19 Referat møte i Ungdomsrådet 19.09.19  2019/135 

RS 118/19 Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms 
Regionråd 19.09.19 

 2016/220 

RS 119/19 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige 
flyktninger 17-20 år 3. terminutbetaling 2019 - 
sladdet versjon 

 2016/360 

RS 120/19 Til orientering: Nye oversikter i årsregnskapet - 
KOSTRA-arter 

 2018/638 

RS 121/19 Tildeling av kriseskjønnsmidler 2019 - Nordreisa 
kommune 

 2019/277 

 
Ettersendes mandag 28.10.19 
PS 41/19 Forslag til nye rammer budsjett 2020 
 
 
Agenda for formannskapsmøtet 

 Gjennomgang av reglement for formannskapet 
 Workshop – budsjett og økonomiplan  
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Oppmoding om busetjing av flyktningar i 2020 
 
Busetjing er første steg i integreringsprosessen, og rask busetting er avgjerande for raskare oppstart 
av kvalifiserings- og integreringsløpet i ein kommune. Kommunane gjer ein god innsats for å leggje 
til rette for rask busetting og kvalifisering av flyktningar, slik at fleire kan delta i arbeid og 
samfunnsliv.  
 
Kvart år oppmodar IMDi aktuelle kommunar om å busette eit bestemt tal på flyktningar i påfølgande 
år, på bakgrunn av nasjonale prognosar for behovet for busetting.  
 
Kunnskapsdepartementet har avgjort eit sett med kriterium for oppmoding om busetjing i 2020, sjå 
vedlegg. IMDi har, i samråd med KS, vurdert oppmodinga til kommunane ut i frå desse kriteria.  
 
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) om at Nordreisa kommune 
buset 18 flyktningar i 2020. 
 

Svar på oppmodinga 
Vi ber om at det kommer tydeleg fram av vedtaket kor mange flyktningar kommunen vedtek å 
busette i 2020. Vi oppfordrar kommunen til å fatte vedtak i tråd med talet på oppmodinga. Vedtaket 
skal ikkje inkludere familiesameinte eller ha andre atterhald. 
 
Frist for å svare på oppmodinga er 20.12.2019. 
 
Når vedtak er fatta, bes kommunen om å: 

 registrere vedtakstalet i IMDi sitt fagsystem for busetjing (IMDinett) 
 sende skriftleg kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no  

 

Bakgrunn for tala 
Dei nyaste prognosane frå Beregningsgruppa for utlendingsforvaltninga viser at det er naudsynt å 
busette om lag 5 100 flyktningar i Noreg i 2020, inkludert 140 einslege mindreårige kor av 40 er 
under 15 år.  
 
Det berekna busetjingsbehovet har bakgrunn i: 

 prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg 
 prognosar over talet på innvilga asylsøknadar 
 prognosar over talet på overføringsflyktningar  
 andre internasjonale forpliktingar 
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Prognosane og busetjingsbehovet kan endre seg gjennom året som følgje av faktorane over. Den 
endelege busetjinga for året kan difor verte høgare eller lågare enn det som ligg til grunn for 
oppmodinga. Det er difor viktig at kapasiteten til å busette flyktningar kan justerast i tråd med 
behovet. IMDi vil uavhengig av dette fordele flyktningar fortløpande. 
 
Personar som er søkt ut til kommunen i 2019 og vert registrert som busett over nyttår, tel på 
kommunen sitt vedtak for 2020. 
 

Tilskotsordningar  
 

 Kommunar som buset flyktningar får utbetalt integreringstilskot. Dette utbetalast etter at 
IMDi mottar krav om tilskot frå busetjingskommunen etter at flyktningar er busett. Tilskotet 
skal medverke til at kommunane har eit aktivt busetjings- og integreringsarbeid for at 
flyktningane skal kome i arbeide, forsørge seg sjølv og delta i samfunnet så raskt som 
mogleg. Integreringstilskotet dekka 99,6 prosent av kommunanes utgifter i forbindelse med 
busetjing av flyktningar i 20181.  

 Kommunar som buset einslege mindreårige flyktningar mottar eit særskilt tilskot i tillegg til 
integreringstilskotet. Dette må også søkjast om etter busetjing.  

 Nokre flyktningar har eit særskilt behov for oppfølging knytt til funksjonsnivået sitt. 
Kommunar som buset flyktningar kan difor rekne med at einskilde personar som skal 
busetjast har særskilte behov. Kommunar som buset personar med nedsett funksjonsevne 
og/eller åtferdsvanskar kan søkje tilskot frå IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter.  

 Kommunar mottar også tilskot for vaksne innvandrarar som har rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap. 
 

Les meir om tilskot på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/ 
 

Kontakt 
 

Ta kontakt med IMDi ved busettingsteamet dersom dykk har spørsmål om oppmodinga.  
 
Med helsing 
for lntegrerings- og mangfaldsdirektoratet 
 
 
Dulo Dizdarevic   
Regiondirektør IMDi Nord   
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og treng difor ikkje handskriven signatur. 
 
 
 
Vedlegg 1: Kriterier for oppmoding 2020 
 

                                                           
1 Jf. Beregningsutvalgets rapport for 2018, «Utgifter til bosetting og integrering 2018» 
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Vedlegg: Kriterier for anmodning 2020  
 
IMDi viser til brev om anmodning om bosetting av flyktninger i 2020. Under følger informasjon om 

kriteriene for anmodningen, som besluttet av Kunnskapsdepartementet.  

Kriteriene som ble lagt til grunn for anmodning om bosetting til kommunene er følgende:  

 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting. 

 Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta 

utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt. 

 Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas hensyn til 

ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i kommunenes 

innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt. 

 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med mindre det 

foreligger særskilte forhold. 

 Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes særskilt 

for anmodning om bosetting. 

 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, stabilitet 

i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. 

 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 

innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel. 

 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 

Resultater i introduksjonsprogrammet og mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i regionen er 

tillagt størst vekt i vurderingen, etterfulgt av kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt 

integreringsarbeid. Sistnevnte er blant annet operasjonalisert gjennom innbyggertall.  

Hensikten med kriteriet om at det, som hovedregel, ikke skal bosettes flyktninger i områder med 

særskilt høy andel innvandrere, er å unngå at nyankomne flyktninger bosettes inn i områder med 

dårlige levekår og integreringsutfordringer. Særskilt høy innvandrerandel er vurdert å være en 

innvandrerbefolkning på om lag 30 prosent av det totale antallet innbyggere i et område 

(innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre). Et område brukes her om en kommune eller 

bydel. Det må foreligge særskilte grunner for å avvike fra hovedregelen i enkelttilfeller. Følgende 

elementer kan utgjøre et slikt grunnlag: 

 Lav innvandrerandel i en delbydel/område i en bydel/område i en kommune som ellers har 

høy andel innvandrerbefolkning. 

 Lave levekårsutfordringer i dette området. 

 Høy andel norskspråklige i nærliggende/lokale barnehager og skoler. 

 Gode muligheter for arbeid. 

 Familietilknytning. 
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Det er viktig at kommunene, i sin langsiktige planlegging, sørger for at flyktninger bosettes i områder 

der det er gode muligheter for å praktisere norsk i barnehage, skole og i nærmiljøet, og der det er 

god tilgang på arbeid og utdanning. 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 07.10.2019 11.49.51
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad;
Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig
Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord
Kopi: 

Emne: BUDSJETT NORD-TROMS REGIONRÅD 2020
Vedlegg: Følgeskriv til kommunene - budsjett 2020 NTRR.docx;Melding om vedtak - Budsjett
2020.docx;Studiesenterets virksomhet pr 2019.docx;BUDSJETT NTRR 2020 med 2 alt.docx;Fordeling
driftstilskudd 2020.doc
Hei!
Viser til vedlagte dokumenter vedrørende budsjett for regionrådet, ungdomssatsingen RUST og driftstilskudd til
studiesenteret fro 2020.

·         Følgeskriv til budsjett
·         Særutskrift vedtak regionråd
·         Oversikt oppgaver ntss
·         Budsjettforslag – alt A og B (med økning)
·         Fordeling driftstilskudd 2020

 

 
 
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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Til eierkommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 
 

Dato: 3.10.19 

FØLGESKRIV TIL BUDSJETT 2020 
Det vises til tidligere utsendte notat med vedlegg av 25.09.19 vedrørende den 
vanskelige økonomiske situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Studiesenteret har 
siden oppstart i 2006 vært avhengig av prosjektinntekter for å sikre drift. Realiteten 
fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det medfører at det ikke er rom for videre 
drift, dersom ikke kommunene og fylkeskommunen øker driftstilskuddet i den 
akutte situasjonen vil konsekvensene være å legge ned studiesenteret.  
 
Begrunnelsen for å øke driftstilskuddet er at Nord-Troms Studiesenter har bidratt til 
å høyne regionens utdanningsnivå, og til å rekruttere, utvikle og beholde 
arbeidskraft. Studiesenteret er viktig for den videre utviklingen av regionen. En 
nærmere beskrivelse av senterets virksomhet finnes i vedlegg. 
 
Med denne bakgrunn legges det frem to budsjettforslag for 2020: 

 Alternativ A: budsjett på samme nivå som 2019  
 Alternativ B: økning av driftstilskuddet til studiesenteret  

Vedlegg i saken: 
 Særutskrift av sak 31/19 Budsjett 2020 
 Beskrivelse av studiesenterets virksomhet 
 To budsjettforslag for 2020: ett uten økning av driftstilskudd – samme nivå 

som 219 og ett med økning på kr 500.000 i kommunalt driftstilskudd til 
studiesenteret 

 Fordeling av driftstilskudd fra eierkommunene uten økning og med økning av 
driftstilskudd til studiesenteret for 2020 

 
 

Berit Fjellberg  
daglig leder 
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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  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
 
EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 
Sak 31/19   Budsjett 2020 
Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 
selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 
kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 
etter folketall.  
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 
permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med 
ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge 
opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
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til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 
 
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. En liten justering 
er gjort mellom posten «lønn» og «regnskap» - kr 100.000 er flyttet på, da dagens 
regnskapsfører slutter i regionrådet. Det er aktuelt å kjøpe regnskapstjenester fra 
vertskommunen. 
 
Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor 
justert opp forrige budsjettår.  
 
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en 
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til 
enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i 
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
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Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %. 
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Driftstilskudd studiesenteret: 
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen 
er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke 
på plass en fast finansiering. Det har også vært understreket at man ønsker en 
likebehandling mellom studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms 
har hatt finansiering over Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms 
tilskuddet via UiT. 
 
I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 
hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-
Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
 
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med 
minimumsbemanning på 2 stillinger.  I påvente av avklaringer vedrørende 
studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og hvem som skal bidra til finansiering 
er det behov for å øke driftstilskuddet til studiesenteret med virkning fra 2020. Det 
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foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med samme 
fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Det vil samtidig bli søkt/jobbet 
for å øke tilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskommune til 1.000.000. Dette er 
nødvendig for å sikre driften av studiesenteret fra 2020. 
 
Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Betydningen 
av studiebibliotekene i kroner og øre vil bli kartlagt, slik at vi synliggjør også denne 
aktiviteten overfor medfinansiører (eks fylkeskommunen i første omgang). 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med en  
økning av tilskudd til Nord-Troms studiesenter. Kommunale driftstilskudd for 2020  
fastsettes etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 %  
etter folketall).  
 
Forslag til vedtak fra nestleder Albrigtsen: 

1. Nord-Troms Regionråd vedtar budsjettramme på samme nivå som 2019. 
2. Formannskapene og kommunestyrene i eierkommunene orienteres om den 

økonomiske situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Med dagens 
finansiering er det ikke økonomi til å drifte studiesentret fra 1.januar 2020. 
Det sendes ut et eget notat vedrørende saken. 

3. Følgende arbeidsgruppe nedsettes med mandat å sørge for å få til statlig 
medfinansiering av Studiesentret. Arbeidsgruppen består av:  

 Ørjan Albrigtsen, leder 
 John Karlsen  
 Terje Olsen 
 1 repr fra fylkeskommunen 

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte av Albrigtsen ble enst vedtatt. 
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent
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 Megler – motor – møteplass for kompetanse i regionen      

   

 
HVA GJØR VI? 
Dette notatet er utarbeidet for å synliggjøre arbeid og oppgaver i studiesenteret. 
NTSS er en fleksibel, distribuert og digital modell. Vi gir tilgang til høyere utdanning 
og kompetanseheving der du bor. Fra oppstart i 2006 har vi bidratt til å høyne 
regionens utdanningsnivå, og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.  
 
NORD-TROMS STUDIESENTER HAR 

 Ca 100 studenter og 140 kursdeltakere pr år 
 Studier innen sykepleie, lærerutdanning, bedriftsøkonomiske fag og ledelse  
 Kurs for offentlig sektor og næringslivet 
 Samarbeidsavtaler med alle kommunene om studiebibliotek 
 Lave driftskostnader, 2 mill. pr år. 

 
ALLE KOMMUNENE HAR STUDIEBIBLIOTEKENE SOM ER:  

 Møteplass studenter (samlet ca 100 studenter pr år) 
 Tilgjengelig utenom bibliotekets åpningstid 
 Utrustet med studierom og lyd/bilde studio, de har kompetanse og 

faglitteratur 
 

SAMARBEIDSAVTALER MED UiT 
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 Megler – motor – møteplass for kompetanse i regionen      

   

 

  
Lærerutdanning master 5-10, kull 2017,   Foto: FiN          Ferdige sykepleiere fra NT, 2018        Foto: NTSS  

 
PÅGÅENDE STUDIER 

 Desentralisert sykepleierutdanning, 24 studenter 
 Samling- og nettbasert lærerutdanning, Master 1-7 og 5-10, 12 studenter 
 Bedriftsøkonomi  
 Ledelse           Bed.øk. fag og ledelse: ca 30 studenter pr år 
 Prosjektledelse  
 Studieemner Bedriftsøkonomiske fag 

 
GJENNOMFØRTE KURS 2017 – 2019  
(deltakere fra alle kommunene) 

 Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling, 25 deltakere 
 Lønnsomhet - Workshop under Forskningsdagene, 22 deltakere 
 Kurs for kommuner i Plan- og bygningsloven, 27 deltakere  
 Adobe InDesign, 15 deltakere  
 Netthandel, 11 deltakere  
 Vertskaps- og lokalkunnskapskurs, 63 deltakere  
 Prosjektledelse, 29 deltakere  
 Excel, 12 deltakere 
 Økonomi for ikke økonomer, 18 deltakere  
 Anbudsproblematikk, 15 deltakere  
 Kurs for styremedlemmer, 21 deltakere 
 Salg og service, 9 deltakere            Temadag helse Foto: NTSS 
 Offentlige anskaffelser      

           
ANDRE ARRANGEMENT 

 Temadag helse: «Barn som pårørende», 60 deltakere 
 Temadag helse: Vold på arbeidsplassen, 52 deltakere   
 Reiselivskonferanse, 70 deltakere  
 Nord-Troms konferanse, 119 deltakere  
 Yrkes- og utdanningsmesse 
 Lederseminar for kommunene, 76 + 66 deltakere 
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 Megler – motor – møteplass for kompetanse i regionen      

   

 
ANDRE OPPGAVER 

 Sekretær for Mastergradsstipend Nord-Troms 
 Praksiskoordinator for helsefakultetet ved UiT 
 Koordinator for bl.a. ledernettverk helse og HR- nettverk 
 Oppfølging og samarbeid med studiebibliotekene og Universitetsbiblioteket 
 Internship og oppgaveskriving 
 Mekler fram nye fleksible studier i regionen 
 Kompetansehevende tiltak for næringslivet 

 

OPPGAVER FRAMOVER 
 Tilby de utdanningene som er i gang i Nord-Troms (idrett) 
 Mekle fram nye utdanninger (bl. a. innen reiseliv og barnehagelærer) 
 Tilby kurs for næringslivet 
 Koordinator for ledernettverk helse, HR- nettverk, lederseminar 
 Følge opp tiltakene i regional Rekrutterings- og kompetanseplan helse  
 Følge opp samarbeidsavtalene med UiT om utdanninger, praksiskoordinator, 

universitetsbiblioteket 
 Følge opp avtalene med kommunene om studiebibliotekene og praksisplasser 

helse 
 Campus Nord-Troms 
 Videreføre Mastergradsstipend Nord-Troms 
 Arrangere Lørdagsuniversitet  

 
 

VI HAR: 
 Lokal-kompetanse  
 Koordinerings-kompetanse  
 Bestiller- kompetanse 
 Rekrutterings-kompetanse  
 Utviklings-kompetanse  
 Studentmiljø og oppfølging 

Presentasjon av masteroppgaver under 
Forskningsdagene 2018                        Foto: NTSS 

DEN TYPISKE STUDENTEN VÅR ER:   
 Etablert i regionen  
 Kombinerer jobb og studier – og får jobb i regionen etter studier  
 Uvillig til å reise bort for å studere – de ville ikke tatt utdanningen dersom 

den ikke var så tilgjengelig  
 
3. oktober 2019 
Kristin Vatnelid Johansen
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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  

BUDSJETT 2020  
– driftstilskudd fra eierkommuner med to alternativer 

 
Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd fra eierkommunene dekker: 

 Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget 
 Drift Ungdomssatsingen RUST 
 Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter (to alternativer) 
 Tilskudd/egenandeler prosjekt/vedtatte aktiviteter 

 
Budsjettforutsetninger 2020 (samme som for 2019): 

 Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 
medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 
sentrale myndigheter).     

 Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

 Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
 

Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter 2020: 
Studiesenteret har pr i dag driftstilskudd fra eierkommunene kr 500.000 og Troms 
fylkeskommune kr 500.000. Prosjektmidlene er slutt. Det medfører et behov for å 
øke driftstilskuddet for å unngå nedleggelse. Studiesenteret har behov for 
(minimum) kr 2. mill til drift (2 stillinger) fra 2020.  
 
Det legges derfor fram to forslag: 
Alternativ A: på samme nivå som 2019  

 Driftstilskuddet kr 500.000 fra kommunene (og samme beløp fra 
fylkeskommunen) vil dekke en stilling som kan følge opp igangsatte studier 
og inngåtte avtaler overfor studenter og samarbeidspartnere (bla UiT). Det vil 
ikke være ressurser til oppfølging av motorrollen og mekling av nye 
studietilbud. Dette alternativet vil medføre avvikling 

 
 

17

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


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

Alternativ B: økning av driftstilskuddet til studiesenteret  
 I dette alternativet foreslås en økning av driftstilskuddet fra kommunene fra 

kr 500.000 til 1.000.000, med samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til 
regionrådet  

 Om bidraget fra eierkommunene økes til 1.mill kan vi be om samme bidrag 
fra fylkeskommunen 

 Med kr 2. mill i driftstilskudd er det økonomisk grunnlag for å ivareta 
pågående oppgaver og mekle frem nye studietilbud.  

 Med en slik driftsfinansiering vil vi sikre driften av studiesenteret fra 2020 
 Økningen i driftstilskudd utgjør pr kommune for 2020: 

o Kvænangen kommune  kr   56.165 
o Skjervøy kommune  kr   88.675 
o Nordreisa kommune  kr 126.455 
o Kåfjord kommune  kr   73.125 
o Storfjord kommune  kr   68.255 
o Lyngen kommune  kr   87.325 

 
Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene i hver enkelt 
kommune, beløper seg til ca 1.2 mill pr år. 
 
BUDSJETT 2020 
 ALTERNATIV A 

2019-nivå 
ALTERNATIV B 
Økning i tilskudd 
til NTSS 

Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

 2.845.000  3.345.000 

Sum inntekter  2.845.000  3.345.000 
   
Lønn  1.220.000  1.120.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000     115.000 
Møtekostnader     225.000     225.000 
Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       30.000 
Annonser/informasjon       35.000       35.000 
Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 
Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 
Tilskudd til studiesenteret     500.000   1.000.000 
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000     250.000 
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Avsetning av midler til 
Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 

Avsetning av midler til 
Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000       50.000 

Avsetning av midler til oppfølging 
samarbeidsavtale TIL 

      10.000       10.000 

Sum kostnader  2.845.000  3.345.000 
 
 
Regionrådsmøte 19.09.19/endringer 03.10.19 
Berit Fjellberg 
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NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Fordeling av driftstilskudd for 2020 (alternativ A på 2019-nivå og alternativ B med en økning på kr 500.000) 
Fordelingsnøkkel: 

 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene 
 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år  

 
KOMMUNE: 

 
FOLKE-
TALL  
01.01.19.: 

 
FAST BELØP (40 %): 
 
     Alt A:           Alt B: 

 
FORDELING ETTER 
FOLKETALL (60 %): 
   Alt A:        Alt B:       

 
SUM 
DRIFTSTILSKUDD 
    Alt A:         Alt B: 

 
ØKNING PR 
KOMMUNE 
(diff alt A og B) 

 
Kvænangen 

 
  1 202 

 
    189.670          223.000      

 
   129.790      152.625        

 
   319.460      375.625      

  
    56.165 

 
Skjervøy 

 
  2 917 

 
    189.670          223.000      

 
   314.880      370.225        

 
   504.550      593.225    

  
    88.675 

 
Nordreisa 

 
  4 909 

 
    189.670          223.000 

 
   529.850      622.975        

 
   719.520      845.975      

 
  126.455 

 
Kåfjord 

 
  2 097 

 
    189.670          223.000 

 
   226.380      266.175         

 
   416.050     489.175      

 
    73.125 

 
Storfjord 

 
  1 841 

 
    189.670          223.000 

 
   198.750      233.675        

 
   388.420     456.675      

 
    68.255 

 
Lyngen 

 
  2 847 

  
    189.670          223.000 

 
   307.330       361.325       

 
   497.000     584.325      

  
    87.325 

 
 

 
15 817 

 
1.138.020        1.338.000      

 
1.706.980      2.007.000     

 
2.845.000  3.345.000     

 
  500.000 

 
Forslag 03.10.19 
Berit Fjellberg 
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Fra: Bjørn Halvor Wikasteen (bhw@k-sek.no)
Sendt: 01.10.2019 11:47:37
Til: Nordreisa Kommune; Anne-Marie Gaino
Kopi: Doris Gressmyr (KomRev Nord)

Emne: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - utskrift av vedtak i sak 26-19 (Rev brev 13) 
Vedlegg: 
Sak 26/19
OPPFØLGNING AV SAK 12/19 ‐ REVISJONSBREV NR. 13 (2018) – RF1022B
 
Innstilling til v e d t a k:
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og legger til grunn at administrasjonssjefen i sitt videre arbeid følger opp
de grep som er tatt for å forbedre kontrollrutinene. 
 
Behandling:
Felles forslag enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og legger til grunn at administrasjonssjefen i sitt videre arbeid følger opp
de grep som er tatt for å forbedre kontrollrutinene. 
 
Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:
‐ Nordreisa kommune v/ rådmann
 
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Fylkesordføreren 
 
 

 

Besøksadresse Telefon   Telefaks Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Klima- og miljødepartementet  
Stortingets energi- og miljøkomite 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Nordreisa kommune 
Tromsbenken 
Media 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
19/2736-41 Hanne M. Andersen 033 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
59765/19 77 78 80 00   22.10.2019 
 
 
Melding om vedtak - Uttalelser: Reisa Villakssenter 
 
Fylkesting i Troms har i møte 17. oktober 2019 behandlet sak 68/19: Uttalelser. De 
underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Reisa Villakssenter 
Fylkestinget i Troms mener det pågående arbeidet med Reisa villakssenter er svært 
viktig og anbefaler at Klima- og miljødepartementet 
oppretter nasjonal autorisasjonsordning for villaks, og at Reisa villakssenter er Troms’ 
kandidat til autorisasjon. 
 
Bakgrunn: 
Natur- og kulturverdiene i nordfylket er utgangspunktet for et pågående forprosjekt for et 
villakssenter i Nordreisa kommune; Reisa villakssenter. Forprosjektet er godt i gang, siden 
januar 2019, og finansiert med egenkapital fra kommunen, midler fra Troms 
fylkeskommune, Statskogfondetog Halti nasjonalparksenter AS. Nordreisa kommune har i 
eget vedtak bevilget kr 1 million til egenkapital / stiftelseskapital for det nye senteret. 
  
Arbeidet er godt forankret lokalt, med en styringsgruppe som favner om grunneiere, 
fiskeberettigede, kommunen selv samt fagenhetene på Halti; Nord-Troms museum, Halti 
nasjonalparksenter og Halti kvenkultursenter. Prosjektet har et klart mål om å knytte det nye 
villakssenteret til fagmiljøet ved Halti, for derigjennom oppnå robusthet, faglig bredde og 
attraktivitet i utvikling, formidling og drift. I tillegg planlegger man uteanlegg og service 
knyttet til selve Reisaelva, i en kombinasjon med senteret. 
  
Nordreisa kommunestyre er svært opptatt av Reisaelva, og å bevare elvas villaksstamme. 
Dette var bakgrunnen for at en i 2011 gjorde et prinsippvedtak om at Reisafjorden skulle 
være totalt oppdrettsfri. Dette engasjementet har igjen kommunestyret stadfestet gjennom 
sak 37/17, der en iverksetter et forprosjekt for et villakssenter i Nordreisa, knyttet 
til Reisaelva. Dette igjen utløste en søknad til Troms fylkeskommune / Statskogfondet, og de 
støttet også forprosjektet. Dermed ble det etablert en sum på til sammen 700 000,- til 
forprosjekt og skisseprosjekt. Forprosjektets tidsramme er januar 2019 – februar 2020.  I 

 
 

22



2 

ettertid har Nordreisa kommunestyre bevilget 1 mill. kroner til egenkapital for et framtidig 
villakssenter. Med dette har kommunen signalisert sterk interesse for å jobbe fram et slikt 
senter. 
  
Synergiene rundt dette vil gi positive ringvirkninger først og fremst for laksen og elva, og 
derigjennom for skole og næringsliv, grunneiere og bedrifter. Kunnskap, attraksjoner og 
formidling styrkes for alle enheter som deltar, og det er brede målgrupper knyttet til 
lokalbefolkning, turister, skoler, lag og foreninger. 
  
Forprosjektet er i en positiv arbeidsfase og hadde et dialogmøte med Klima- og miljøminister 
Ola Elvestuen 15. september i år. Ministeren ga uttrykk for at det er realistiske og spennende 
planer for Reisa villakssenter, men at det pr i dag ikke er naturlig å legge dette inn i den 
nasjonale stiftelsen som nettopp er etablert. (Stiftelsen består av 4 senter*). 
Det vil kreve noe tid å få denne nasjonale stiftelsen i god drift og utvikling. Derimot mente 
ministeren at det vil være en god strategi å få en god regional forankring av Reisa 
villakssenter og at det eventuelt vil løfte dette inn i et nasjonalt bilde på sikt. Det er 
udiskutable natur- og kulturverdier knyttet til Reisa; nasjonalpark, nasjonalt laksevassdrag, 
nasjonal laksefjord og oppdrettsfri fjord. 
  
Nordreisa kommune vil bygge opp og forankre Reisa villakssenter som en sterk lokal og 
regional enhet, og ønsker en framtidig autorisasjon som villakssenter fra Klima- og 
miljødepartementet. Dette som en ordning som besøkssenter på linje med nasjonalparker, 
villrein, rovdyr, våtmark og verdensarv. Autorisasjonen vil gi senteret et fundament og en 
styrke i arbeidet videre. 
 
* Nasjonalt villakssenter består av: Joddu i Tana, Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos (KLV), 
Norsk Villakssenter i Lærdal og Kvåsfoss - Sørnorsk Laksesenter i Lyngdal i Agder. 
 
Behandling av saken kan leses på vår hjemmeside HER 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Knut Werner Hansen 
fylkesordfører 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Kopi: fylkesråd for næring og kultur 
 fylkesnæringssjef 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 25.09.2019 13:48:16
Til: Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune;
Post Skjervoy; Post Storfjord; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft;
Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Kristin Vatnelid Johansen

Emne: Notat vedr økonomisk situasjon fra Nord-Troms Studiesenter
Vedlegg: Til NT kommunene - økonomisk situasjon for studiesenteret.pdf;Vedl 1 - Oppdatert oversikt over tiltak for
å skaffe finansiering - 2007 - 2019.pdf;Vedl 2 - Uttalelse til Statsbudsjettet finansiering av studiesenter.pdf;Vedl 3 -
Kompetansekart høyere utd NN.png;Vedl 4 - Notat etter møte med statsråd Iselin Nybø tirsdag 30. april 2019.pdf
Til formannskap/kommunestyrer i eierkommunene
 
Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende den utfordrende økonomisk situasjonen for Nord‐Troms
Studiesenter.
 
 
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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Til formannskap/kommunestyrer i eierkommunene 

 

NOTAT VEDRØRENDE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN FOR 

NORD-TROMS STUDIESENTER 

 

Nord-Troms Regionråd hadde møte 19.09.19 hvor budsjett for regionrådets drift for 

2020 ble vedtatt. I den sammenheng ble det også satt et sterkt fokus på den akutte 

utfordringen med finansiering av studiesenteret fra 1.1.2020. Administrasjonen 

hadde innstilt på en økning av det kommunale driftstilskudd på kr 500.000 med 

virkning fra 2020. Dette vil gitt et godt grunnlag for å jobbe for tilsvarende økning i 

driftsfinansieringen fra fylkeskommunen, noe som vil ha sikret driftsgrunnlaget for 

2020. Innstillingen fra administrasjonen ble ikke vedtatt.  

Regionrådet gjorde følgende vedtak i saken:  

1. Nord-Troms Regionråd vedtar budsjettramme på samme nivå som 2019. 

2. Formannskapene og kommunestyrene i eierkommunene orienteres om den 

økonomiske situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Med dagens finansiering er 

det ikke økonomi til å drifte studiesentret fra 1.januar 2020. Det sendes ut et eget 

notat vedrørende saken. 

3. Følgende arbeidsgruppe nedsettes med mandat å sørge for å få til statlig 

medfinansiering av Studiesenteret. Arbeidsgruppen består av:  

 Ørjan Albrigtsen, leder 

 John Karlsen  

 Terje Olsen 

 1 repr fra fylkeskommunen 

Dette notatet er en oppfølging av vedtaket i regionrådet. 

 

Bakgrunn: 

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel (ligger 

inne i regionrådets budsjett). Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av 

studiebibliotekene, som fungerer som møteplass for studentene. Kostnadene for 

drift av studiebibliotekene beløper seg til ca 1.2 mill pr år (ikke en del av 
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regionrådets budsjett). Studiesenterets administrasjon består av 2 stillinger som 

deler kontor på 12 m2. 

Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 

prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 

«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 

fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 

forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 

 

Hva har vært gjort? 

Det har vært jobbet fra regionrådet i samarbeid med regionale politikere med 

finansiering av studiesenterets drift siden oppstart i 2006, både mot regionalt og 

statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at 

studiesenteret gjør en meget viktig jobb, og produserer gode resultater med små 

midler. I tillegg er modellen med studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset 

forholdene i Nord-Troms. Modellen er fleksibel, distribuert og digital. Det vises til 

vedlagte kronologiske oversikt over jobbing for å få på plass statlig 

medfinansiering, vedlegg 1. 

Til tross for mye positiv tilbakemelding har vi ikke fått på plass en fast finansiering. 

Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom 

studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over 

Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT (ca 6.mill 

for 2019). Midt-Troms har en befolkning på ca 35.000, mens Nord-Troms er ca 

16.000 innbyggere. Det vises til vedlegg 2, uttalelse til Statsbudsjettet. 

Om vi ser på vedlagte kart (vedlegg 3) over kompetanseinfrastrukturen for høyere 

utdanning i Nord-Norge, med statlig finansiering, ser vi at 6 regioner i Nordland er 

dekt, 4 regioner i Finnmark og 3 av regionene i Troms. Nord-Troms mangler et 

forutsigbart og finansiert tilbud.  

 

Regionreformen: 

I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 

virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 

ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 

26



   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 
 

møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 

regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 

fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 

hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 

studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 

at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 

finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-

Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 

rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. Notatet er vedlegg 4. 

 

Konklusjon og konsekvenser: 

Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 

videre på dagens nivå. Om ikke kommunene og fylkeskommunen øker 

driftstilskuddet i den akutte situasjonen vil konsekvensene være å legge ned 

studiesenteret. Gjennom år har de ansatte i studiesenteret vært nødt til å ha stort 

fokus på å skaffe finansiering gjennom prosjektmidler, fremfor å ha fokus på 

utvikling og tilby studier og kurs som etterspørres av arbeidslivet i regionen. 

Hva er konsekvensene? Studiesenteret har rekruttert og produsert kompetanse 

lokalt i regionen. Studiesenteret har vært motor for kartleggingen innen 

helsesektoren og utarbeidelsen av en felles rekrutterings- og kompetanseplan for 

Helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms. Studiesenteret har hatt kursrekker rettet 

mot næringslivet innen blant annet reiseliv, i tillegg til bedriftsøkonomiske fag. Pr i 

dag er det 24 studenter som tar sykepleierutdanning og 10 som tar lærerutdanning 

– 90 % av disse går rett i jobb i en nordtromskommune. Hvilke konsekvenser vil en 

nedlegging få for studentene? I tillegg tilbys kurs i lovverk og lederkurs for 

kommunalt ansatte, flere kan delta grunnet lave kostnader. Studiesenteret formidler 

også praksisplasser innen ulike helseutdanninger. 

 

Nord-Troms 25. september 2019 

Berit Fjellberg             Kristin Vatnelid Johansen  

daglig leder        leder studiesenteret 

 

4 vedlegg 
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2007 
 
10.februar:  Lunsjmøte med Lena Jenssen under SV’s årsmøte  
  Lisbeth 
13. mars Møte med statssekretær Mauseth Kommunaldepartementet 

Fra oss: Berit Fjellberg, Lena Jensen, Siv Elin Jensen,  
Hanne Bråthen, Reidar Mæland, Lisbeth Holm 

19.april  Søknad sendt Kunnskapsdepartementet 
27.april  Møte med Tromsbenken, Skjervøy 
25.juni   Svar fra Kunnskapsdepartementet – ”avslag” 
31.okt  Notat sendt KUF@Stortinget.no i forbindelse med at vi var for sen til høringsrunde 
 

2008 
 
5. feb  Møte med Kunnskapsdept.  Jens Revold  +  Tromsbenken /  
 deler av FRP sine medlemmer i Kunnskapskomiteen 
 Fra oss: John Karlsen, Pål Julius Skogholdt, Bjørn Inge Mo, Berit Fjellberg, Lisbeth 

Holm 
25.mai Høringsuttalelse- Stjernøutvalget NOU 2008:3 Sett under ett 
20.mai Møte i Nordreisa med leder Kunnskapskomiteen Ine Marie  
 Eriksen Søreide, pol.rådgiver Høyre Paal Pedersen, 
  Kent Gudmundsen leder utd.komiteen Troms Fylke  
09.sept  NOTAT sendt lokale ordførere, Tromsbenken 
14.okt  Anmodning om høring Statsbudsjettet 
17.nov  Tromsbenken – Aja  

 
STUDIESENTERET INN SOM MERKNAD PÅ STATSBUDSJETTET FRA UT- DANNINGSKOMITEEN 
OG LAGT INN I ALTERNATIVT STATSBUDSJETT FRA HØYRE 
”Komiteen viser til at Nord-Troms Studiesenter har som hovedoppgave å legge til rette for 
desentralisert høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å gi fleksible tilbud. Regionen har et 
lavt utdanningsnivå, og studiesenteret bidrar til at flere får tatt høyere utdanning. For svært 
mange av studentene som er tilknyttet studiesenteret, er ikke alternativet å ta høyere 
utdanning andre steder. Alternativet er i stor grad å ikke ta utdanning. Studiesenteret bidrar 
på den måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og 
beholde arbeidskraft. Studiesenteret gir ingen permanente tilbud, men tilbyr ordinære studier 
fra ulike utdanningsinstitusjoner. 
 
Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett, der det foreslås å 
bevilge 3 mill. kroner til Nord-Troms Studiesenter.” 

 
 
 

 
 
 
 
 

28

mailto:KUF@Stortinget.no


  Finansiering –statsbudsjettet 

Oversikt over tiltak 2007-2019 

2 

 

2009 
1.oktober Møte med Troms Fylkeskommune 
3.november  Søknad til statsbudsjettet 2010 
6.november Innspill til kirke -, utdannings og forskningskomiteen: NOTAT  
17.februar  Innlegg om studiesenteret i  Distriktsmedisinsk senter sitt møte med statssekretær 

Ellen  Birgitte Pedersen fra Helse – og omsorgsdepartementet 
29.februar.  Høyre på besøk; Elisabeth Aspaker 
16.juli  Møte med utdanningsministeren for høgere utdanning på Riddu Riddu Tora Aasland, 

rådgiver, Lena Jensen, Karoline Knutsen, Bjørn Inge Mo, Berit Fjellberg og Lisbeth 
Holm 

 
Jobbing med langsiktige utviklingsavtaler med kommunene, Troms Fylkeskommune og Staten – vår 
/høst 09 

 

2010 
 
Avventing på bebudet samarbeidsmøter mellom TFK / UiT/ regionrådene 
 
26. april  Møte med fylkesråd Kent Gudmundsen om strategier – hva skjer med utvalg 

TFK/UiT/Studiesentrene 
04.august Møte med Elisabeth Aspaker i Nordreisa. John Karlsen, Ulla Laberg, Lisbeth Holm 
16.sept Svar på forespørsel til Kent Gudmundsen om fremdrift 
7.ok t    Budsjettbehandling 2011 sendt innspill fra regionrådet (undertegnet alle ordførere) 

til Kirke – utdannings og forskningskomiteen 
2.desember  E-post til Tromsbenken fra Berit Fjellberg og Lisbeth Holm med oppfordring til å følge 

opp under behandlingen av Statsbudsjett. Svar fra Øyvind Korsberg 
 
Studiesenteret inn som merknad i en delt komiteuttalelse: 
Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Nord-Troms studiesenter 

har som hovedoppgave å legge til rette for desentralisert høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å 

gi fleksible tilbud. Studiesenteret bidrar til at flere får tatt høyere utdanning, og for svært mange av 

brukerne er det ikke et alternativ å ta høyere utdanning andre steder. Studiesenteret bidrar på den 

måten med å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
 

2011 
Strategiendring: Nord-Troms Regionråd sammen med Troms Fylkeskommune og 
Universitetet i Tromsø bør samarbeide om en felles strategi. Sikre en felles forståelse i møte 
med statlig nivå og sikre at delfinansiering lokalt og regionalt er på plass for et mulig 
spleiselag.  
 
2.mars   Felles møte Nord-Troms Regionråd/Troms Fylkeskommune/UiT  

HØGERE UTDANNING – VOKSNES KVALIFISERING 
  UTFORDRINGER FOR REGION NORD-TROMS  
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28.juni  Oppfølgingsmøte Nord-Troms Regionråd / Troms Fylkeskommune 
Universitetet i Tromsø 
Tema: HØGERE UTDANNING – VOKSNES KVALIFISERING 
MULIGHETER FOR REGION NORD-TROMS  

Bakgrunn   
 Dialogseminar 2.mars 11 (referat tidligere utsendt)   
 Vedtak Nord-Troms Regionråd sak 15/11 

Regionrådet inviterer en mindre arbeidsgruppe bestående av personer fra Universitetets ledelse og Troms 
Fylkeskommune for å følge opp dialogseminaret og tanken om et ”spleiselag” mellom de tre partene. 
Samarbeidsavtale mellom Universitetet og Nord-Troms Regionråd må på plass, og regionrådet tar initiativ 
til å fremme modellen der Nord-Troms Studiesenter inngår som node til UiT. Nord-Troms Regionråd tar 
initiativ overfor UiT. 
Møte med Kunnskapsdepartementet – strategisk planlegging for politisk gjennomslagskraft v/ordførerne i 
regionen /Fylkesrådene i Troms Fylkeskommune. 

 
Fra UiT: 
Assisterende universitetsdirektør: Britt Elin Steinveg 
Prorektor utdanning: Britt Vigdis Ekeli 
Stab rektor /direktør: Jan Roger Iversen 
Daglig leder U-vett Inger Ann Hansen  
 
Fra Troms Fylkeskommune: 
Fylkesråd for utdanning: Kent Gudmundsen  
Fylkesråd for plan og næring: Knut Werner Hansen 
 
Fra Nord-Troms: 
Saksordfører for høgere utdanning Nord-Troms Regionråd: John Karlsen (møteleder) 
Leder av rådmannsutvalget i Nord-Troms: Liv Wigdis Smith 
Daglig leder Halti næringshage/Nord-Troms Næringsforum: Torbjørn Evanger 
Sekretariatsleder Nord-Troms Regionråd: Berit Fjellberg 
Leder Nord-Troms Studiesenter: Lisbeth Holm 
 
Konklusjon: 

1. Nord-Troms Studiesenter utarbeider et forslag til notat som sendes partene for 
innspill/kvalitetssikring. Notatet brukes som utgangspunkt for arbeid/møte med politisk nivå i 
departementet – samarbeid mellom fylkeskommunen og regionrådet/studiesenteret – tidspunkt 
august 2011. (viktig å være enige om budskapet før man reiser) 

2. UiT setter studiesentra på dagsorden på det planlagte dialogmøte i Tromsø 27. september 2011 – 
aktuelt med felles uttalelse fra møtet? – hva med pilot samfunnskontrakt NN? (viktig å ha fokus på 
strategi – ikke tigge penger) 

 

12.juli  Brev – forespørsel om møte med Tora Aasland på vegne av NTR og TFK 
14.juli  Notat etter møte: Høgere utdanning – voksnes kvalifisering» Muligheter I NORD-

TROMS: Nord-Troms Studiesenter  sendt Statsråden og til dialogmøte  mellom UiT og 
Nord-Troms Regionråd den 27.september  

23.sept. Notat til Rådet for høgere utdanning i Nord-Norge i forbindelse med 
strukturendringer innenfor høgere utdanning v/ leder av studiesenteret  Lisbeth 
Holm (endret fokus fra bare å snakke om NTSS til å sette studiesentrene inn i struktur 
for høgere utdanning i Nord-M Norge. 

4.oktober Innspill til kunnskapsgrunnlaget regional planstrategi (plan – og næringsetaten TFK) 
 «Utvikling av samfunnskontrakt. Muligheter: Lokale studiesentra» v/ leder Nord-

Troms Studiesenter Lisbeth Holm 
 

30



  Finansiering –statsbudsjettet 

Oversikt over tiltak 2007-2019 

4 

 

Oktober 2016 Ved budsjettbehandling blir bevilgning til Studiesenteret Finnsnes foreslått av 
departementet lagt inn i Universitetets budsjettpost. De beholder imidlertid sin 
bevilgning over statsbudsjettet. 

 

2012 
 
4.januar  Lyd/bilde med Gunnar Grepperud, UiT og Aksel Larsen SV, 

Studiesentrene som virkemiddel for å forsyne landsdelen med kompetanse 
5.mars  Møte med Tromsbenken 
22.mai   Hovedavtale om samarbeid mellom Nord-Troms Regionråd og Universitetet i Tromsø 

28.august      Sak i Nord-Troms Regionråd (30/12() under regnskap, med 
       følgende vedtak: 
      Under behandling av denne saken ble finansiering av Nord-Troms studiesenter  
        diskutert. Saksordførerne (Bjørn Inge Mo og Sigmund Steinnes) følger opp saken i  
        møte med fylkesråd Opsal for å diskutere strategier for framtida. 
 
 

2013 
Det jobbes tett sammen med Studiesenteret Finnsnes i et eget prosjekt og man er opptatte av å 
posisjonere seg i forhold til UiT og deres fusjonsplaner, samtidig som statlig finansiering «holdes 
varm». Tilsagn fra TFK på støtte til prosjektet «Samhandling for kompetanseheving» med tidsramme 
1.1 2014 – 30.06.2015. Besøk på samtlige høgskoler /UiT i Troms og Finnmark (inkl Narvik). 
 
Samtidig jobber arbeidsgruppa (AG) sammen med studiesenterets ledelse for å etablere nye 
strategier for studiesenteret.  

 
1.februar 2013 Søknad om delfinansiering på Statsbudsjettet 2014 på 1,5 mill, undertegnet Bjørn 
  Inge Mo, saksordfører og leder studiesenteret Lisbeth Holm  
18.februar  Møte mellom rektor Jarle Aarbakke, stortingsrepresentanter fra Tromsbenken og 

representanter fra Regionrådene og studiesentrene i Nord-Troms og Finnsnes. 
Konklusjon:  

23.sept  Møte mellom Nord-Troms Regionråd/Nord-Troms Studiesenter og UiT (nye 
rektoratet). Konklusjon: Representantene fra studiesentrene utarbeider et notat som 
grunnlag for videreføring av arbeidet. 

30.oktober Søknad sendes om delfinansiering på Statsbudsjett 2014 med 3mill, underskrevet alle 
ordførere i Nord-Troms Regionråd. Sendt KUF og komiteen + Tromsbenken + 
Politikere fra Nord-Troms på Fylkestinget + politisk ledelse KD  

27.mai Notat: «Desentralisert utdanning i midt – og Nord-Troms og studiesentrenes rolle  
i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet»  v /Arnfinn 
Andersen, Ulf Christensen (Studiesenteret Finnsnes) og Lisbeth Holm (Nord-Troms 
Studiesenter) 

  Sendt deltakere fra møtet 23.sept og ledelsen ved UiT 

 
 
 
 
 
 

31



  Finansiering –statsbudsjettet 

Oversikt over tiltak 2007-2019 

5 

 

2014 
28.januar  Nord-Troms Regionråd vedtar ny strategisk plan for Nord-Troms Studiesenter  

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner «Strategi 2014 – 18 Nord-Troms 
Studiesenter» som delplan av Nord-Troms Strategier. 

2. Handlingsplanen tas til etterretning og danner grunnlag for det pågående 
arbeidet med rullering av tiltaksplan for Nord-Troms Strategier.   

12.mars  Brev til KUF – søknad om delfinansiering med statlige midler på 2 mill på vegne av 
ordførerne i Nord-Troms, underskrevet av rådsordfører Jan Helge Jensen. 
Regjeringen foreslår å avvikle tilskuddene til Studiesenteret Finnsnes og 
Studiesenteret Imidlertid ble Studiesenteret Finnsnes berget i avtalen mellom 
Venstre, KrF og regjeringspartiene. Bevilgningen blir lagt under UiT–Norges 
arktiske Universitet. 

31.januar  Møte mellom UiT og Nord-Troms Regionråd /Nord-Troms Studiesenter (SG) på Halti i 
hht samarbeidsavtale mellom partene og avtale om møte med det nye rektoratet. Til 
stede: 20 personer (4 fra ledelsen i UiT) + Regionrådet + SG for Nord-Troms 
Studiesenter, Intek Lyngen, administrasjonen Nord-Troms Regionråd/studiesenteret 

Mai  Møte Nord-Troms Regionråd og Fylkesråd for næring 
5.august  Fylkesrådet bevilger 5 mill kroner over 5 år til Kompetanseløft i Nord-Troms. Søknad 

er basert på strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter 2014 –18 og den nye 
satsingen. Prosjektperiode: 01.04.2014 - 31.12.2015 

15.desember   Møte med UiT Norges arktiske universitet – om videre samarbeid 
 
 

2015 
Når alle studiesentra ble tatt ut av statsbudsjettet, måtte strategier for å oppnå statlig finansiering 
revurderes. Argumentet om ulik behandling er ikke lenger relevant.  RDA-midler fra Troms 
Fylkeskommune gjør at studiesenteret får et pusterom, men det er viktig å jobb strategisk både når 
det gjelder å bli regnet med i infrastrukturen for kompetanse i Nord-Norge og å sikre mer faste 
løsninger hva angår økonomi.  
 
Møter i den hensikt å sette NTSS på dagsorden i det «akademiske miljø» - strukturproblematikken: 
 
11.mai   Avtale mellom Nord-Troms Studiesenter og UiT Norges Arktiske Universitet  
4.mars   Presentert NTSS for «Rådet for samarbeid med Universitetet» og deres råd,  

«Rådet for samarbeid med arbeidslivet» 
19.mars    Møte med Fylkesmannen i Troms – sammen med UiT (Gunnar Grepperud og Ådne 

Danielsen) presentasjon av pågående arbeid  

2.september Presentasjon av NTSS for stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. 
Gudmundsen anbefaler at når fusjonsprosessene er avsluttet, bør det legges 
inn ny trøkk.  

Tett samarbeid med UiT i pågående delstrategi – offentlig sektor – med kartlegging og 
analyse av helse – og omsorgsektoren i Nord-Troms – RESULT v/Gunnar Grepperud og Ådne 
Danielsen både i 2014 og 2015. De var også leder for styringsgruppa/referansegruppa for 
NTSS i perioden, noe som har gitt tettere kobling mot UiT. 

 
Referater fra møter og notater forefinnes. 

Lisbeth Holm 23.08.2016 
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2016 
10. mai: Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren: 

  «Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger, fra bl.a. Tynset, om at det  

  mangler penger til drift av det lokale studiesenteret. Jeg viser til Statsbudsjettet for 

  2016, hvor komiteen var enstemmig i sin innstilling. 

  På hvilken måte har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak?» 

 

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte: 

  «I Meld St. 22 (2015 – 2016) Nye folkevalgte regioner – roller, struktur og oppgaver 

  omtaler regjeringen regional kompetansepolitikk og vår vurdering av hvilken rolle 

  nye folkevalgte regioner kan spille. Dette inkluderer å bidra til å heve kompetansen 

  både i og utenfor arbeidslivet, gjennom utdanning og opplæring. 

 

  Regjeringen er opptatt av at et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i befolkningen er 

  grunnlaget for at norske bedrifter skal ha den nødvendige kompetansen for vekst, 

  innovasjon og omstilling. Det er derfor viktig å legge til rette for at flere voksne både i 

  og utenfor arbeidslivet skal holde ved like og tilegne seg ny kunnskap. Læring i  

  arbeidslivet og etter- og videreutdanning er derfor viktig for å sikre en kompetent 

  arbeidsstyrke. 

 

  Et godt etter- og videreutdanningsmarked er imidlertid avhengig av at både tilbuds- 

  og etterspørselssiden fungerer godt. Undersøkelser viser at dette markedet er preget 

  av relativt store forskjeller mellom sektorer og bransjer og liten grad av samordning 

  både på nasjonalt og regionalt nivå. I de fleste fylker har det over tid vokst frem ulike 

  typer organisasjoner, både offentlige og andre, som har som formål å være bindeledd 

  mellom etterspørsel og tilbudssiden. Aktørene er svært ulikt organisert, har ulike 

  funksjoner og har ulike navn som studiesentre, kunnskapsparker, regionale kurs- og 

  kompetansesenter eller lignende. Variasjonene speiler ulike regionale behov for 

  kompetanse. 

 

  Kunnskapsdepartementet vil, som varslet i meldingen, gi nye folkevalgte regioner 

  ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og  

  opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning. 

 

  Regjeringen mener regionene er det riktige nivået for å vurdere hvilke aktører og 

  organisasjoner som kan bidra til å skape en bedre sammenheng mellom etterspørsel 

  og tilbud i det regionale arbeidsmarkedet. Om disse funksjonene legges til  

  studiesentrene, kunnskapsparker, regionale kurs- og kompetansesentre eller andre 

  virksomheter, vil dermed variere etter vurderinger av de faktiske regionale  

  behovene.» 

 

 
12. oktober:  Nord-Troms Regionråd sender innspill til KUF-komiteen vedrørende høring til  
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   Statsbudsjettet om tilskudd til studiesenter, og krever at Nord-Troms Studiesenter
   behandles likt med Studiesenteret Finnsnes som får Statlig finansiering. 
 
Desember:  «KUF- komiteen følger opp vedtak med innstilling til Statsbudsjettet for 2017: 
  K o m i t e e n  viser til at komiteen i behandlingen av statsbudsjettet for 2016 (Innst. 12 
  S (2015–2016)) uttalte at det var behov for nasjonale rammer, både for å avklare 
  roller og for å utløse potensialet som ligger i studiesentrene, og ba regjeringen  
  komme tilbake til Stortinget med dette. K o m i t e e n  imøteser regjeringens varslede 
  oppfølging i løpet av våren 2017.» 

 
 

2017 
1. august:   Besøk av Kunnskapsministeren på Halti. Møte og presentasjon for ministeren av 
   Nord-Troms Studiesenter og det arbeidet vi gjør for å heve kompetansen i offentlig 
   sektor og næringslivet i regionen. Manglende forutsigbar finansiering var også tema. 
 
4.september:  Spørsmål fra NTSS til Fylkesråd for utdanning: «Fylkeskommunene er bedt om å gi 
  innspill til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal vurdere konkrete  
  oppgaver og ansvarsområder som eventuelt kan overføres til fylkeskommunene. 
  Utvalget skal levere sin utredning i februar 2018. 
  Er studiesentrenes roll vurdert i denne sammenheng? 
  Har Troms gitt innspill til ekspertutvalget? Og er det ev mulig å få denne uttalelsen?» 
 
13. oktober:  KS sender i forbindelse med Høstkonferansen innspill til departementet om  
  finansiering av studiesenteret Finnsnes 
 
31. oktober: KUF svarer: «Stortinget vedtok i 2015 å bevilge midlene til senteret som del av  
  rammen til UiT i stedet for å opprettholde en øremerket tilskuddsordning. Stortingets 
  føring er at midlene skal gå til "drift av senteret", samt at samarbeidsformen skal 
  utredes nærmere mellom partene og at den skal være innrettet mot behovene i 
  regionen. (Jf. Innst. 12 S (2014-2015). I og med at UH-institusjonene disponerer sin 
  egen rammebevilgning selv, i tråd med gjeldende føringer, lover m.m., innebærer det 
  å legge midler inn i rammebevilgningen til UiT en mer overordnet styring av  
  aktiviteten enn tidligere.» 
 

2018 
28. mars: Regionrådsleder sender leserinnlegg om finansiering av Nord-Troms Studiesenter til 
  media 
30. oktober: Nord-Troms Regionråd sender på nytt uttalelse til Statsbudsjettet til   
  utdanningskomiteen om finansiering av studiesenter og ber komiteen følge opp 
  arbeidet med å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentrene. 
 

 
 
 
 
 
2019 
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1.mars:  Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren 
  «Etter forslag fra utdannings- og forskningskomiteen ble følgende vedtatt i Vedtak nr. 
  337, 16. desember 2015: Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en 
  sak om studiesentrenes rolle i det framtidige utdanningssystemet. Det er kort tid 
  igjen til 2020. Hva er status i dette utredningsarbeidet?» 
 
  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner svarte: 

  «Da Stortinget behandlet Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner- rolle, 

  struktur og oppgaver, jf. Innst. 377 S (2015–2016) og Prop. 84 S (2016–2017) Ny 

  inndeling av regionalt folkevalt nivå, jf. Innst. 385 S (2016–2017) sluttet det seg til 

  forslaget til endringer i oppgaver og ansvar for regionalt folkevalgt nivå på  

  kompetansefeltet.  

 

  Regjeringen ønsker at fylkeskommunenes strategiske rolle i utvikling av regional 

  kompetansepolitikk skal styrkes. De nye fylkeskommunene skal gis et større ansvar 

  for kompetansepolitikken fra 2020. Målet er at dette vil bidra til økt sysselsetting og 

  lavere arbeidsledighet.  

 

  I Meld. St. 6 (2018-2019) har regjeringen lagt vekt på at det er et mål at  

  fylkeskommunene skal bidra til bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft 

  i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. Fylkeskommunene skal sørge 

  for bedre tilgang på kompetent, kvalifisert og relevant arbeidskraft i det regionale 

  arbeidsmarkedet. Fylkeskommunene må derfor ta en aktiv rolle overfor de som tilbyr 

  utdanning, fra universitet og høyskoler til egne og private fagskoler, videregående 

  skoler og frivillige, kommersielle og andre kompetansetilbydere i fylket. 

 

  Fylkeskommunenes rolle vil blant annet være å kartlegge regionale   

  kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for etterspurte  

  opplærings- og utdanningstiltak. Vurderinger knyttet til offentlig medfinansiering av 

  studiesentre, regionale kurs- og kompetansesentre, kunnskapsparker og lignende 

  aktører som arbeider for tilrettelegging av opplærings- og utdanningstilbud i tråd 

  med regionale behov, bør gjøres regionalt. Det forutsetter både en god koordinering 

  og ledelse fra fylkeskommunenes side og koordinerte nasjonale styringssignaler. 

  Fylkeskommunene bør derfor organisere seg slik at de kan innta en slik sterk og aktiv 

  rolle. Regionale kompetansestrategier kan være et viktig virkemiddel for både  

  fylkeskommunen, utdanningstilbydere og det tilhørende arbeidsmarkedet. 

 

  Fylkeskommunene vil også være en viktig aktør i gjennomføringen av regjeringens 

  kompetansereform. Regjeringen vil legge frem en melding om denne reformen i 2020. 

  I kommuneproposisjonen for 2020 vil regjeringen også omtale det utvidede ansvaret 

  som fylkeskommunene skal ha for kompetansepolitikken fremover.» 

 
 
  
15. mars:  Drøftingsmøte i Tromsø om ansvarsforholdene og hvordan gi studiesentrene  
  forutsigbare  
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  rammebetingelser.  

                Deltakere fra TFK: næringsråd Sigrid Ina Simonsen og utdanningsråd Roar Sollied, 
                fra Nord-Troms: regionrådsleder Svein Leiros og leder av NTSS Kristin V. Johansen, 
                fra UiT: rektor Anne Husebekk, Inger-Ann Hanssen, Lars Buseth og Ulf Christensen. 
  
  Studiesentrenes rolle i den norske utdanningsflora er fortsatt uklar både når det 
  gjelder  organisering og økonomi. Dette har vært en vedvarende situasjon gjennom 
  mange år, også for Nord-Troms Studiesenter. I Oppgavemeldinga tilknyttet  
  Regionreformen er regjeringa positive til studiesentra og det kompetansebehovet de 
  fyller, men vurderer det slik at offentlig medfinansiering best blir gjort regionalt. 
  Fylkeskommunen forventer nye oppgaver og forventer at det følger midler med, men 
  i St. meld. 6 (2018-2019) er det utydelig hva som er status når det gjelder  
  studiesentrene. 
 
  I møtet ble det konkludert med å invitere forsknings- og høyere utdanningsminister 
  Iselin Nybø til et felles møte tirsdag 30. april i Tromsø. 
 
30.april:           Møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø    
  I anledning ministerens besøk til UiT Norges arktiske universitet tirsdag 30. april i 
  forbindelse med mobilitetsmeldingen, inviterte rektor Anne Husebekk til et  
  særskilt møte om høyere utdanning i forbindelse med regionreformen.  
 
  Fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikk styrkes fra nyttår, og de nye  
  fylkeskommunene gis et større ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, 
  formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for opplærings- og utdanningstiltak. I 
  møte 15. mars ble dette temaet diskutert, herunder problemstillinger relatert til 
  tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene.  
 
  UiT Norges arktiske universitet ønsker å legge godt til rette for å møte fremtidige 
  kompetansebehov, gi relevante utdanningstilbud og styrke tilgangen på kvalifisert og 
  relevant arbeidskraft i de regionale arbeidsmarkedene.  
 
  For å drøfte temaet samlet, og for å høre ministerens vurdering og innspill, la rektor 
  ved UiT Anne Husebekk til rette for dette felles møtet.  
 
 
1.Juli:                 UiT Norges arktiske universitet v/ rektor Anne Husebekk sendte følgende notat til  
                           Kunnskapsdepartementet: 

“Regionreformen og tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte 
studiestedene. Notat etter møte med Statsråd Iselin Nybø tirsdag 30. April” 

 
6. september: Intervju med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen og regionrådsleder Svein Leiros i NRK radio  

            om statlig finansiering av NTSS. 
 

 
   
   
 

 
        Kristin Vatnelid Johansen 9.sep.2019 
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Kunnskapsdepartementet 
 
  
 
 

Regionreformen og tilgangen på høyere utdanning utenfor de 
etablerte studiestedene. Notat etter møte med statsråd Iselin 
Nybø tirsdag 30. april 
 
 
Bakgrunn og agenda for møtet  
UiT Norges arktiske universitet deltok i mars på et møte om høyere utdanning i 
forbindelse med regionreformen sammen med Troms fylkeskommune, Nord-Troms 
regionråd og Nord-Troms studiesenter. I møtet ble problemstillinger relatert til tilgangen 
på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene drøftet, med utgangspunkt i 
situasjonen i Nord-Troms. For å drøfte temaet og problemstillingene inviterte UiT på 
denne bakgrunn til et felles møte med statsråd Iselin Nybø. Møtet ble gjennomført per 
Skype tirsdag 30. april. Det ble avtalt at UiT skulle oppsummere møtet og sende inn et 
eget notat til KD.  
 
Møtedeltakere: 
Statsråd Iselin Nybø  
Fylkesråd for utdanning Roar Sollid 
Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen 
Leder av Nord-Troms regionråd Svein O. Leiros  
Leder av Nord-Troms studiesenter Kristin Vatnelid Johansen 
Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet 
Prorektor Wenche Jacobsen, UiT Norges arktiske universitet 
Viserektor Sveinung Eikeland, UiT Norges arktiske universitet 
Seniorrådgiver August Hansen, UiT Norges arktiske universitet 
Seniorrådgiver Lars Buseth, UiT Norges arktiske universitet 
 
Agenda for møtet:  
Drøfting av problemstillinger relatert til høyere utdanning og regionreformen – og 
tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene 
- Studiesentrenes betydning i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner  
- Nord-Troms som eksempel  
- Usikkerhet rundt den fremtidige rollen til studiesentre, regionale kurs- og 
kompetansesentre mv. ifm. regionreformen 
 
Oppsummering og anbefalinger fra møtet 
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Det som lå til grunn for møtet og agendaen var ønsket om å se helheten i 
problemstillingene knyttet til studiesentrenes rolle i utdanningssystemet inn mot 
regionreformen. Fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikk styrkes, og de nye 
fylkeskommunene gis et større ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, 
formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for opplærings- og utdanningstiltak. 
Kompetansereformen, varslet stortingsmelding om arbeidsrelevans og  
ny stortingsmelding om distriktspolitikken er satsinger som griper inn i dette feltet.  
 
Universitetet er som tilbyder av høyere utdanning opptatt av å nå ut over egne 
campus/studiesteder, og å bidra til at tilgangen på kompetanse også styrkes i distriktene 
og utenfor de etablerte studiestedene. Dette forutsetter et godt samarbeid med lokale 
tilretteleggere av høyere utdanning. Erfaringene fra samarbeidet med Nord-Troms 
studiesenter er veldig positiv, og det har relativt sett vært en stor aktivitet i regionen. Den 
modellen som har vært utviklet av Nord-Troms studiesenter siden 2006 vurderes som 
betydningsfull og vellykket. Utfordringen er finansiering av drift. Til nå har dette vært 
gjort med vesentlige bidrag i form av prosjektstøtte fra Troms fylkeskommune, men nå er 
det en bekymring for at aktiviteten heller vil bli nedskalert enn videreutviklet, bl.a. pga. 
kutt i regionale utviklingsmidler til fylket.  
 
En stabil struktur av tilretteleggere for høyere utdanning i distriktene åpner for styrket 
satsing på livslang læring og etter- og videreutdanning. Et hovedinnspill fra møtet er 
behovet for en klargjøring av hva som vil være studiesentrenes rolle i det fremtidige 
utdannings- og kompetanselandskapet. Det er viktig å legge til rette for videreutvikling av 
lokalt utviklete modeller som tar utgangspunkt i kunnskap om det regionale arbeids- og 
samfunnslivets kompetansebehov. Studiesentrene er i dag ulikt finansiert, men har samme 
viktige funksjon i utdanningsøkosystemet. UiT anbefaler at sentrene finansieres enhetlig 
over KDs budsjett. 
 
Bakteppe: Studiesentre, regionreform og kompetansepolitikk 
I forbindelse med regionreformen pågår det prosesser for å konkretisere hva som vil bli 
fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikken. Relatert til dette ligger også spørsmål 
knyttet til samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning og studiesentrenes rolle i det 
framtidige utdanningssystemet.  
 
I Meld. St. 22 (2015–2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver» er 
studiesentrene omtalt som én av flere typer av organisasjoner som har til formål å være 
bindeledd mellom tilbydere og etterspørrere av kompetanse og utdanning. Det er et stort 
mangfold av ulike aktører som har en rolle innen dette feltet: «Det er stor variasjon i 
hvilke aktører som er engasjert i dette arbeidet, hvordan det styres og ledes, og hvordan 
fylkeskommunene er involvert og påvirker arbeidet»1. Det vises til at Stortinget ved 
behandlingen av Innst. 12 S (2015–2016) har bedt regjeringen komme til Stortinget med 
en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet. 
Kunnskapsdepartementet signaliserer i denne stortingsmeldingen at de vil gi de nye 
folkevalgte regionene ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og 
utdannings-  og opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og 
videreutdanning.  
 

                                                      
1 Meld. St. 22 (2015–2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver», s. 51 
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Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (Hagen-utvalget) 
foreslo i sin rapport at ansvaret for kompetansepolitikken bør samles og kobles nærmere 
opp mot øvrige fylkeskommunale roller og oppgaver: «Utvalget foreslår å formalisere 
fylkeskommunenes ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, og for å formidle 
behovet til tilbyderne av utdanning og opplæring. I dette ligger også et ansvar for å 
tilrettelegge for etterspurte opplærings- og utdanningstilbud og å gjøre vurderinger knyttet 
til offentlig medfinansiering av opplærings- og utdanningstiltak. Universiteter og 
høgskoler bør samarbeide tett med fylkeskommunene om utviklingen av relevante 
utdanningstilbud»2. 
 
I Meld. St. 6 (2018 – 2019) «Oppgaver til nye regioner» fremhever regjeringen det som et 
mål «å bidra til bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den 
enkeltes bruk av egen kompetanse. Ved å styrke det regionale kompetansepolitiske 
ansvaret skal det legges til rette for bedre tilgang på kompetent, kvalifisert og relevant 
arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet»3. Videre heter det: «Fylkeskommunenes 
rolle vil blant annet være å kartlegge regionale kompetansebehov, formidle behov til 
tilbydere og tilrettelegge for etterspurte opplærings og utdanningstiltak». Som omtalt i 
Kommuneproposisjonen for 2020 pågår det et arbeid med å konkretisere det utvidede 
ansvaret som fylkeskommunene skal ha for kompetansepolitikken.  
 
Regjerning har varslet flere relaterte satsinger. Våren 2020 vil regjeringen presentere 
kompetansereformen. Som et ledd i arbeidet har regjeringen nylig fått en rapport fra 
Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning, som nylig er sendt på høring. Parallelt er 
det varslet en stortingsmelding om arbeidsrelevans – om samarbeid mellom høyere 
utdanning og arbeidslivet. Etter planen legges denne meldingen fram våren 2021, og 
regjeringen har invitert til å gi innspill i dette arbeidet. Samtidig pågår det et arbeid med 
en ny stortingsmelding om distriktspolitikken.  
 
Det nordnorske befolknings- og kompetanselandskapet. En kort 
situasjonsbeskrivelse  
Nord-Norge utgjør 35 % av fastlandsarealet til Norge i geografisk utstrekning, men 
innehar bare ni prosent av landets folketall og sysselsetting. De store avstandene i 
landsdelen innebærer at arbeidslivet er spredt på mange bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
Hele 40 % av de sysselsatte i landsdelen arbeider i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-
regioner) med færre enn 9.000 sysselsatte. Dette skiller Nord-Norge vesentlig fra de andre 
landsdelene som har mye større geografisk konsentrasjon av arbeidslivet i store BA-
regioner4. 
 
Arbeidslivet i Nord-Norge har i betydelig grad kompetent arbeidskraft, blant annet er 
andelen av de sysselsatte med fullført videregående utdanning om lag den samme som på 
landsbasis (40-41 %). Andelen med høyere utdanning er derimot lavere i Nord-Norge (35 
%) enn i landet for øvrig (41 %). Her er det i tillegg store regionale forskjeller mellom 
Tromsøregionen (45 %) som er over landsgjennomsnittet og de mange små BA-regionene 
(30 % i snitt, med stor variasjon rundt dette gjennomsnittet)5.  
 
I følge SSBs regionale befolkningsframskrivinger 2018-2040 ligger befolkningsveksten i 
Norge an til å bli særlig sterk i sentrale strøk, mens en av fire kommuner får 
befolkningsnedgang. Særlig for distriktsregioner er dette en stor kompetanseutfordring. 

                                                      
2 Hagen-utvalgets rapport «Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene», s. 75 
3 Meld. St. 6 (2018 – 2019) «Oppgaver til nye regioner», s. 59 
4 Rapport: «Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid. Råd og anbefalinger for framtidens utdanningssamarbeid ved 
UiT Norges arktiske universitet» (2019). 
5 Ibid. 
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En rekke nordnorske kommuner vil ifølge hovedalternativet i perioden frem mot 2040 
oppleve stagnasjon eller nedgang i befolkningen. I tillegg til denne utfordringen har de 
nordligste fylkene gjennomgående den største mangelen på kompetent arbeidskraft 
allerede. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelser for de tre nordligste fylkene fra de siste 
årene, er det størst mangel på sykepleiere, deretter leger, lærere og ingeniører. NIFU 
(2019) har i en større nasjonal undersøkelse av arbeidsgivere publisert i år, spurt om 
behovet for å rekruttere kandidater med høyere utdanning. Denne viser at Finnmark og 
Nordland er av fylkene som i størst grad har behov for å rekruttere bachelorkandidater, 
mens det er masterkandidatene som er mest etterspurt i Finnmark og Troms. Finnmark og 
Troms er også de to fylkene der arbeidsgiverne oppgir at de har ansatt en kandidat med 
bachelorgrad, selv om de helst skulle ha rekruttert en ny ansatt med mastergrad. 
 
UiTs strategi Drivkraft i nord inneholder et sett med gjennomgående strategier som blant 
annet vektlegger betydningen av samarbeid for å kunne lykkes med å utvikle og tilby 
utdanninger med relevans for arbeids- og samfunnsliv i Nord-Norge. UiT har i dag om 
lag 17 000 studenter fordelt på ca. 250 studieprogram og 10 studiesteder. Årlig utdanner 
UiT rundt 2700 kandidater fra gradgivende utdanninger, i tillegg til at minst like mange 
gjennomfører årsenheter eller kortere etter- og videreutdanningstilbud. UiTs siste 
kandidatundersøkelser viser at om lag 65 prosent av kandidatene bodde i Nord-Norge før 
de tok fatt på sine studier, mens rundt 68 prosent bor i Nord-Norge etter fullførte studier. 
Det store bilde viser at kandidatene i stor grad velger å ta seg arbeid i byene der de har 
studert, og at de i vesentlig mindre grad flytter til distriktene for å få seg jobb. En 
overvekt av kandidatene (63%) arbeider med å løse utfordringer i offentlig sektor, mens 
en økende andel har funnet sitt arbeidsforhold i privat sektor. Tilknytningen til 
arbeidslivet går raskt, 76 prosent av kandidatene er i jobb innen tre måneder etter avsluttet 
utdanning. Og 86 prosent av kandidatene har en relevant jobb. Samlet synliggjør dette at 
UiTs årlige bidrag til arbeidslivet i landsdelen er betydelig.  
 
Studiesentre i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner. Nord-Troms som 
eksempel 
Som omtalt er studiesentrene én av flere typer av organisasjoner som har til formål å være 
bindeledd mellom tilbydere og etterspørrere av kompetanse og utdanning. Dette er gjerne 
virksomheter som ligger i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner, og som jobber 
med å legge til rette for høyere utdanning i sitt regionale distrikt. Et studiesenter kan 
defineres som «en mindre, prosjektorganisert, fleksibel og koordinerende enhet som har 
til hovedoppgave å legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling i egen region. 
Senteret har ingen permanente tilbud, men skal sørge for at regionen til enhver tid tilbys 
relevant utdanning (både i form og innhold) til enkeltindivider, organisasjoner og 
lokalsamfunn»6. Studiesentrenes funksjon kan videre sies å kjennetegnes av de tre rollene 
megler, møteplass og motor. Meglerfunksjonen hentyder på rollen med å kartlegge og 
identifisere kompetanse- og utdanningsbehov i lokalsamfunnet. Dette kan være behov hos 
enkeltvirksomheter eller enkeltpersoner, men også samfunnsmessige kompetansebehov. 
Disse behovene søkes ivaretatt av utdanningstilbydere, gjerne da universiteter og 
høgskoler. Studiesenteret som møteplass viser til rollen med å gi praktisk, faglig og sosial 
støtte til den enkelte student, og til rollen med å gi informasjon og bistand til lokale 
studiesøkere. Motorfunksjonen til studiesentrene viser til arbeidet med den lokale 
kompetansbeholdningen, og strategier og utviklingstiltak for å utvikle denne. I dette 

                                                      
6 "Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst. Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud,  
Gunilla Roos. https://doi.org/10.7557/sr.2015.2 
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ligger både rollen med å sette kompetanse på dagsorden, og innsatsen for å iverksette 
lokale, kompetansefremmende tiltak7.  
Universitetet vil alltid ha ansvar for faglig og pedagogisk kvalitet på de studietilbudene 
som skal tilbys desentralisert. Men i mange sammenhenger vil UiT og andre institusjoner 
være helt avhengig av studiesentrenes funksjoner – både for å identifisere behov og for å 
kunne nå ut til potensielle studentgrupper som ellers ikke ville ha søkt seg til høyere 
utdanning.  
 
Nord-Troms er en slik distriktsregion som består av de 6 kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Samlet befolkning er ca. 16.000 
innbyggere. Fra Kvænangen i nord til Storfjord i sør er det nesten 20 mil. Fra 
regionsenteret Nordreisa er det henholdsvis 13,5 mil til Tromsø (inkl. 2 ferger) og 16 mil 
til Alta. Det er mange positive utviklingstrekk i regionen, mens utfordringene særlig er 
knyttet til liten befolkning og et sterkt kompetansebehov.  
 
I Nord-Troms har 27% av de sysselsatte høyere utdanning. Dette er etter Kyst-Finnmark 
den laveste andelen i Nord-Norge. Bare 4% av har utdanning på masternivå. De siste fem-
seks årene har det vært stabilt om lag 900 studenter i høyere utdanning fra Nord-Troms. 
Nesten 2/3 av disse har valgt å studere i Nord-Norge, de aller fleste ved UiT, mens omlag 
1/3 studerer ved institusjoner i Sør-Norge. Studentene som studerer ved UiT fordeler seg 
geografisk på studiestedene Alta, Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik – og på 
studier fleksibelt tilrettelagt på Storslett i Nordreisa. UiT produserer årlig omlag 100 
kandidater fra regionen med fullført grad. Av disse bosetter om lag 40% seg i regionen. 
Blant de som tar utdanningen sin i Nord-Troms blir nesten alle i Nord-Troms også etter 
utdanning. De nærmeste årene er det forventet en nedgang i ungdomskullene (19-åringer) 
i Nord-Troms fra dagens ca. 210 til ca. 170 i 2028. Samtidig er det forventet en økning av 
studenter over 30 år fra regionen.  
 
Momenter fra møte 30. april 
Nord-Troms studiesenter er et samarbeidprosjekt mellom kommunene i regionen, og 
målsettingen er å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høgere 
utdanning i regionen. Nord-Troms regionråd står som eier, og Troms fylkeskommune er 
inne med prosjektmidler. Målet til studiesenteret er å styrke samfunns- og 
næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, 
videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Dette søkes løst ved å utføre rollen som 
kompetanseinfrastrukturen for de seks Nord-Troms kommunene. Hovedoppgaven er å 
legge til rette for høyere utdanning i Nord-Troms gjennom fleksible tilbud, gjennom å 
mekle fram studier, legge til rette for studier og følge opp studenter i Nord-Troms. 
Utdanningsaktiviteten til studiesenteret foregår på flere nivå, både formelt og uformelt, og 
er basert på kunnskapsbehov som er til stede lokalt.  
 
Per i dag gir Nord-Troms studiesenter utdanningstilbud som desentralisert 
sykepleieutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, bedriftsøkonomiske fag, 
årsstudium ledelse, prosjektledelse, samlingsbasert master i sosialt arbeid, og årsstudium 
idrett. Alle de nevnte tilbudene og det faglige ansvaret ivaretas av UiT Norges arktiske 
universitet. 
 

                                                      
7 Ibid. 
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I løpet av årene 2006-2018 har det ifølge Nord-Troms studiesenter i snitt vært rundt 100 
studenter i aktivitet ved senteret per år, og det har vært avlagt ca. 2000 studiepoeng per år. 
Jevnt over gis det tilbakemelding om gode faglige resultater. Om lag 90 % av de som tar 
utdanningen i Nord-Troms fortsetter å bo i regionen. En typisk student ved Nord-Troms 
studiesenter er en kvinne, rundt 40 år etablert i regionen med familie, små barn og gjerne 
en deltidsjobb. Den typiske studenten ved Nord-Troms studiesenter tar høyere utdanning 
fordi det er tilrettelagt for å gjøre det lokalt i nærområdet. I regionen er det også mange 
små bedrifter som har begrenset mulighet til å reise ut for å få kompetansepåfyll. 
Studiesenteret har gjennom årene tilrettelagt for ca. 50 kurs med rundt 30 deltakere per 
kurs. Ved å få tilbudet lokalt får studiesenteret fortløpende tilbakemelding på behov i 
næringslivet. Regionrådets vurdering er at studiesenteret er svært viktig og har gitt gode 
resultater for regionen. Gjennom sin aktivitet har Nord-Troms studiesenter bidratt til å 
høyne regionens utdanningsnivå, og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.  
 
Nord-Troms studiesenter har siden oppstarten drevet sin virksomhet basert på 1. mill. 
kroner fra Nord-Troms kommunene (50%) og Troms fylkeskommune (50%) i 
driftstilskudd, samt 1. mill. kroner per år for perioden 2014-2018 fra fylkeskommunen til 
prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». Dette prosjektet er finansiert over regionale 
utviklingsmidler. Prosjektstøtten har involvert både mye søknads- og rapporteringsarbeid, 
og har gitt liten grad av langsiktig forutsigbarhet. Fra og med 2019 er overnevnte 
prosjektperiode over, og det er bekymring for at aktiviteten heller vil bli nedskalert enn 
videreutviklet, bl.a. pga. kutt i regionale utviklingsmidler til fylket. Fra fylkeskommunens 
hold fremholdes det bekymring for at man med regionreformen skal få ansvaret for 
studiesentrene uten at det følger en finansiell portefølje. Det bemerkes i møtet at 
budsjettet for drift er nøkternt (totalt ca. 2 mill. kroner) – og at det til grunn for innsatsen i 
tillegg ligger en egeninnsats fra alle de 6 kommunene ved at de drifter egne 
studiebibliotek som er møteplasser for studentene og universitetet. Det er altså etablert en 
studiesentermodell uten eget bygg. De ansatte ved studiesenteret leier nøkterne 
kontorlokaler.  
 
Kompetansereformen lære hele livet og satsingen på etter- og videreutdanning er viktige 
initiativ for å møte endringer i arbeidslivet og nye kompetansebehov. I fremtiden vil det 
bli enda viktigere enn i dag med kontinuerlig tilgang på høyere utdanning, også i de 
områdene som ligger utenfor de etablerte studiestedene. UiT Norges arktiske universitet 
ønsker å legge godt til rette for å møte fremtidige kompetansebehov, gi relevante 
utdanningstilbud og styrke tilgangen på kvalifisert og relevant arbeidskraft i de regionale 
arbeidsmarkedene. UiT fremhever i møtet at studiesentrene representerer en viktig 
infrastruktur for å tilrettelegge for høyere utdanning i områder uten eget studiested. For at 
høyere utdanningsinstitusjoner som UiT skal kunne gi et godt tilbud i områder med lang 
avstand til nærmeste studiested er man som institusjon avhengig av samarbeidspartnere 
som kan tilrettelegge for utdanning og skape møteplasser for studentene. UiT tar ikke 
betalt, men bruker av egne ressurser for å gi utdanninger utenfor campus/studiesteder.  
 
Tilrettelegging for høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene gjøres i dag etter 
et mangfold av modeller. Ulike regioner har ulike behov, og det bør derfor tas høyde for 
regionalt forankrete modeller, som med utgangspunkt i god kjennskap til både tilbydere 
og etterspørrere av kompetanse og utdanning kan utvikle et godt tilbud i de aktuelle 
distriktene.  
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UiT søkte 1.6.2019 Kunnskapsdepartementet om 25 studieplasser til desentraliserte 
studietilbud (vår ref. 2017/5644) myntet på steder der det ikke er rekrutteringsgrunnlag 
for permanente eller årlige tilbud. UiT ønsker å benytte disse i en modell der 
fylkeskommunene og aktuelle regionråd vil bli invitert til å gi innspilll om fordelingen av 
studenplassene, og der de selv må redegjøre for hva slags bidrag de selv vil kunne komme 
med i form av rekrutteringstiltak, infrastruktur og finansiering. Vi ser for oss at 
studiesentrene vil bli en aktiv part i et slikt samarbeid.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Anne Husebekk 
rektor 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
Saksbehandler: Lars Buseth 
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa  
Tid 19.september 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Ottar Evensen Storaas, 1 vgs 
Peter Eri Bråstad, montessori 9 kl.  
Jon Andreas Fyhn, montessori 9 kl.  
Alf Sindre Einevoll, 1 vgs 
Emma Halvorsen Agorsah, storslett skole 9a 
Joel Siayor, 8 B storslett 
Elias Olsen, 9B storslett skole 
Jens Severin Giæver, 10 B storslett.  
Mathilde Stabell, storslett skole 8a 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli, strømfjordnes skole 
Isak Båtnes Lund, 2 vgs 
 
 

 

 

Sakskart 

 

24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

26/19 Valg av utvalgsområder 

27/19 Eventuelt 
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24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

Vi går gjennom eget reglement til Ungdomsrådet. Det informeres også om den nye kommuneloven 
som trer i kraft denne høsten. Her står det bl.a.:  

- Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen.  

- Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret, 
fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. 

- Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så 
tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 
kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

- Vi møtes ca. hver 6 uke. Evt. oftere dersom det er behov. Vara innkalles dersom medlem ikke kan 
stille.  

- Egen innkalling til det utvalget man sitter i kommer på mail fra servicetorget. Vi skal ifølge 
servicetorget kontakte vara selv dersom vi ikke kan stille på møte.  

- Lønn for ungdomsrådet utbetales hvert kvartal. For utvalg utbetales hver måned.  

 

 

 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

 

Leder:  Ramona   Vara: Oda 

Nestleder: Oda   Vara: Ottar  

Medlem: Mathilde  Vara: Joel 

Medlem: Emma  Vara: Elias 

Medlem: Jens   Vara: Ottar 

Medlem: Jon Andreas  Vara: Peter 

Medlem: Alf Sindre  Vara: Isak 

Medlem: Hedda  Vara: Elias 
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26/19 Valg av utvalgsområder:  

Kommunestyre (2 stk): Ramona, Oda 

BUK (2 stk): Jon Andreas, Alf Sindre,  

Miljø, plan og utvikling: Mathilde 

Helse og omsorg: Emma 

Oppvekst og kultur: Alf Sindre 

Formannskapet: Oda 

Næringsutvalget: Jens 

Rust (2 stk): Ramona, Jon Andreas 

 

27/19 Eventuelt 

Vi snakker om den nye ungdomsklubben og innhold her. Flere som har innspill som vi kan ta med oss 
videre. Planlegger et besøk i lokalene f.eks. ved neste møte.  

- Bilder og presentasjon av alle medlemmer og vara 

 

 

Neste møte er satt til 22.oktober. Innkalling kommer.  

 

Referent: Silje Båtnes, 20.09.19.  
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 02.10.2019 12:50:27
Til: Alf Sindre Einevoll; Elias Olsen; Emma Halvorsen Agorsah; Hedda J. Bjerkli; Isak Båtnes Lund; Jens severin
Giæver; Joel Siayor; Jon Andreas Fyhn; Mathilde Stabell; Oda Kristine Fossvoll; Ottar Evensen Storaas; peter Eri
Bråstad; Ramona Soleng Thomassen
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat møte i Ungdomsrådet 19.09.19
Vedlegg: Referat fra møte 19.09.19.docx
Hei J
 
Eg sender over referat fra møte i Ungdomsrådet 19.09.19.
 
Neste møte planlegges til 22.oktober. Da er det kun ordinære medlemmer som møtes, og vara innkalles ved
behov.
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 12.09.2019 14:26:04
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald
Jenssen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen;
Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Gunbjørg Melkiorsen

Emne: Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 19.09.19
Vedlegg: Saksliste og dokumenter 19.09.19.docx;saksutredning RR møte 19.09.19.doc;2019 0-23 Uttalelse -Midt-
Troms Regionråd - Samiske barns rettigheter ved Sameskoleni Troms.pdf;Sluttrapport Hoppide
grunnskole..pdf;Protokoll fra møte NTRR 25.06.19.docx;Halvårsrapport juli 2019.pdf;Regnskap Lyngshesten
30.06.19.pdf;Regnskap drift 30.06.19.pdf;Regnskap drivkraft 30.06.19.pdf;Regnskap Kompetanseløft
30.06.19.pdf;Regnskap NTSS 30.06.19.pdf;Totalregnskap 30.06.19.pdf;Forslag til BUDSJETT NTRR
2020.docx;Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd.msg;Foreløpig sluttrapport K-løft
NT.docx;Totalregnskap K-løft 2014-2019.pdf;Nord Troms Regionråd Revisjonsberetning 2019 Kompetanseløft
2014 til 2018.pdf;Rapport Forprosjekt Halti III_Innovasjonssenter Nord_21062019 (1).pdf;Innspill - rapport
forprosjekt Halti III-Innovasjonssenter Nord aug 2019.pdf;Særutskrift - Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og
epikrise- referert i Regionrådet (3).pdf
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 19. september i Nordreisa.
 
 
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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Uttalelse   

 

Til  
Kommunal og moderniseringsdepartementet  
Troms fylkeskommune 
 
 

23. august 2019 
 

Samiske barns rettigheter ved Sameskolen i Troms 
Sameskolen i Troms sin betydning for samisk kultur og språk i Troms 

Sameskolen i Troms er en skole som gir opplæring i og på samisk for samiske barn i Troms og nordre 
Nordland, samt fjernundervisning og språkbad for elever fra hele landet. Sameskolen i Troms 
oppleves som svært viktig for å ivareta samisk språk og kultur i et område hvor det samiske miljøet er 
lite og spredt og majoriteten av befolkningen er norsk.    

Skolen har hatt en stor betydning for det samiske miljøet i Troms og nordre Nordland. Det hevdes at 
det samiske språket har vært utdødd i den yngre samiske befolkninga i området hvis ikke skolen 
hadde eksistert.  

Sameskolen i Troms blei oppretta i 1983. Målsettingen var å gi opplæring i samisk språk og miljø. 
Målgruppen for Sameskolen var samiske barn i Troms og nordre Nordland. Dette ble definert som 
skolekrets og ga rettigheter til skoleskyss. Enten daglig skyss, eller skyss til og fra internatet mandag 
og fredag.  
 
For å komme i gang, ble Sameskolen i Troms ved opprettelsen definert som en kommunal skole, men 
skoledirektøren tok opp i brev til departementet at han ønska den skulle være en statlig skole. Dette 
ble stadfestet i brev fra departementet av 2. august 85.  

«I ot.prp nr. 48 (1984-1985) har kommunal og moderniseringsdepartementet gått inn for at 
sameskolen i Målselv blir statlig, og stortinget har sluttet seg til dette.»  
Vi finner ingen dokumentasjon på at dette vedtaket er opphevet. 

I starten var statlige myndigheter i stor grad delaktige aktører, og både departement og 
Fylkesmannen var involvert i beslutninger vedrørende Sameskolen i Troms.  

Videre sto departementet som leietaker når det ble oppført nybygg i 1987 og kontrakten ble 
forlenget av departementet i 2018.  

Den statlige deltakelsen har over tid gradvis minket. Fylkesmannen trakk seg ut fra styringsutvalget i 
2007. Dette ble begrunnet med at rollen i utvalget kom i konflikt med den nye rollen som 
tilsynsmyndighet. Samtidig med at Fylkesmannen trakk seg ut (2007-2008), minka deltakelsen fra 
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statlige myndigheter og gradvis ble det tydeligere at det var et ønske om å definere skolen som en 
kommunal skole.  

Utdanningsdirektoratet hadde imidlertid egne dialogmøter med Målselv kommune/Sameskolen i 
Troms fram til 2012. Etter det er det liten kontakt, og oppdraget fra Staten styres gjennom krav til 
kommunen gjennom oppdragsbrev og skriftlig rapportering. 

Utfordring 

Sameskolen i Troms fikk ved opprettelsen definert opptaksområde til Troms og nordre Nordland. 
Dette ble definert som skolekrets og ga rett til skoleskyss. Enten daglig skyss, eller skyss til og fra 
internatet mandag og fredag. Alle parter har hatt en forståelse av at samiske barn innenfor dette 
området hadde rett til å gå på Sameskolen, og at det dermed er foreldrene som i praksis har 
besluttet om barna skal gå på Sameskolen. 

Ut fra det som står ovenfor har skyssutgiftene blitt dekket for elever på Sameskolen på ordinært vis 
av Troms fylkeskommune.  

I 2014 betvilte Troms Fylkeskommune skyssretten til de elevene som bodde på internatet. 
Utdanningsdirektoratet svarte da at elevene som bor på internatet har skyssrett som alle andre. Det 
ble samtidig understreket at elevene på Sameskolen var hjemkommunens ansvar både hva gjaldt 
praktisk organisering og utgifter til skyss og spesialundervisning. Dette har nå Troms fylkeskommune 
varsla konsekvensen av, og vil gå bort fra å dekke skyssen.  

Skolens status 

Hvilken plass Sameskolen i Troms (skulle) skal ha, og spesielt avklaring av juridiske sider ved dens 
eksistens, har aldri blitt (ble aldri) tydeliggjort. Rettighetene knyttet til hvem som kan få gå på skolen 
er heller ikke avklart. UDIR /departementet har gradvis ut over 2000-tallet ensidig «tolka» skolen inn 
i det vanlige skolesystemet og prøvd å tilpassa forståelsen inn det dette og blant annet lagt 
nærskoleprinsippet til grunn. På den andre sida uttaler de at elevene ikke skal anses som 
gjesteelever. Ut fra forståelsen om nærskoleprinsippet og bestemmelsene om skyss i den 
forbindelsen, har skyssplikten blitt tillagt hjemkommunene.  

 
Når Troms fylkeskommune nå ut fra dette varsler at de endrer praksis, og at de ikke lengre påtar seg 
skyssansvaret for elever ved Sameskolen, skaper dette stor usikkerhet rundt elevenes rett til å få 
opplæringen ved Sameskolen. Dersom det er kommunene som skal beslutte hvilke barn som skal få 
opplæringen sin på Sameskolen, vil det være knyttet usikkerhet til om elevgrunnlaget til Sameskolen i 
Troms vil bortfalle. 

Etter vår oppfatning blir det helt galt å presse Sameskolen i Troms inn i den ordinære juridiske 
forståelsen av kommunal skole/nærskole. Det passer ikke inn. Sameskolen i Troms har nå hele landet 
som opptaksområde med en historisk skolekrets til Troms og nordre Nordland. Det er derfor behov 
for å avklare hvem som har rett til å være elev ved Sameskolen, og ikke minst hvilken rolle 
Sameskolen skal ha for det samiske miljøet i Troms og nordre Nordland. 
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Når skolen eksisterer som en statlig skole/statlig finansiert skole med et unikt samisk miljø, både 
språklig og kulturelt, er det helt gale at det skal være opp til den enkelte kommune og svingende 
kommuneøkonomi om samiske barn skal få gå der eventuelt om skolen skal eksistere eller ikke. I den 
enkelte kommune vil opplæring bare være i noen timer i samisk og ikke i og på samisk i et samisk 
miljø.   

Regionrådet er kjent med at Sametinget har rettet en henvendelse til Departementet i samme sak (Jf 
vedlegg) og vi vil med dette understreke viktigheten av at det blir opprettet dialog mellom 
departementet og sametinget/partene rundt sameskolen i Troms (berørte 
kommuner/foreldre/samiske organisasjoner/FAU) 

 

1. Regionrådet inviterer departementet til møte for å informere om og avklare 
hvilken rolle Sameskolen i Troms skal ha, og hvem som har rett til å være elev der.  

2. Videre ber Regionrådet Troms fylkeskommune om å opprettholde sin praksis med 
organisering av skoleskyss inntil endelig avklaring foreligger.  

 

 
Med vennlig hilsen 
Midt-Troms regionråd 
 
 
 

 
Geir- Inge Sivertsen      Louis S. Edvardsen 
regionrådets leder      daglig leder  
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Halvårsrapport 
12.juli 2019 

 

Lyngshesten i Nord-Troms- og Tromsø-regionene 
Identitetsbærer og berikelse 

 

 

 

 

Prosjektfase 01.02.2019 – 31.01.2020 

Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Troms 

fylkeskommune og SpareBank 1 Nord-Norge 

 
 

Lyngshestlandet, Birgit Dorothea Nielsen 
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Kort om godkjent forprosjektplan: 
På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over utrydningstrua 

husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie og bruke lyngshesten. 

Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og 

kulturnæringer som viktige satsingsområder.  

Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke lyngshesten i 

næringsvirksomhet. 

 

Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er etablert som 

«Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere og 

bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 

 

Prosjektmål (=effekter)* 
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et (eventuelt)* hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne 

vurdere om:   

interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg 

det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest 

lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner 

om attraktiviteten for regionen har øket både for tilreisende og fastboende  

det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor landbruk og 

helse 

det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen 

om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur) 

 

 

Resultater forprosjekt per juli 2019 
 

   oversikt over antall hester, bedekningstall og omsetning av hester  

Status per juli 2019:  

Det foreligger en oppdatert oversikt over lyngshester med eiere i alle de 8 

deltakerkommunene. Lista er oversendt Nasjonalt senter for 

nordlandshest/lyngshest som har bedt om at prosjektet melder til Norsk hestesenter 

om alle hester vi veit er døde, men som fortsatt er oppført i Stamboka. 

 

Oppdaterte tall i forhold til bedekninger og fødte føll 2018 er samla. Det jobbes 

videre med tall for 2019 når de foreligger. 

 

Foreløpig er det ikke sett på omsetning av hest. 

 

 reiselivsaktører, andre næringsdrivende  

  Status per juli 2019: 

1) Vi har kontakt med en potensiell tilbyder i Balsfjord (Stall Kjærnes), som 

planlegger oppstart høst/vinter 2019. Vi har bidratt til kontakt med Nord-Norsk 

reiseliv og har hatt et møte med Stall Kjærnes, hvor prosjektet (Birgit D. Nielsen 

og Georg Sichelschmidt) har gitt konkret veiledning og råd. 
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2) Prosjektet har etablert kontakt med et miljø i Lyngen som ser på ulike former for 

næring med lyngshest (psykisk helse og reiseliv) i samarbeid med FabLab. Dette 

følges opp i høst. FabLab holder på å lage en krok om lyngshesten i sine lokaler. 

Deler av museumsustillinga Lyngshestfortellinger vil tilbys FabLab når den er 

endelig avslutta. Flere ulike kontakter i Lyngen. 

 

3) Vi har hatt kontakt med en potensiell tilbyder i Nordreisa (Svartfoss Adventure), 

som har valgt å legge bort satsinga på hest.  

 

4) Vi er orientert om en tilbyder i Tromsø (Tromsø Lyngshest) planlegger å avslutte 

sin virksomhet. 

 

5) Vi har kartlagt mulige tilbyder(e) i Nordreisa og Kvænangen, som vil kunne være 

interessert i å tilby lyngshest i kombinasjon med annen aktivitet 

(gårdsbesøk/lokalmat). 

 

   synlighet, kunnskap i befolkninga 

o Oppslag i Dag og Tid (22.02.2019) 

o Oppslag på FramtidiNord nett om Skeid: 

https://www.framtidinord.no/pluss/2019/03/23/%E2%80%93-Det-er-viktig-

for-overlevelsen-av-hesterasen-%C3%A5-arrangere-skeid-18673736.ece:  

o Artikkel på NRK-Kvensk: https://www.nrk.no/kvensk/lyngshesten-kan-bli-

turistattraksjon-1.14495520?fbclid=IwAR2EFCAklDkeML36HAChfx82ssqpoj-

S5Fd2BpvbkLKqnK5TRfNaGFMX2-c  

▪ (lenke til andre artikler på NRK med søkeord lyngshest): 

https://www.nrk.no/sok/?q=lyngshest&scope=all 

o Radioinnslag NRK P1 29.03.2019 (etter oppstartsmøtet): 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI01006319/29-03-

2019#t=2h14m39.68s 

o Lise, Birgit og Heidi er i gang med arbeidet med å finne gode 

lyngshestfortellinger fra alle kommunene 

o Paaskivikko: foredrag og lyngshester på Nord-Troms museum sitt seminar om 

immateriell kulturarv på Tørrfoss 16. juni 2019. 

o En forenkla versjon av museumsutstillinga Lyngshestfortellinger tilbys fra 

Nord-Troms museum som vandreutstilling til museer i Troms og Finnmark. 

Oppstart arbeid 1. september. Prosjektet bidrar med eventuell ny tekst og 

tilbyr åpningsforedrag. 

o Bidrag til e-bok, som er presentasjon av prosjektresultater i InterReg-

prosjektet Our Stories: https://ourstories.info/our-stories-sharing-

experiences-along-the-northern-lights-route/ 

 

kontakter/nettverk med relevante samarbeidsparter/kompetansemiljøer i regionen og i 

våre naboland på Nordkalotten, for å utvikle felles prosjekter med utgangspunkt i 

lyngshesten opprinnelse, kultur og næring 

a) Nord-Troms museum ønsker å se på et samarbeidsprosjekt mellom aktuelle  

museer i Sverige og Finland. Først forprosjektsøknad i høst, har en potensiell 

medarbeider som kan skrive hovedsøknad og være prosjektleder om man får 
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finansiering. Lyngshestlandet bistår med lyngshestfaglig kompetanse i 

forprosjektsøknad og en eventuell hovedprosjektsøknad – og eventuelt inn i 

hovedprosjektet. 

  

b) Dialog med NMBU om en eventuell søknad til Nordisk ministerråd i følgende 

utlysning: Nordic-Russian call for use of scientific, traditional and local 

knowledge to support communities and their livelihoods in the Arctic – 

feasibility study for co-production between researchers and local indigenous 

communities. 

 

c) Kontakt med Nord-Norsk reiseliv om lyngshest. Samtale med deres 

utviklingsmedarbeider i Troms er avtalt etter ferien. Det er etterspørsel etter 

lyngshestopplevelser, men tilbudene må skreddersys til markedet. Kontakten 

med Visit Lyngenfjord er godt etablert med Georg Sichelschmidt i 

forprosjektets arbeidsgruppe. 

 

 

Ekstern finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i forprosjektperioden. 

Søkt Sparebank1 Nord-Norge; avslag 

Ser på flere muligheter som «Fritt ord», eventuelt en omarbeida søknad til Sparebanken 

 

 

Planlagte aktiviteter utover oppfølging av det som er beskrevet over 

- Deltakelse i en promofilm (foreløpig ikke offisielt) 

- Kort orientering på Regionrådet i Nord-Troms sitt møte 19.september 

- Bidrag under forskningsdagene i Nord-Troms 

- Deltakelse i landsbyspel i Nordreisa 

- (Skeid: Nordreisa, Lyngen, mulig Vesterålen) 

 

 

 

Aktivitet Tid/milepæl budsjettpost 

prosjektorganisasjon på plass 
 
halvårsrapport: 
 

Innen 01.03.2019  
Gjennomført innen 
tidsfrist 
Innen 01.08.2019 
Gjennomført innen 
tidsfrist 

honorar PL 

etablere oversikt over: 
antall hester, bedekningstall og omsetning av hester  
reiselivsaktører 
andre næringsdrivende  
synlighet og kjennskap til 

innen 01.04.2019 
Gjennomført innen 
tidsfrist, bortsett fra 
omsetningstall  

honorar PL 

etablere kontakt med: 
potensielle reiselivs-/næringsaktører (eks. 
destinasjonsselskaper) 
relevante fagmiljøer på Nordkalotten 

Innen 01.05.2019 
Gjennomført innen 
juli 

honorar PL 
reiser 
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møter: 
oppstartmøte fagteam og styringsgruppe.  
 
 
 
oppsummering fagteam og styringsgruppe med 
avgjørelse om man skal søke hovedprosjekt 
 
styringsgruppe to møter i tillegg til oppstart og 
avslutningsmøter 
 
fagteam tre møter i tillegg til oppstart og avslutning 
 
destinasjonsselskaper i Nord-Troms og 
Tromsøregionen 
 
(seminar i Haparanda (i prosjekt Our Stories) – 
nettverks-/kunnskapsbygging) 
Avslutningsseminar Our Stories, Storslett 
 
Nord-Troms museum/Midt-Troms museum/Tromsø 
museum 

innen 1 måned etter 
prosjektstart 
Gjennomført, men 
litt forsinka (mars) 
 
innen 1 måned før 
avslutning 
 
 
fordelt på andre og 
tredje kvartal av 
prosjektet 
 
innen 01.01.2019 
kontakt etablert per 
juli 2019 
(18. – 19.10.2018) 
Ok 
26.03.2019: Ok 
 
01.01.2019 
kontakt etablert per 
juli 2019 
 

honorar PL, fagteam  
og  
styringsgruppe (egeninnsats)  
 
reiser 
 
(møtelokaler) 

tverrfaglig nettverkssamling (Tromsø/Nordreisa) innen 01.10.2019 honorar PL 
honorar fagteam 
reisekostnader  
møtelokale 

søke ekstern finansiering av nettverkssamling, 
brosjyrer, film/musikk 

01.04.2019 
En søknad sendt: 
avslag 

honorar PL 
 

brosjyrer med foto og fortelling fra hver kommune er 
samla og klar til trykking 
 

innen 01.08.2019 
under arbeid – vil bli 
noe forsinka. Medio 
september(?) 

honorar PL 
honorar fagteam 
produksjonskstnader 
brosjyrer; søkes finansiert 
eksternt 

musikk/YouTube-filmer/fortellinger, publisert Innen 01.07.2019 
Ikke gjennomført  

honorar PL 
honorar fagteam 

vi skal ha hatt flere medieoppslag om lyngshest, 
kultur, samarbeid, verdiskapning. 

hele 
prosjektperioden 
flere oppslag - 
fortløpende 

honorar PL 
honorar fagteam 

rapportering forprosjekt eventuelt skrive 
hovedprosjektsøknad (avhengig av styringsgruppa sin 
konklusjon), søke midler til hovedprosjekt 

innen prosjektets 
avslutning 

honorar PL 
honorar fagteam 
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Økonomisk oversikt juli 2019 

 

Budsjettplan 2019 brukt      igjen 

       

møtekostnader(møtelokal
er og bevertning)   10 000 2 185      7 815 

møter og arbeid fagteam   50 000 2 500*      47 500 

møter/arbeid 
styringsgruppe   32 500       32 500 

Prosjektleder (PL), 480 t á 
500,-   240 000 85 000       155 000 

regnskap og revisjon   6 000       6 000 

reiser   50 000 315**      49 685  

Sum kostnad 388 500 90 000    298 500 

 

*ikke mottatt faktura fra arbeidsgruppa, utover ett møte/en person 

**ikke mottatt reiseregning fra arbeidsgruppa 

 

 

 
 

Årets føll hos Lyngshestlandet Reisa Ávvu (= Jubel) 
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Utført av: ihana! as/ Halti næringshage AS 

  

 

RAPPORT 
Forprosjekt Halti III/Innovasjonssenter Nord 

SAMMENDRAG 
      
Nordreisa kommune igangsatte våren 2019  
et forprosjekt for å kartlegge uløste behov  
for innovasjonslokaler blant dagens aktører i 
Nordreisa.  
Det ønskes svar på om behovet skal løses 
gjennom bygging av et nytt innovasjonssenter 
eventuelt gjennom utvidelse av Halti,  
samt hvilke av disse behovene som alternativt 
kan løses gjennom private tilbydere. 
 
ihana! as/Halti næringshage AS 
Oppdragstaker 
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1. RAPPORT 
Oppdragsgiver: Nordreisa kommune 

Gjennomføringsperiode: 1. mai – 20. juni 2019 

Oppdragstaker: ihana! as/Halti næringshage 

 

2. FORMÅL MED FORPROSJEKTET 
Avklare fysisk tilrettelegging for prosjektet Innovasjonssenteret Nord gjennom å utrede et nytt 

byggetrinn i tilknytning til Halti-bygget. Forprosjektet skal kartlegge behov, roller, økonomi, 

muligheter, løsninger og aktuelle interessenter. Et mulig nybygg/tilbygg skal prosjekteres, og 

potensielle leieinntekter og finansiering skal kartlegges.  

 

3. BAKGRUNN 
Forprosjektet ble startet på bakgrunn av møte i Formannskapet februar 2019 der 4 ulike 

utviklingsprosjekter i regi av Halti-aktører uttrykte et framtidig økt behov for leieareal i Halti, 

om prosjektene ble realisert. Prosjektene var; Drivkraft Nord-Troms (eier: Nord-Troms 

Regionråd), Kventeateret (eier: Halti kvenkultursenter), Nord-Troms Studiesenter (eier: Nord-

Troms Regionråd), Reisa Villakssenter (eier: Nordreisa kommune), Offentlige arbeidsplasser 

(eier: Nordreisa kommune) 

Forprosjektet har også kartlagt evt. behov for økt areal i dagens virksomhet i Halti. 

 

3.1 Kventeater 
Kventeaterprosjektet har pr 20. juni 2019 akkurat avsluttet et forprosjekt, og søker nå midler 

til etablering av Kventeater. Målsettingen er oppstart 1. januar 2020, men der er usikkert hvor 
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mye av de budsjetterte utgiftene som vil bli finansiert. Teateret vil uansett starte opp, men det 

vil ta fra 2-5 år før en driftsfinansiering er sikret. 

3.2 Drivkraft Nord-Troms 
Prosjektets idé er at regionen gjennom tettere og forpliktende samarbeid kan utvikle flere 

kompetanse-arbeidsplasser på delprosjektene Campus Nord-Troms, ungdomssatsing og 

kvenkultur. I tillegg er grensesamarbeid en del av satsningen, men den er planlagt knyttet til 

eksisterende grensetjeneste i Storfjord.  

Campus er den satsingen som på sikt, og dersom den lykkes, vil kreve mest areal i form av 

økt behov for undervisningslokaler, gode digitale undervisningsløsninger, møterom for 

forskningsseminarer/kompetansetiltak, kontor, midlertidige forskerarbeidsplasser mm. 

Kvenkultur har pr 20. juni 2019 et konkret arealbehov knyttet til kventeater. Satsingen er 

imidlertid på prosjektstadiet og er arealmessig beskrevet under pkt 3.1 

Ungdomssatsing har et solid faglig og aktivitetsmessig innhold, men vil sannsynligvis i 

mindre grad utløse store arealbehov og er en sak som også koordineres med 

nabokommuner (Nord-Troms Regionråd). 

3.3 Nord-Troms studiesenter 
Studiesenteret organiserer ulike studier og benytter lyd/bilde studio, studierom og møterom 

på Halti til studentgrupper. Fordi de etter hvert har mange studenter/studentgrupper blir det 

stort press på rommene. Etter at samlingsbasert master lærerutdanning kom i gang er det 

økt behov for rom med flere kull studenter/ flere grupper samtidig. Studiesentret vil på det 

meste ha 5 kull lærerstudenter samtidig, fordelt på flere fag. Høsten 2019 starter kull nr. tre. I 

tillegg har studiesentret to kull desentralisert sykepleie og 20- 25 studenter pr år på ulike 

bedriftsøkonomiske fag og ledelse.  

3.4 Offentlige arbeidsplasser 
Nordreisa kommune utreder mulighet for å få flere offentlige arbeidsplasser til regionen som 

følge av regionreformen og andre strukturelle, statlige omstillinger. 

Der jobbes pr 20. juni 2019 fra flere hold for å opprettholde tilbud som er foreslått nedlagt 

(trafikkstasjon), og samtidig jobbes det med å ta posisjon for å få offentlige arbeidsplasser 
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lagt til regionen gjennom kontakt mot instanser som skal flyttes/omstruktureres som følge av 

regionreformen.  

Dette arbeidet vil pågå framover, og det mest hensiktsmessige grep for Nordreisa kommune 

er å ha oversikt over tilgjengelige areal som raskt kan tilpasses mulig utflytting av 

arbeidsplasser. 

3.5 Reisa Villakssenter 
Nordreisa kommune har igangsatt et forprosjekt for etablering av et villakssenter i Nordreisa. 

Målsettingen er et nasjonalt autorisert besøkssenter. På besøkssenteret skal en få lære om, 

se og oppleve villaks i naturlige omgivelser. Villakssentret skal utvikles i samspill med reiseliv 

og bidra til økt kunnskap og kompetanse om den truede villaksbestanden. 

3.6 Fagskole 
Senere er også fagskoleprosjektet kommet til som aktuell interessent for leie av lokaler. 

Changemaker Educations – Futuregames planlegger en fagskole i Nordreisa for 25-30 

studenter. Fagskolen skal godkjennes av NOKUT, noe som vil ta fra 6-18 måneder. Det har 

vært møter med Troms Fylkeskommune om prosjektet. De danske eierne sammen med 

ledelsen for en avdeling i Boden kommer til Nordreisa i slutten av august 2019 for å se på 

lokaliteter, samt for nye møter med fylkeskommunen. Igangsetting av fagskolen kan starte 

raskt etter at godkjenning er kommet på plass. Om forsinkelser, så vurderes oppstart av en 

testpilot. Sammy Jeridi er lokal kontaktperson for fagskoleprosjektet.  
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4. AKTIVITETER 
Forprosjektet har vært gjennomført i perioden 1. mai til 20. juni 2019. I løpet av relativt kort 

tid har følgende aktiviteter vært gjennomført: 

 
4.1 Styringsgruppemøter 
Styringsgruppa har bestått av Øyvind Evanger, Dag Funderud og Jan Fjære for Nordreisa 

kommune. Det har vært avhold fire møter i forprosjektperioden. Fra oppdragstaker har Rune 

Steinsvik, Trude Indrebø og Inger Birkelund møtt. Hensikten med møtene har vært at 

oppdragsgiver skulle ha tett kontakt og optimale påvirkningsmuligheter på 

prosjektprosessen. Jan Fjære har referert alle møtene på vegne av oppdragsgiver. 

 
4.2 Kartlegging av behov 
Forprosjektet skulle avklare behov, roller, økonomi, muligheter, løsninger og aktuelle 

interessenter for eventuelt nybygg/tilbygg, samt drøfte realisme og tidsaspekt i evt. 

finansiering av løsninger. 

Vi valgte følgende metoder for å kartlegge behovene; digitalt kartleggingsskjema, intervju, 

workshop, innspillmøte. Videre beskriver vi de ulike metodene, innsamlet resultat og tilslutt 

en drøfting av disse. 

 

4.3 Digital kartlegging  

Metode 

Digitalt kartleggingsskjema ble utviklet for å konkretisere og samle behov fra ulike 

interessenter, både de interne aktørene på Halti, samt eksterne interessenter.  

De interne interessentene var allerede kjent for prosjektteamet, men de eksterne 

interessentene var også viktig å få kartlagt. Vi valgte å rykke inn en annonse i Framtid i Nord 
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(21.5.2019) for å få kontakt både med interesserte leietakere, samt private tilbydere av ledige 

lokaler. 

Resultat 

Vi fikk 16 svar. Av de er 6 klassifisert som tilbydere av lokaliteter, mens 10 er interessert i økt 

leieareal. Av de 10 siste er 2 interessenter eksterne, dvs ikke lokalisert på Halti i dag.  

 
4.4 Kartlagt arealbehov 

Arealbehov oppsummert:  
   

Alle tall m² 
Innrapporterte 
behov 

Anslag v/koordinering 
samlokalisering 

Prosjektuavhengige 
behov 

Lager: 100 100 60 
Kontor: 150 150 90 
Møterom: 225 100 60 
Undervisningsrom: 255 120 60 
Scene, auditorium, 
etc. 150 100 0 
Verksted 80 80 40 
Mer fellesareal 100 100 0 
TOTALT: 1060 750 310 

 

Forklaring  

Innrapporterte behov: I denne kolonnen er alle innrapporterte behov summert. 

Koordinering samlokalisering: Stipulert effekt av samlokalisering og koordinering av de 

ulike bruksområdene, dvs. sambruk av møterom/spesialrom. 

Prosjektuavhengige behov: Behov som i dag beskrives av virksomheter med fast 

finansiering og drift. 

 

Andre interessenter 

En større privat næringsaktør i Nordreisa utreder også mulige lokaliteter, og ser på 

samlokalisering med attraktive miljøer som svært interessant. De er imidlertid ikke avhengig 
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av å være i Halti, og er ikke satt inn i tabellen ovenfor. De har behov 5-600m² kontor, 

møterom, fellesareal og kundemottak. De ønsker en langsiktig leiekontrakt. De vil vurdere 

tilgjengelighet for sine kunder, deri parkeringsmuligheter, som viktige kriterier når de inngår 

leieavtale. 

 

4.5 Vurdering av kartlagte behov 
Dagens drift 
Dagens aktører på Halti har realistiske arealbehov på rundt 310 m², disse er knyttet til økt 

behov for 2 fleksible møterom på 60-100m², lagerfasiliteter for 6-10 bruker på 60-100m², 

verksted på 40-50 m² og 7-10 kontorer.  

Studiesentret igangsetter allerede fra høsten 2019 studier som medfører at dagens lokaler 

på Halti ikke er tilfredsstillende angående undervisningsrom og grupperom. De har innledet 

et samarbeid med Nord-Troms videregående skole for høstens studier; sykepleierutdanninga 

ha fått fast avtale om lokaliteter og øvrige studier har en intensjonsavtale om å benytte ledig 

kapasitet på videregående når presset blir for stort på Halti.  

Utviklingsprosjekter 

På prosjektsiden finnes det samordningspotensiale rundt øvescene, undervisningsrom og 

evt. auditorium om fagskole og kventeater blir realisert. Disse prosjektene vurderes som 

usikre finansielt på nåværende tidspunkt. De nevnte rommene (samlet ca. 400-450 m²) har 

også potensiale for sambruk med studiesentret, og kan om de realiseres på Halti gi økt 

mulighet for kino- og konferansetilbud.  

Offentlige arbeidsplasser 

Foreløpig er det stor usikkerhet rundt arbeidsplassene knyttet til regionreformen og statlige 

omstillinger fordi det foregår politiske prosesser og utredninger som ikke er landet ennå. Men 

Nordreisa kommune må være på tilbudssiden og ha fasiliteter å tilby dersom vi kommer i 

posisjon til få funksjoner lagt hit. 
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Etablering av Villakssenter 

Nordreisa kommune har igangsatt forprosjekt Reisa Villakssenter.  En etablering av 

villakssentret er prosjektert for en utbygging på totalt 315 m². I dette inngår en kontorfløy i 2. 

etasje med 9 kontorer, 1 møterom på 20 m² samt fellesarealer.  

I tillegg er det prosjektert 175 m² utvidelse av de eksisterende utstillingslokalene i 1. etasje.  

 

4.6 Digital kartlegging eksisterende lokaler  
Innrapporterte ledige lokaler pr. 15. juni 2019 

Aktør Bruksområder Ledig areal (m2) 
Nord-Troms videregående 
skole, avd. Storslett  

Undervisningsrom (mulighet for 
kontorer og fellesareal) 

235 

Rejosgruppen AS Kontor 340 
Sentrum 18 Eiendom AS Kontor, forretningslokale 300 
Nyvoll-bygget Kontor, verksted, butikk, lager 650 
Nygård Eiendom Kontor, messeområde, åpent 250 
Storslett Auto Kontor, butikk, åpent 1000 
TOTALT 

 
2775 

 

I kartleggingsresultatet ser vi at det i Sørkjosen/Storslett finnes 2540 m² ledige lokaler på 

flere lokaliteter fra til sammen 5 private tilbydere. Bruksområdene er kontor, verksted, butikk 

og lager. Deler av tilgjengelig areal er mulig å bygge om for ethvert behov, i tillegg er alle 

tilbyderne åpne for tilpasninger utfra leietakers ønsker. 

Nord-Troms videregående skole har 235 m² ledig undervisningsareal, de har også mulighet 

for tilrettelegging av noe tilliggende areal om ønskelig, og de kan bygge ut for å tilrettelegge 

for kontorer. 

Sørkjosen skole  

Nordreisa kommune vil få ledige lokaler når Statnett flytter ut av Sørkjosen skole 30. 

november 2020. De leier i dag 413 m². Kommunen antar at skolelokalene vil være klargjort 
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for nye leietakere f.o.m. sommeren 2021. Skolemeldingen som kommer kan gi endringer 

som medfører at voksenopplæringen flytter, noe som vil frigjøre ytterligere arealer knyttet til 

Sørkjosen skole. 

 

4.7 Workshop 
Metode 

Alle interne aktører på Halti, samt fagskoleprosjektet ved Sammy Jeridi, ble invitert til 

workshop der hovedproblemtema var verdien av samlokalisering. Hensikten vår var å drøfte 

sambruk og hvilke behov som kunne koordineres, samt å få innspill på hvilke fysiske og 

miljømessige egenskaper som opplevdes som attraktive for leietakerne. 

Resultat - attraktive miljømessige egenskaper 

Vi opplever at Halti i dag har puls, energi, trøkk, sjel – noe som genererer kreativitet. Verdien 

av nettverk, kompetansedeling, uformelle og formelle møteplasser trekkes fram som 

betydningsfullt for samlokalisering. Begrepet «voksent ungdomshus» ble brukt om dagens 

Halti. Det er viktig å feire seire sammen – bygge en stammekultur der styrken i fellesskapet 

blir fremmet. Vi opplever at omdømmet vårt er bra, og gode resultater for en av aktørene 

kommer alle på huset til gode. 

Generelt for attraktive innovative miljøer nevnes en sammensetning av ulike profesjoner og 

virksomheter og et raust miljø. Et levende miljø med aktiviteter 24/7 der det oppleves som 

sosialt og artig å være på jobb, samtidig som fokuset på arbeidsoppgaver og å tjene penger 

blir vektlagt. Slike miljø krever innsats, både fra leietakerne som må bruke egentid på felles 

utvikling, men også for ressurser til en «Lekeleder» - en som ivaretar behovet for samordning 

av felles utvikling og sosiale møteplasser. 

Resultat - attraktive fysiske tilrettelegginger 

De fysiske lokale må være tilpasset de ulike virksomhetenes behov, og det er viktig med god 

teknisk infrastruktur, funksjonelle og moderne møterom i ulik størrelse. 
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Attraktive lokaler kjennetegnes også av at de er godt vedlikeholdt, og at innredning og 

fargevalg er tidsriktige, moderne og spreke. Det oppleves som en stor styrke at naturen og 

kunsten tas inn bygget. Møterommet Store Ste brukes som en illustrasjon på dette, der 

utsikten til fjelltoppen Store Ste er tilstede gjennom store vinduer, samtidig som tapetveggen 

bringer inn moderne og urban kunst. 

Attraktive, sosiale møteplasser oppleves også som svært verdifullt.  I dag savnes en kaffebar 

eller et Mini-Bios på Halti – et sted for uformelle møter kombinert med gode matopplevelser.  

Resultat - samlokalisering 

Både i digitalt kartleggingsskjema og i workshop ble samlokalisering tema. Det framkommer 

at samlokalisering med andre er en viktig verdi for alle, men også at det har betydning hvem 

som er sammen med hvem.  

 

Vedlikehold av eksisterende bygg 

Lokalene i gammel del av Halti har behov for oppgradering både innvendig og utvending. 

Dette har betydning for å opprettholde attraktivitet for leietakerne i denne delen av bygget. 

Det er også sterke signaler fra leietakerne om at dagens leveranse på internett og mobilnett 

ikke er konkurransedyktig.  
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Behov for økt parkering 

Økt antall kontorplasser vil gi økt behov for parkeringsplasser, noe som har vært tema også i 

tidligere kartlegginger. Det ble gjennomført en markedsundersøkelse i 2018 på vegne av 

Nordreisa kommune.  

Undersøkelsen konkluderte med at det ved arrangementer ikke er tilstrekkelig 

parkeringskapasitet ved Halti pr 2018, og at dette var noe som opplevdes som et problem for 

daglige brukere av bygget. Daværende situasjon var at det ble avholdt arrangementer av en 

slik størrelse 1-2 ganger i måneden, men at dette var økende. Ved en vanlig hverdag ble 

rundt 70% av parkeringsplassene benyttet av ansatte ved organisasjonene ved Halti, noe 

som begrenset tilgjengelig besøksparkering.  

Dette vil forsterke seg ved en evt. utbygging av Halti, og vil medføre økt behov for 

parkeringsplasser. Markedsundersøkelsen er vedlagt (Vedlegg 1) 

Konklusjon 

Workshopen ga klare innspill på at samlokalisering oppleves som avgjørende for alle 

aktørene, samtidig som det kreves både fysiske og miljømessige investeringer for å 

opprettholde og skape et attraktivt samlokaliseringsmiljø. 

Det ble også gitt innspill på hvilke preferanser de ulike aktørene har i en potensiell framtidig 

endret lokalisering, noe som har betydning om behov etterhvert løses ved at Nordreisa 

kommune som utleier av Halti endrer sammensetning av leietakere i bygget.  

 

4.8 Innspillmøte 
Metode  

I oppstartsmøtet for forprosjektet ble det referert til ledig kapasitet på næringslokaler i privat 

eierskap i kommunen. Det skulle tillegges vekt i vurderingen av prosjektets potensiale, og vi 

inviterte interessenter på innspillsmøte for å diskutere ulike løsninger for å dekke de kartlagte 
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behovene. Møtet ble avholdt 7. juni 2019. Møtedeltakerne representerte tilsammen omtrent 

halvparten av ledig areal kartlagt i den digitale undersøkelsen. 

Resultat 

Møtedeltakerne var naturlig nok opptatt av å tilby eksisterende ledige lokaler til aktørene, de 

så det som lite hensiktsmessig om kommunen skulle bygge ut lokaler i konkurranse med 

ledig kapasitet i privat næringsliv.  

Nord-Troms videregående har også ledig kapasitet. De ser i tillegg at det kan være positive 

signaler fra Fylkeskommunen for utbygging om det finnes nye leietakere som passer inn i 

deres opplæringsvirksomhet. De ser også at nye aktører kan bidra til økt faglig samarbeid 

rundt opplæring, noe som kan heve innovasjons- og utviklingsaktivitet for alle, jfr. punkt om 

attraktive miljømessige egenskaper. 

Nord-Troms regionråd har vært på studietur på Vestlandet der modellen for Campus Sogndal 

ble presentert. Ordføreren informerte kort om denne modellen, der privat utbygger har 

bygget lokaliteter for campus rundt fotballarenaen.  Sambruk av lokaliteter for forskning, 

utdanning, næring og idrett utgjorde sammen et innovativt og bærekraftig miljø. 

På innspillsmøtet ble det diskutert en desentralisert modell hvor følgende punkter ble spesielt 

nevnt: 

• Forvaltning, formidling og kultur hører sammen på Halti (natur-kultur-næring), og bør 

fortsatt knyttes til elva og den etablerte virksomheten. Villakssentret hører naturlig inn 

sammen med disse.  

• Nord-Troms videregående ønsker Nord-Troms studiesenter og fagskolen lokalisert i 

tilknytning til deres etablerte opplæringslokaler.  

• Det er i dag to bibliotek i Nordreisa. Studenttilbudet, som i dag er lagt til biblioteket på 

Halti, ble drøftet lokalisert på videregående om Studiesentret flyttes dit.  

• Kunnskapsparken ønsker å bygge et sterkere fagmiljø rundt sine lokaler, spesielt med 

fokus på sparebankens ønske om samlokalisering med andre utviklingsmiljøer. De har 

ledig kapasitet på det gamle ICA-bygget, og ser at noe virksomhet evt. kan flyttes dit 

for å frigjøre areal for utviklingsaktører i bygget. 
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• Flortex ønsker å knytte sine utearealer og lokaler opp til Villakssenteret og Halti, 

gjerne i kombinasjon med planene om bobilparkering. De håper planene fra 

Veivesenet for ny bru sees i sammenheng med dette. 

 

Desentralisert Halti-modell 

Deltakerne ba forprosjektet ta med seg videre en modell hvor de positive erfaringene fra 

Halti-modellen overføres også til de andre eksisterende kompetanselokalitetene i Nordreisa, 

f.eks. Sørkjosen skole, Multi-Nord bygget, Nyvoll-bygget, Nord-Troms videregående skole 

avd. Nordreisa, Kunnskapsparken, ICA-bygget, Postbygget, Kommunehuset, Veigarasjen. 

De ulike eierne kan jobbe med attraktive, fysiske løsninger og sammensetning av leietakere 

som fremmer innovasjon og utvikling. 

I tillegg kunne det vært interessant å se på muligheter for felles uformelle og uformelle 

møteplasser/aktiviteter, satt sammen i år syklus; felles julebord, langhelg i Riga, fredagskaffe 

på omgang, møterullering (frokostmøtet), Landsbymøtet. Felles digital plattform ble også 

nevnt.  

En desentralisering av Halti-modellen vil kreve at det blir satt av ressurser til involvering fra 

deltakernes side, men også til en felles ressurs som kan samordne de ulike miljøene.  

Det ble også påpekt at en slik modell kunne inkluderes i sentrumsplanen, da tiltak for 

klimatilpassing og effektiv forflytning mellom de enkelte 

«nodene» ville kunne utvikles: sykler, elektriske 

sparkesykler, oppvarmede fortau, innbygd overgang på 

brua. 

Innspillsmøtet sa videre at det ville være hensiktsmessig å 

satse på en pilot med begrenset antall miljøer som start.  

Og at suksess betinget en klar strategisk retning fra 

interessentene i satsingen. 
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Konklusjon 

Halti-miljøet bør ivaretas og styrkes, men enkelte fag-/ virksomhetsområder kan vurderes 

flyttet til andre ledige lokaler. Det er en fordel for kommunen om også andre 

kompetansemiljøer hever sin attraktivitet for å kunne tilby lokaliteter om nye interessenter 

dukker opp. En overføring av innovasjonssenter-ideen til disse kan være en vei å gå. 

 

 

4.9 Intervju 
Valg av digital kartlegging som metode, workshop med interne interessenter samt åpent 

innspillmøte for eksterne bidro til god dialog med interessentene. Intervju ble derfor bare 

nødvendig punktvis, for å gjøre konkrete avklaringer knyttet til de ulike innspillene og 

dataene vi fikk inn.  

Resultat 
Om Villakssentret blir realisert som prosjektert, vil en stor del av de behov knyttet til dagens 

drift for allerede etablerte aktører i Halti dekkes. Kontor- og møterom i Villakssentret vil dekke 

de innrapporterte behovene fra Halti nasjonalparksenter, Nord-Troms museum og Reisa 

nasjonalparkstyre. Utbyggingen vil også frigjøre et kontor i Halti næringshage, og med det 

dekke næringshagens behov for utvidelse. Disse behovene er vurdert som realistiske 

økonomisk. Den nåværende prosjekterte utbygginga av Reisa Villaksenter vil ikke dekke det 

innrapporterte behovet for lager og verksted lokaliteter (100-120 m²), se pkt. 4.4 
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5. VURDERING AV ALTERNATIVER 
5.1 Ulike løsninger 
Som vi har sett i behovskartleggingen er det av naturlige grunner vanskelig å vurdere hvilke 

behov som en i dag ser som mulige, som vil være reelle om 5 år. Dette skyldes hovedsakelig 

at mange av behovene er fremmet av prosjekter som per dags dato hverken har a) 

fullstendig oversikt over behovene eller b) oversikt over egen betalingsevne på kort og lang 

sikt grunnet manglende fast driftsfinansiering. Dette innebærer at behovene som er kartlagt 

varierer fra rundt 250 m² til rundt 750 m². Vi har beskrevet tre potensielle tiltak som kan 

fungere som løsninger på både nåværende og fremtidige behov ved Halti. 

 
5.2 Nytt bygg «Innovasjonssenter - Halti III» 
Forprosjektet ble igangsatt for å vurdere en utbygging av et tredje byggetrinn som skulle 

huse ulike foretak og funksjoner i tett tilknytning til det nåværende Halti-miljøet. En utbygging 

gir mange muligheter til å utforme infrastruktur, spesialrom og utforming til moderne 

kravspesifikasjoner som beskrives som ønskelige av respondentene i behovskartleggingen.  

Et nybygg vil også muliggjøre synergieffekter opp mot den nåværende byggmassen/miljøet. 

Ulempene med dette er investeringskostnadene som må bæres av byggeier alene om ikke 

alternative finansieringsmuligheter som statlige tilskudd eller lignende gis.  

Vår vurdering av dette er likevel at usikkerhetene rundt størrelsen på de faktiske behovene 

samt at det er kartlagt et stort udekket tilbud av tilsvarende lokaler i området 

Storslett/Sørkjosen vil medføre vanskeligheter å få på plass en tilfredsstillende finansiering 

av dette per dags dato. En annen faktor er at et alternativ «Innovasjonssenter - Halti III» kan 

komme i konkurranse med en annen alternativ løsning – nemlig Halti Villakssenter, som 

beskrives nærmere under. 

Om finansieringsmuligheter/ordninger: 
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• Finansieres av kommunale midler og låneopptak alene: Nordreisa kommune har i dag 

en stor byggmasse som bærer større eller mindre preg av manglende midler til 

vedlikehold. En utbygging bør derfor innebære en markedsmessig vurdering av 

fremtidige driftsinntekter gjennom sikre leietakere over tid til å dekke drifts- og 

kapitalkostnader.  

Dette vanskeliggjøres av at mange av de kartlagte behovene er avhengige av 

prosjekter som per dags dato ikke kan garantere en slik sikkerhet. Det store tilbudet 

av private ledige lokaler i området, kan også medføre prispress og stor konkurranse 

mot potensielle leietakere. Det bør også vurderes om det er ønskelig at Nordreisa 

kommune skal gå i konkurranse med eget næringsliv på utleiemarkedet om det ikke 

finnes tungtveiende grunner for dette. 

• Delfinansiert av statlige midler: Om man kan få statlige tilskudd til bygget minsker 

usikkerhet for byggeier og man kan bygge med lavere risiko. Dette krever lange 

prosesser som inkluderer politisk påvirkning opp mot beslutningstakere sentralt, både 

av politisk karakter og i departementene. Også for investeringstilskudd er de kartlagte 

behovene kommet for kort til å kunne garantere en slik sikkerhet.  

Det finnes en rekke instanser som kan gå inn med lån og tilskudd til utbygging. 

Tilskudd og lån vurderes ut ifra hvem som er a) eier av bygget b) hvilket formål bygget 

har og c) hvilke leietakere som skal inn. I tillegg til bank er disse mulige finansiører: 

Innovasjon Norge, Sametinget, fylkeskommunen, ulike departement, SIVA og private 

investorer. 

• SIVA som eier: SIVA har tradisjonelt fungert som en katalysator for realisering av 

næringsbygg i områder hvor det av markedsmessige grunner mangler privat kapital 

eller evne til å gjennomføre nødvendige investeringer i nærings- og industrieiendom. 

SIVA var involvert i Halti 1 som konseptutvikler, men har ikke i de tidligere 

byggetrinnene vært inne som investor. Vi har i løpet av forprosjektperioden vært i 

uformelle samtaler med SIVA for å kunne få signalisert i hvilken grad de kunne være 

interessert i å ta en rolle i et nytt byggetrinn av Halti. Signalene var i stor grad 

negative, da de i større grad ønsker å bidra direkte mot næringsliv (en stor grad av 

kartlagte behov er offentlige eller halvoffentlige av natur) samt at nåværende tilbud av 

ledige lokaler tyder på at det ikke er noen markedssvikt på tilbudssiden i Nordreisa 
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kommune. Vi vil likevel ikke utelukke SIVA som bidragsyter, men det vil kreve utvikling 

av prospekter som vekker deres interesse. 

• Privat utbygger: Vår vurdering er at det ikke er sannsynlig at private aktører vil ta 

risikoen som ligger i å finansiere et slikt bygg gitt nåværende usikkerhet rundt behov 

og inntekter, samt at det vil være stor konkurranse om leietakere gitt nåværende 

situasjon på utleiemarkedet i Nordreisa. 

 

 

5.3 Villakssenter Nordreisa 
Prosjektet Villakssenter Nordreisa er et eksisterende prosjekt som planlegger nybygg av 

lokaler i sammenknytting med Halti. Dette prosjektet vurderes av oss til å inneha en større 

grad av realisme i forbindelse med potensiell realisering, grunnet muligheter til fast statlig 

grunnfinansiering og med det minske finansieringsrisiko for byggeier. Et slikt bygg vil om 

realisert, minske flere av utfordringene som er kartlagt i denne undersøkelsen. Blant annet 

ved at nåværende leietakere i Halti 1 og 2 flytter over i nye lokaler og med det frigir arealer 

som kontor, møterom, med mer til andre aktører. Om Villakssenteret blir realisert i kommunal 

regi vil det også kunne tilpasses til å dekke andre av de kartlagte behovene, slik som 

lagerplass med mer.  

En viktig faktor i dette prosjektets realiseringsmuligheter er også at dette ikke i 

utgangspunktet vil være i konkurranse med lokalt næringsliv da leietakerne i stor grad vil 

være offentlige aktører, samt at lokaliseringene er definert til å ligge i umiddelbar tilknytning 

til Reisaelva, Nord-Troms museum, kvenkultursentret og forvaltningsknutepunktet i 

nåværende Halti. 

 

5.4 Benytte eksisterende kommunal byggmasse eller benytte 
private tilbydere av lokaler  
Det er i kartleggingsjobben kartlagt at opp mot 3000 m² arealer står ledig i Nordreisa i dag, 

hvor private tilbydere står for hovedvekten av disse. De private tilbyderne har gitt et sterkt 

signal om at de er villige å gjøre nødvendige tilpasninger i deres bygg for å kunne tilpasse 
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seg de spesielle behov som måtte finnes. I tillegg har Nord-Troms videregående skole 

ønsket en nærmere dialog om å kunne huse de behov som går rundt opplæring 

(Studiesentret, fagskoletilbud, Campus etc.) om disse prosjektene skulle realiseres. 

Nordreisa kommune har også tilgang på annen byggmasse som gamle Sørkjosen skole som 

også kan benyttes til aktuelle behov.  

Nordreisa kommune sitter, som byggeier i dagens Halti, med mulighet til å gjøre endringer i 

hvilke aktører som skal befinne seg i bygget nå og i fremtiden, og det kan derfor være at en 

gjennomgang av dagens aktører på bygget og aktørenes faktiske behov kan medføre 

muligheter til å frigi arealer i dagens bygningsmasse. En konstruktiv dialog med aktørene på 

bygget kan gi avklaringer på om deres behov kan løses på andre lokalisasjoner i kommunen. 

 

5.5 Konklusjon 
Prosjektresultatene ble drøftet i forprosjektets styringsgruppemøte 19. juni 2019, og følgende 

konklusjon ble gjort: 

Det som er realistisk, hvis det skal være et nybygg, er en mindre utbygging av Halti rundt 

prosjekt Villakssentret (Halti III). Villakssentret vil ha mulighet for å utløse statlig finansiering, 

og kommer ikke i konkurranse med private utleiere. En slik utbygging vil også løse mange av 

de andre behovene som per i dag er kartlagt rundt dagens drift på Halti. 

Det er vanskeligere å tilrettelegge for Studiesentret/Campus sitt behov for 

undervisningsfasiliteter, de trenger fleksibilitet i forhold til gruppeundervisning, forelesninger 

samt digitale læringsplattformer.  Studiesentrets behov vil også være varierende med 

studietilbudene framover, og tilrettelegging av fleksible lokaliteter er derfor viktig.  

Pr i dag har Nord-Troms videregående 350 m2 ledig areal på skolested Nordreisa, og 

utdanningsaktiviteten kan vurderes flyttet dit. Det vil gi samordning både på infrastruktur 

(eks. digitale klasserom) og fag. Virksomheten rundt studiebibliotek kan evt. flytte med slik at 

tilbudet følger studentene. Ved å samordne Studiesentret/Campus med Nord-Troms 

videregående, vil en støtte opp om det videregående skoletilbudet i regionen og skape 

synergieffekter rundt utdanning i regionen.  
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Fagskoleprosjektet kan også knyttes til videregående, evt. kan de tilbys å leie Sørkjosen 

skole. Kventeateret kan også tilbys Sørkjosen skole, midlertidig eller evt. permanent om 

frigjøring av lokaler på Halti etterhvert blir tilfredsstillende for deres behov.  

Halti næringshage og/eller næringshagebedriftene kan ved behov for økt kapasitet evt. 

ekspandere i Kunnskapsparken. 

Attraktive lokaliteter og kunnskapsmiljøer er svært viktige for kommunen i framtiden. Idéen 

om desentraliserte modeller for innovative kunnskapsmiljøer (Innovasjonssenter Nord) 

anbefales tatt med videre, som et konsept mer enn et eget bygg. 

 

Storslett 20.6.2019 

Inger Birkelund, ihana! as 

Trude Indrebø og Rune Steinsvik, Halti næringshage AS 

 

VEDLEGG 
1. MARKEDSUNDERSØKELSE BOBILPARKERING STORSLETT, FRA 2018 
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1. Prosjektbeskrivelse 
 

Bakgrunn:  

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og 

muligheter i lokalmiljøet og øker  sannsynligheten  for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises 

også til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet 

for å etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.  

Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet har vi kunnskap om at unge har mangelfull kjennskap 

til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er et viktig virkemiddel for å øke 

kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt stolthet og forsterke regional identitet.  

Gjennom entreprenørskap og elevbedrift som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med 

lokalt næringsliv, ønsker vi å gi unge gode vilkår for gründersatsing. 

 

Hovedmål:  Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se mulighter i egen region.  

  

Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling,  øke bolyst og stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling  

 

Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk 

entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.   

 

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliter som 

fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  og 

implementeres i grunnskolene i regionen 

 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på 

entreprenørskap,  gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms 

(Utdrag fra styringsdokumentet Delprosjekt A – 6-16 år, versjon 7.10.16) 
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2. Generell informasjon  
Entreprenørskapsprosjektene hoppIDÉ A, B og C ble gjennomført uavhengig av hverandre i 

tidsrommet 2015-2019. For del A har denne prosjektperioden vart fra 1.1.16 – 30.8.19, prosjektleder 

har vært Tonny Mathiassen og kontorstedet var Burfjord, Kvænangen kommune. Han har jobbet med 

dette prosjektet i en 50% stilling, arbeidsgiveransvaret har vært lagt til Skjervøy kommune.  

Prosjektet har blitt gjennomført og styrt etter Milepælsplan Delprosjekt A Grunnskolen, dokumentet 

ble revidert og godkjent av styringsgruppa for prosjektet i 2017. Sen høst 2018 ble prosjektet 

forlenget til å vare ut skoleåret 18/19, denne perioden ble styrt etter ekstraordinær handlingsplan 

omtalt i dokumentet Tilleggsopplysninger til Søknad om forlengelse av november 2019.  

I tillegg til dette har prosjektet også blitt vurdert opp mot måltall satt av Ungt Entreprenørskap 

Troms, dette omhandler forventet elevaktivitet i regionen fordelt på entreprenørskapsprogrammene 

i grunnskolen.  

Totalt har prosjektet 2135 registrerte treffpunkter med elever og lærere i Nord-Troms fra oppstart til 

dags dato. Disse aktivitetene har blitt registrert gjennom portalen Perikum og detaljert informasjon 

om nøyaktig aktivitet, omfang og deltakere kan bestilles ved å kontakte Ungt Entreprenørskap 

Troms.  

3. Gjennomføring 
2016 startet med kursing og opplæring av prosjektleder, det ble raskt etablert kontakt med Ungt 

Entreprenørskap Troms som hadde den faglige rollen og satt på kunnskaps- og ressursbanken som 

skulle overføres til regionen.  

Det ble lagt en strategi om at alle lærere på alle skoler skulle få tilbud om opplæring i 

entreprenørskap i skolen og de tilgjengelige programmene de kan benytte seg av. I tillegg til dette 

skulle det etableres kontakt med skoleeiere og skolestedene slik at de fikk en mer grundig 

informasjon om bakgrunn, innhold og målsetning for prosjektet.  

Det ble raskt tydelig at det ikke eksisterte tilstrekkelig politisk og administrativ forankring av 

prosjektet, dette i tillegg til at samtlige kommuner i Nord-Troms fikk ny ordfører ved valget høsten 

2015 gjorde at det ikke eksistert et politisk eller administrativt trykk på skole og etatsledere for 

deltakelse og gjennomføring. Det må også legges til at flere av kommunene har byttet etatsleder for 

oppvekst en eller flere ganger i prosjektperioden, og med manglende skriftlig forankring har ikke 

denne satsingen blitt opplyst om og videreført til nye etatsledere.  

Dette gjorde det vanskelig å få til bindende avtaler med skolene om implementering av 

entreprenørskap i plan for oppvekst og omsorg, lokale læreplaner og årshjul for skolene. 

Det første året gikk derfor i hovedsak til informasjonsmøter og opplæring i tillegg til noen store 

enkeltarrangement som en felles Kick-Off for alle delprosjektene og en Innovasjonscamp. 

I år to av prosjektet var hovedfokuset på å knytte næringsliv og skole tettere sammen, det ble gjort 

mange bedriftsbesøk hvor verving og opplæring av veiledere til skoleprogrammer var agendaen. Det 

ble også startet opp en del gjennomføringer av program på enkelte skoler, i tillegg til de årlige store 

Innovasjonscamp arrangementene.  
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For siste år av prosjektet var det gjennomføring i skolene som var hovedprioritet, men selv med det 

forarbeidet som var lagt til grunne de to foregående årene var det vanskelig å få innpass på skolene, 

manglende føringer fra etatslederne gjorde at entreprenørskapsarbeidet i skolen måtte konkurrere 

med mange andre tilbydere om skolens tid. Og for enkelte kommuner hadde de allerede et utvalgt 

satsingsområde for denne perioden som hadde politisk og administrativ forankring.  

Dette resulterte i at prosjektet ikke fikk så mange gjennomføringer av entreprenørskapsprogrammer 

som ønsket, og igjen måtte det prioriteres møter med skoleledere og sentraladministrasjon for å 

jobbe mot en bedre forankring.  

Høsten 2018 ble det gjort en undersøkelse med skolene for å kartlegge hva som skulle til for å få flere 

gjennomføringer og mer entreprenørskapsaktivitet i skolen, svaret fra skolene var todelt, de ønsket 

en klar føring fra skoleeier om at dette skulle være et prioritert satsingsområde fra kommunens side i 

tillegg ønsket de en tettere oppfølging fra prosjektleder eller Ungt Entreprenørskap med fysisk 

tilstedeværelse ved gjennomføring i skolen fram til lærerne følte seg komfortable nok til å 

gjennomføre dette alene. Disse tilbakemeldingene ledet at styringsgruppa til hoppIDÉ del A valgte å 

sende en søknad til Troms fylkeskommune om en forlengelse av prosjektet ut skoleåret 2018/2019. 

Søknaden ble godkjent og prosjektperioden ble forlenget til 30.08.2019. 

Dessverre ble prosjektlederen langtidssykemeldt på slutten av 2018, og var ikke tilbake i jobb før 

midten av mars 2019, da i redusert stilling. Dette resulterte i at målene satt i handlingsplanen for 

2019 ikke ble møtt og et ekstraordinært styringsgruppe møte i mars 2019 fastsatte en ny 

handlingsplan for våren 2019.  

I april 2019 ble det avholdt et møte mellom hoppIDÉ del A, Ungt Entreprenørskap og alle 

avdelingslederne for oppvekst i de 6 Nord-Troms kommunene. Her var agendaen veien videre etter 

endt prosjektperiode. For kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen ble resultatet at de ikke ønsket 

en ny avtale om videre engasjement, mens Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen ønsket en videre 

dialog for videreføring, dette oppdraget ble overdratt til Ungt Entreprenørskap da det er de som vil 

overta ansvaret for entreprenørskapssatsingen i grunnskolen etter endt prosjektperiode. Men 

avgjørelse til Storfjord, Lyngen og Kåfjord gjorde at den reviderte handlingsplanen fra en mnd. 

Tidligere ikke kunne opprettholdes og det ble i stedet for lagt inn ekstra innsats i Nordreisa og 

Skjervøy.  

Den siste måneden av prosjektet har blitt brukt til avvikling av hoppIDÉ og overlevering av prosjektet 

fra prosjektleder til Ungt Entreprenørskap Troms.   

 

4. Erfaringer 
Vedtaket om å satse på entreprenørskap i grunnskolene i Nord-Troms var ikke godt nok forankret da 

prosjektet begynte, for de fleste ordførerne og etatslederne for oppvekstsektoren var dette helt 

ukjent. Det eksisterte heller ikke et sentralt styringsdokument som forklarte hvordan dette skulle 

innarbeides i de lokale læreplanene, eller et generelt dokument om at dette var en vedtatt satsing  

102



 
 

   
   

 

 

 

for Nord-Troms de neste 3 årene, og at etter denne satsingen skulle entreprenørskapsprogrammene 

være implementert i hver enkelt skole. 

Møtet jeg og Ungt Entreprenørskap hadde med etatslederne for oppvekstsektoren på slutten av 

prosjektperioden hvor vi diskuterte kommunenes vilje og ønske om deltakelse, burde vært 

gjennomført før prosjektoppstart, helst i planleggingsfasen.  

Rent praktisk ser vi at skolene er veldig positive til programmene når de har fått erfaring med 

gjennomføring og ønsker flere programmer. I dag er det flere enkelt skoler som på eget initiativ 

gjennomfører entreprenørskapsprogrammene på skolen, men uten en kommuneavtale etter prosjekt 

slutt vil det bli vanskeligere å få fysisk oppfølging av Ungt Entreprenørskap og det er fare for at 

aktiviteten og engasjementet dør ut.  

For lokale bedrifter og næringsliv har prosjektet blitt svært godt mottatt, det har gitt de en arena for 

å vise seg fram for ungdommen som de ikke hadde tidligere. På prosjektets evalueringsskjemaer som 

ble sendt ut etter endt aktiviteter svarer over 90% at de ønsker å delta flere ganger.  

5. Måloppnåelse 
I Prosjektbeskrivelsen listes det opp et hovedmål, et aktivitetsmål og 3 delmål.  

Det finnes per dags dato ingen instrumenter som kan benyttes for en kvalitativ måling av 

måloppnåelse for hovedmålet Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i 

egen region. Men prosjektet har 2135 treffpunkter med elever og lærere i løpet av prosjektperiode, 

og på evalueringsskjemaene er den generelle oppfatningen at det oppleves som nyttig og spennende 

å jobbe med entreprenørskapsarbeid i skolen, og at elevene føler at de har blitt bedre kjent med 

egen kommune og lokalt næringsliv.  

For aktivitetsmålet gjelder den samme problemstillingen som ovenfor, vi kan kun måle dette 

kvantitativt per dags dato. Hvis vi derimot ser prosjektene under ett, ser vi en svært positiv trend på 

Nord-Troms VGS hvor Ungdomsbedriftene ved denne skolen ofte er de aller beste i fylket og at dette 

igjen er med på å øke rekruttering til entreprenørskapslinja der.  

Delmål 1 er ikke oppfylt i og med at det kommer nye læreplaner for grunnskolen i august 2020 

ønsket ikke skolene å utforme nye lokale læreplaner for kun en kort periode for så å lage nye i 2020. 

De nye læreplanene inneholder egne seksjoner om entreprenørskap og det vil derfor være naturlig 

legge inn entreprenørskapsarbeid i disse for de kommunene som har valgt å gå videre med dette. Det 

er kun 3 av 6 kommuner som har valgt en videre satsing i regi av Ungt Entreprenørskap. Storfjord og 

Lyngen kommune vil også satse på entreprenørskap med da i egen regi.  

Delmål 2 er delvis oppfylt, det har blitt gjennomført programmer som omhandler regionens 

stedskvaliteter i alle kommunene med gode tilbakemeldinger. Men som i punktet over har de ikke 

blitt vedtatt inn i lokale læreplaner pga. ventede nye læreplaner. For skolene på Skjervøy og 

Kvænangen har disse programmene blitt tatt inn i årshjulet for skolene, mens Nordreisa jobber med 

en lignende plan.  
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Delmål 3 må sees på som oppfylt i den grad det lar seg måle, de aktivitetene som har hatt best 

oppslutning er definitivt de der hvor skole og næringsliv har møttes på en felles plattform, da spesielt 

Innovasjonscamp og SMART. Her er tilbakemeldingene at nytteverdien har vært høy både fra elev, 

skole og næringslivssiden.    

6. Konklusjon 
En svak forankring i forkant av prosjektstart gjorde det vanskelig å gjennomføre prosjektet iht. 

milepælsplanen, dette har også fått innvirkning på resultatet og antall elevtreff.  

Varsel om ny læreplan for grunnskolen i 2020 gjorde at forankring i lokale læreplaner ikke ble 

iverksatt.  

Skolene i regionen har fått erfaring med gjennomføring av entreprenørskapsarbeid som 

undervisningsmetode, tilbakemeldingene er positive og de aller fleste ønsker å fortsette dette 

arbeidet. Dette sett i sammenheng med det økte fokuset på tverrfaglighet og temabasert læring i 

den nye læreplanen har gjort skolene beviste på viktigheten av å mestre slike undervisningsmetoder. 

Kun 3 av 6 kommuner jobber videre med å få i stand en kommuneavtale med Ungt Entreprenørskap 

og da tilgang til de programmene som har vært jobbet med i prosjektperioden. To kommuner ser på 

muligheten til å gjøre egne tiltak for entreprenørskapsarbeid i skolen. Og en kommune ønsker ikke å 

ta stilling til dette nå.  

Prosjektet har vært viktig for å gi barna våre en nærmere kunnskap om regionen de bor i, de har lært 

å se muligheter og fått erfaring med å gjøre noe med dette i ufarlige omgivelser. Noen av løsningene 

elevene kom fram til i programmene de jobbet med har blitt vurdert som så gode at oppdragsgiver 

har ønsket å benytte seg av disse. 

En videre felles satsing med politisk og administrativ forankring med en fysisk tilstedeværelse av en 

eller flere resurspersoner i regionen hadde vært den optimale løsningen for videreføring av 

prosjektet slik at jobben som er lagt ned de siste 3,5 årene ikke går tapt.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/3-69 033 11.09.2019 

 

Særutskrift - Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og epikrise- referert i 
Regionrådet 

 
Vedlagt følger særutskrift fra møte i Kåfjord eldreråd 27.8.19 for oppfølging og til orientering. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/3-69 
 
 
 
Kopi: 
Reidar Pedersen Breivik Rismovegen 1 9146 Olderdalen 

 
Intern kopi: 
Svein Oddvar Leiros  
Einar Pedersen  
Trond Skotvold  
Arthur Kjelstrup Olsen  
Gro Søland  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/3 -64 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 05.09.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kommunalt råd for eldre 27.08.2019 

 

Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og epikrise- referert i Regionrådet 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1    Uttalelse fra Regionrådet 
2 Forslag fra Kåfjord eldreråd - Språk epikriser 
3 Forslag til uttalelse - postutlevering 

 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 27.08.2019  

Behandling: 
Saken var satt opp som referatsak 9/19 i eldrerådet. Rådet ønsket at dette ble endret til politisk 
sak. 
 
Eldrerådet merker seg at regionrådet har behandlet begge disse sakene som referatsaker, og 
dermed ikke følges opp videre. Dette er uakseptabelt, og rådet ber om regionrådets oppfølging og 
støtte. Både post og epikrise angår hele befolkningen, og ikke minst eldre. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Eldrerådet merker seg at regionrådet har behandlet begge disse sakene som referatsaker, og 
dermed ikke følges opp videre. Dette er uakseptabelt, og rådet ber om regionrådets oppfølging og 
støtte. Både post og epikrise angår hele befolkningen, og ikke minst eldre. 
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Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken var satt opp som referatsak 9/19 i eldrerådet. Rådet ønsket at dette ble endret til politisk 
sak. 
 
 
 
 

Vurdering 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.06.2019  
 
 
Kommunestyrets behandling:  
 
Leder fremmet formannskapets innstilling til vedtak.  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak, enst.   
 
1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann fremme søknad om medlemskap til             

Nord-Troms Regionråd. 

2. Fremforhandlet selskapsavtale og samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret 
til endelig godkjenning. 

3. Kommunestyret sier opp medlemskapet i Ávjovárri urfolksregion med virkning fom. 
inntreden i Nord-Troms Regionråd. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 28/19  Godkjenning av protokoll 25.06.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 25. juni 2019 i 
Olderdalen. 
 
 
Sak 29/19  Halvårsrapportering fra prosjekt Lyngshestlandet   
Saksdokumenter:  

 Halvårsrapport pr 12.07.09 
 Regnskap pr 30.06.19 

 
Saksopplysninger: 
Prosjekt Lyngshestlandet er et forprosjekt med 1 årig varighet. Prosjekteiere er 
Regionrådene i Nord-Troms- og Tromsøregionen ( i praksis Nord-Troms regionråd). 
Styringsgruppen består av representanter fra regionrådene.  
Prosjektleder: er Birgit D. Nielsen, Lyngshestlandet. 
 
Prosjektbeskrivelse 
Gjennom forprosjektfasen vil en kunne utforske ulike tiltak knytta til bruk av 
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med 
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.  
 
Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 
 
Forventet resultat av forprosjekt 
God oversikt overantall lyngshester og næringsaktører som bruker, eller ønsker å 
bruke lyngshesten i næring (reiseliv/"inn på tunet"). 
 
Etablert kontakt med destinasjonsselskaper og andre aktuelle samarbeidsparter som 
er interessert i å være med og utvikle reiseliv med lyngshest 
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Etablert nettverk med relevante samarbeidsparter/nettverk i Sverige, Finland og 
Russland om bruk av nasjonale hesteraser for å oppnå økt verdiskapning i reiseliv 
og økt boglede i regionene. Samarbeid om prosjekter for økt kunnskap om 
nasjonale hesteraser, opprinnelse og kultur knytta til bruk av hesten. 
 
Gjennomført små konkrete prosjekter:  
- avtale/gjennomført museumsutstillinga Lyngshestfortellinger i Tromsø 
- brosjyrer/bilder/musikk/YouTube-filmer/fortellinger er samla og tilgjengeliggjort 
 
Grunnlag for å avgjøre om man skal søke finansiering for et hovedprosjekt 
foreligger. 
 
Samarbeidspartnere 
Regionrådene i Nord-Troms og Tromsøregionen har vedtatt støtte til prosjektet. 
Det er etablert kontakt med Visit Tromsø sitt prosjekt Sommer i Nord. 
Lyngshestmiljøet i regionen. Kompetansemiljøet på Halti i Nord-Troms, Midt-Troms 
museum og Visit Lyngenfjord er aktuelle samarbeidsparter. 
 
Målgrupper 
Offentlig forvaltning, politikere og befolkning generelt i regionen. 
Eiere/brukere av lyngshest 
Reiselivsaktører (etablerte og potensielle), både tilbydere og 
destinasjonsselskaperog tilsvarende 
 
Tidsplan 
Forprosjektfasen er planlagt å vare ett år - med en prosjektleder i 30 - 40% stilling. 
 
Budsjett 
Forprosjektet har en ramme på kr 388.500. 8 kommuner har bidratt med kr 20.750, 
Sparebank1 Nord-Norge med samme beløp og Troms fylkeskommune med kr 
186.750. I tillegg kommer eget arbeid med kr 15.000. 
 
Regnskap 
Pr 30.06.19 er det kostnadsført kr 89.625, tilsvarende beløp er inntektsført slik at 
prosjektregnskapet er i balanse. 
 
Prosjektleder presenterer halvårsrapporten på regionrådets møte. 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd tar halvårsrapporten fra prosjekt Lyngshestlandet til 
orientering. 
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Sak 30/19    Regnskap pr 30.06.19 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 30.06.19 
 Delregnskaper 30.06.19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger:  
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og sekretariat rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter  
og prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms».  
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 
o Kompetanseløft Nord-Troms – avsluttes 30.06.19 
o Boligutvikling Nord-Troms – avsluttet 2018 
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt;  

 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar – avsluttes 31.08.19 
 Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage – avsluttes 

høst 2019 
 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage – avsluttes 

okt 2019 
 

 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med UiT og Halti 
næringshage 

 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører 
 Infrastrukturprosjekt Nord-Troms avsluttet febr 2019 
 Havneprosjektet, prosjektansvar: Skjervøy kommune – del I avsluttet, del II 

avsluttes nov 2019 
 Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» - oppstart juni 2019. 4 prioriterte 

områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, Unge og entreprenørskap, 
Grensetjenesten. Drivkraft Nord-Troms bygger på arbeidet som er gjort 
gjennom Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms  

 Prosjekt Lyngshestlandet – samarbeidsprosjekt med Tromsø-områdets 
regionråd. Prosjektansvar: Birgit D. Nielsen – oppstart jan 2019 
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Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget viser et overskudd pr 30.06.19 på kr 183.175. 
 
Kommentarer til avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - mindreforbruk skyldes reduksjon i 
lønnskostnad daglig leder og regnskapsmedarbeider som henføres til 
prosjekter og økonomioppfølging i studiesenteret (kostnadsfordeling) 

o «Annonser, div kostnader» – overforbruk skyldes innkjøp av billedmateriale 
og utarbeidelse av presentasjoner, i tillegg til gaver utdelt på studietur til 
Sogndal mai 2019 

o «Møtekostnader» og »reisekostnader» - merforbruk skyldes studietur til 
Sogndal 6.-9. mai. Totalkostnad for studietur: kr 132.446. Kommunene ble 
fakturert egenandel på kr 9.500. Nettokostnad reigonrådet kr 75.446.  

o Øvrige poster forventes brukt i 2. halvår (tiltak ungdom, data, profilering, 
samarbavt TIL) 

 
Kommentarer ikke budsjetterte poster: 

 «Prøv sjøl» - dette er et fond hvor kommunene har bidratt med midler. I 
tillegg er det gjort vedtak om å bruke deler av midler fra «Næringsprisen for 
Troms» som RUST mottok til å fylle på fondet. Ungdom kan søke midler fra 
fondet – bevilgninger kommer til uttrykk som kostnad – så inntektsføres 
tilsvarende beløp fra fondet. Dette påvirker ikke resultatet. 

  «Kjøp av tjenester»: omfatter flere aktiviteter: 
o Holm Rådgivning kjøp av tjenester i daglig leders sykefravær (medfører 

mindreforbruk lønn/ref sykepenger trekt fra) 
o Infrastrukturprosjektet – kjøp av tjenester fra Transportutvikling AS. 

Prosjekt i balanse - tilsvarende beløp er inntektsført (prosjektet er 
fullfinansiert) 

o Prosjekt Lyngshestlandet – kostnader og inntekter er ført – prosjekt i 
balanse 

o Kjøp av tjenester foto – til presentasjoner i regionrådet 
 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 22.089 pr 30.06.19. 
Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver i prosjektet 
«Kompetanseløft i Nord-Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ 
kostnadsfordeling. 
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Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms 
fylkeskommune har bevilget til drift. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Delregnskap/sluttregnskap prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse. Dette 
utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 
Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Prosjektet avsluttes 
regnskapsmessig 30.06.19.  Det er også utarbeidet en regnskapsoversikt for hele 
prosjektet (vedlegg) for perioden okt 2014-juni19. Sluttregnskapet for hele 
prosjektperioden og revisjonsrapport behandles i sak 34/19. 
 
Prosjekt Drivkraft og Lyngshestlandet 
Til orientering finnes en oversikt over inntekter og kostnader for prosjekt Drivkraft 
og Lyngshestlandet. Begge inngår i driftsregnskapet, men påvirker ikke resultatet. 
 
Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.19 på 
kr 205.265. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.19 til orientering. 
 
 
 
Sak 31/19    Budsjett 2020 
Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 
selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 
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kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 
etter folketall.  
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 
permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med 
ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge 
opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 
 
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 
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Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. En liten justering 
er gjort mellom posten «lønn» og «regnskap» - kr 100.000 er flyttet på, da dagens 
regnskapsfører slutter i regionrådet. Det er aktuelt å kjøpe regnskapstjenester fra 
vertskommunen. 
 
Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor 
justert opp forrige budsjettår.  
 
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en 
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til 
enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i 
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
 
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %. 
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Driftstilskudd studiesenteret: 
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen 
er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke 
på plass en fast finansiering. Det har også vært understreket at man ønsker en 
likebehandling mellom studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms 
har hatt finansiering over Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms 
tilskuddet via UiT. 
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I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 
hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-
Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
 
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med 
minimumsbemanning på 2 stillinger.  I påvente av avklaringer vedrørende 
studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og hvem som skal bidra til finansiering 
er det behov for å øke driftstilskuddet til studiesenteret med virkning fra 2020. Det 
foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med samme 
fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Det vil samtidig bli søkt/jobbet 
for å øke tilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskommune til 1.000.000. Dette er 
nødvendig for å sikre driften av studiesenteret fra 2020. 
 
Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Betydningen 
av studiebibliotekene i kroner og øre vil bli kartlagt, slik at vi synliggjør også denne 
aktiviteten overfor medfinansiører (eks fylkeskommunen i første omgang). 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med en  
økning av tilskudd til Nord-Troms studiesenter. Kommunale driftstilskudd for 2020  
fastsettes etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 %  
etter folketall).  
 
 
 
Sak 32/19    Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 
 Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord 
Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende 
Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.  
 
Planens hovedmål var: 

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 
2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 

nivå innen 2020  
3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi 

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte 
mål.  
 
Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, 
og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres. 
 
Nasjonale føringer: 
Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i 
forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. 
Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig. 
 
Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, der ei av fire 
utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".  
 
Status i arbeidet: 
De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en 
aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og 
energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en 
representant fra hver kommune. 
 
Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet 
da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at 
eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-
Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd 
med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til 
gjennom Paris-avtalen.  
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Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av 
klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må 
derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, 
drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv 

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om 
støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det 
ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å 
opprette et klimanettverk. 

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til 
kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens 
vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt 
frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på 
arbeidet med å rullere planen. 

Vedtak fra Rådmannsutvalget: 
«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN 
Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt 
sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom 
konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimat på 
kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-. 
 
Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune 
vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide 
energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»  

 
 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i 
budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for 
revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms. 

2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet. 
3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune. 

 
 
 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms 

Regionråd 
Saksdokumenter:  
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 Henvendelse fra Kautokeino kommune, med saksfremlegg og vedtak fra 
kommunestyret 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
 
Saksopplysninger: 
Kautokeino kommune har ved kommunestyresak 17/19 enstemmig vedtatt å 
fremme søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd. Ordfører og rådmann er 
gitt fullmakt til å gjennomføre nødvendige formaliteter før 
selskapsavtale/samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret for endelig 
godkjenning. 
 
Kautokeino kommune har bedt om møte med Nord-Troms Regionråd for å avklare 
videre prosess.  
 
Klipp fra saksprotokoll i Kautokeino kommunestyret - 27.06.2019:  
«Kommunestyrets vedtak, enst.  
1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann fremme søknad om medlemskap til 

Nord-Troms Regionråd.  
2. Fremforhandlet selskapsavtale og samarbeidsavtale legges frem for 

kommunestyret til endelig godkjenning.  
3. Kommunestyret sier opp medlemskapet i Ávjovárri urfolksregion med virkning 

fom. inntreden i Nord-Troms Regionråd.  
 
Saksfremlegg fra Kautokeino kommune: 
Sakens bakgrunn:   
Etter Porsanger kommunes utmeldelse av Ávjovárri urfolksregion i 2014 har regionrådet kun bestått av 
kommunene Kautokeino og Karasjok. De to gjenværende kommunene har i perioden 2014 - 2019 
fremdeles opprettholdt samarbeidet i regionrådet, men erfarer at en situasjon med kun to 
medlemskommuner og dermed små administrative ressurser har gjort det formelle regionrådsarbeidet 
svært utfordrende. Kautokeino kommune v/ordfører har diskutert situasjonen med Karasjok kommune 
v/ordfører der partene er enige om at begge kommuner trenger å se på alternativer for 
regionrådssamarbeid. Partene er gjensidig orientert om kontakten kommunene har hatt med hhv. 
Nord-Troms Regionråd (Kautokeino) og Øst-Finnmark Regionråd (Karasjok) om mulig medlemskap.  
 
Kautokeino kommune har etter drøfting om disse problemstillingene i formannskapet i 2018 tatt 
kontakt med Vest-Finnmark regionråd ang. mulig medlemskap. Vest-Finnmark regionråd behandlet 
henvendelsen på møte 1.– 2.10.18 med en konklusjon om å ikke øke antall medlemskommuner inntil 
regionrådet har revidert gjeldende strategiplan 2016 – 2019. Kautokeino kommune er ikke orientert 
om utfallet av en eventuell revidering.  
 
 
 
Vurdering:  
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 Kommunesektoren merker en sterkere dreining fra både regionale og statlige myndigheter i retning av 
dialog og samhandling med regionråd fremfor enkeltkommuner, noe det nye fylkesmannsembetet for 
Troms og Finnmark formelt også har ytret ønske om. Stadig flere av kontaktpunktene mellom 
kommune og region/stat fasiliteres gjennom regionale sammenkomster, der særlig regionråd har en 
økende formell rolle. Fylkeskommunene synes også i stadig større grad vektlegge høringsuttalelser 
fremmet av regionråd fremfor enkeltkommuner. I mange tilfeller er dette logisk, fordi tiltakene det 
gjelder omhandler fagfelt som berører flere kommuner, eksempelvis spørsmål rundt 
rammefinansiering, infrastruktur, nye lovpålegg etc. For politiske initiativ rettet fra kommune mot 
statlige myndigheter har det også vært en sterk dreining i retning av at regionråd er det foretrukne 
nivå å diskutere politiske saker med. Dette og øvrige politiske og administrative gevinster 
regionrådssamarbeid kan innebære tilsier at det vil være tilrådelig å være tilknyttet et funksjonelt og 
robust regionråd.  
 
Med henblikk til det høye politiske og administrative aktivitetsnivået i Nord-Troms Regionråd fremstår 
dette som et godt og funksjonelt alternativ til Ávjovárri urfolksregion, også målt opp mot prisen 
kommunen betaler gjennom medlemskontingenten. Kautokeino kommune vil gjennom Nord-Troms 
Regionråd få tilgang til et politisk kollegium der både kommunekategori og demografi er nokså 
sammenlignbart, noe som vil skape grunnlag til drøfting av mange felles utfordringer og muligheter. 
Videre ligger det historiske kulturelle og næringsmessige bånd mellom Kautokeino kommune og 
samtlige av kommunene tilknyttet Nord-Troms Regionråd, konkretisert særlig gjennom 
reindriftsnæringens tilhørighet til regionen. En relativt stor andel av innbyggerne i Kautokeino 
kommune har sommerbosted i Nord-Troms og benytter seg til en viss grad av de ulike tjenestetilbud 
som disse kommunene står for. Identitetsfølelse og tilhørighet er derfor også noe som taler for 
Kautokeinos deltakelse i Nord-Troms Regionråd.  
 
Av utfordringer kan manglende fysisk infrastruktur som binder Kautokeino til NordTroms utgjøre visse 
begrensninger for samarbeid, noe også språkforskjeller særlig ifbm. tjenesteproduksjon kan gjøre. 
Dette er imidlertid områder det finnes løsninger på. Av hensyn til geografiske avstander har 
regionrådet allerede i dag praksis med digitale møter, samt at fysiske møter settes i sammenheng med 
andre større sammenkomster der kommunene uansett deltar. Vedrørende samisk språk og kultur har 
kommunene i Nord-Troms de siste tiår utviklet seg relativt langt med tanke på samisk språk og kultur, 
der man i tillegg til Kåfjords status som språkforvaltningskommune også har språksentre og samiske 
tilbud i bla. Storfjord, Nordreisa og Kvænangen. I mange tilfeller kan Kautokeino med kommunens 
sterke posisjon for samisk språk, kultur og administrative kompetanse utgjøre en ressurs for disse 
kommunene med faglige og økonomiske gevinster for både kommuneorganisasjonene, næringsliv og 
innbyggere i hele regionen.  
 
Sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner med virkning fom. 01.01.2020 vil i dette 
tilfellet tale til fordel for Kautokeinos eventuelle rolle som medlem i Nord-Troms Regionråd. Regionråd 
har mye av sin aktivitet rettet mot det fylkeskommunale nivået, der en felles fylkeskommune fom. 
2020 vil fjerne eventuelle politiske og administrative skillelinjer. For Kautokeino kommune vil det også 
kunne virke positivt å være i allianse med flere kommuner i det som blir det geografiske sentrum i det 
nye fylket, bla. fordi dette er kommuner med inngående kjennskap til både det administrative og 
politiske miljøet i Troms, samtidig som Kautokeino med sin inngående kjennskap til Finnmark vil 
kunne være til nytte for kommunene i Troms.»  
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Vurdering: 
Hvorvidt det er aktuelt å gå i dialog med Kautokeino kommune for å drøfte 
deltakelse i Nord-Troms Regionråd må avgjøres av regionrådet (ordførerne).  
 
Som et innspill i vurderingen er det to forhold som administrasjonen vil trekke frem, 
i tillegg til de betraktninger som er gjort i saksfremlegget fra Kautokeino kommune 
vedrørende «nytt» regionalt nivå, med sammenslåingen av Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
 
Regionrådstruktur Troms: 
Regionrådsstrukturen i Troms er i endring. Pr i dag har vi 4 regionråd i Troms. Sør-
Troms, Midt-Troms, Tromsø-området og Nord-Troms Regionråd. 
 
Fra 2020 opphører Sør-Troms regionråd og erstattes av Hålogaland 
interkommunale politiske råd – Hålogalandsrådet. Hålogalandsrådet består av 8 
kommuner i Nordland/Troms (kommuner fra Ofoten og Sør-Troms regionråd). 
 
Salangen kommune som i dag er med i Sør-Troms regionråd, blir medlem i Midt-
Troms regionråd fra årsskiftet. Midt-Troms regionråd vil i tillegg få en endring med 
at Senja kommune etableres fra 2020. 
 
Pr i dag foreligger ikke planer om å endre strukturen i Tromsø-området og Nord-
Troms. 
 
Selskapsavtalen – ny kommunelov: 
Ny kommunelov pålegger dagens regionråd ny organisering – nytt navn skal være 
interkommunalt politisk råd. Tjenestesamarbeid skal organiseres som 
oppgavefellesskap, ref ny kommunelov. Det er gitt signaler om en 4-årig 
overgangsfase for interkommunale samarbeid. Det vil si at Nord-Troms Regionråd 
må endre organisasjonsform i løpet av valgperioden. Dette arbeidet er ikke startet i 
Nord-Troms. 
 
I dagens Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd heter det: 
«§ 1 Foretaksnavn og deltakere 
Selskapets foretaksnavn er Nord-Troms Regionråd DA og selskapsloven gjelder for 
selskapet.  

I henhold til selskapslovens § 1-1, 5. ledd kan ikke kommuner, fylkeskommuner 
eller interkommunale selskaper delta i ansvarlige selskaper eller 
kommandittselskaper etter loven. Nord-Troms Regionråd DA ble opprettet før lov 
om interkommunale selskaper trådte i kraft og kan fortsette å være organisert som 

127



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                                   møte 19.09.19

 14 

et DA etter selskapsloven.1 Det er dog ikke mulig å ta inn nye kommuner som 
deltakere.» 
 
Konsekvensen av vedtektene er at det ikke er mulig å innlemme Kautokeino 
kommune som medlem i Nord-Troms Regionråd før ny organisering som 
interkommunal politisk råd skal gjennomføres. 
 
Saken legges fram uten innstilling. Regionrådet bes drøfte videre prosess i saken, 
og tilsvar på henvendelsen fra Kautokeino kommune. 
 
 
 
Sak 34/19  Sluttrapportering – evaluering «Kompetanseløft Nord-Troms  
Saksdokumenter:  

 Sluttrapport 
 Prosjektregnskap 2014-2019 
 Revisjonsrapport 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Studiesenter er i avslutningsfasen av prosjektet «Kompetanseløft Nord-
Troms». Prosjektet har pågått over 5 år. Det overordna målet for prosjektet og 
studiesenteret er «Å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 
arbeidskraft.» 
 
Bakgrunn: 
I 2013 ble det avholdt en work-shop i regi av Troms fylkeskommune for å prioritere 
viktige satsingsområder for utviklingen av Nord-Troms. Dette ble grunnlaget for 
«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» som var forankret i «Regional 
planstrategi for Troms»: 

«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms 
Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen 
står overfor en rekke utfordringer og scorer relativ lavt i forhold til resten av 
fylket med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, 
utdanningsnivå, sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som 
fraflytting og alderssammensetning med økt antall eldre. 
 

 
1 IKS-loven trådte i kraft 1.1.2000. 
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Det er behov for å utarbeide en nærings- og utviklingsstrategi for regionen 
for å kunne møte disse utfordringene. 

 
Fylkeskommunen avsatte midler til satsing i en 3-5 årsperiode. For Nord-Troms ble 
følgende satsinger prioritert: 

 Kompetanseløft Nord-Troms 
 Boligprosjekt (for å bygge flere gjennomgangsboliger) 
 Entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 delprosjekter fra grunnskole til unge 

gründere) 
 
De andre 3 regionene i Troms deltok i satsingen «Byregionprogrammet», i nært 
samarbeid med Troms fylkeskommune. Byregionprogrammet var en satsing fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkeskommunen inviterte «Nord-
Troms satsingen» inn i arbeidet med byregionprogrammet gjennom deltakelse i 
regionale møter i Troms, men ikke i den nasjonale satsingen. 
 
 
Modell Kompetanseløft: 
 
Det har gjennom prosjektperioden vært gjennomført tre utviklingsprogram rettet 
mot utvikling av kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord-Troms 
Studiesenter. 
 

 
 
 
Nærmere beskrivelse av modellen, satsinger og resultat i vedlagte sluttrapport. 
 
 

129



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                                   møte 19.09.19

 16 

Regnskap og revisjon: 
Prosjektet fikk innvilget kr 5.000.000 over 5 år fra RDA-midlene i Troms 
Fylkeskommune. Dette skulle bidra til 75 % av finansieringen. Resterende 25 % var 
egenandel. Egenandelen består av egen inntjening og eget arbeidet, og 
overoppfyller kravet til egenandel. 
 
Som det går fram av vedlagte prosjektregnskap er det gjort opp i balanse. 
 
Revisor har ingen merknader til prosjektregnskapet. 
 
 
Vurdering: 
Troms fylkeskommune sin satsing på Nord-Troms har gitt rom og muligheter for å 
satse og utforme kompetansesatsingen som en utviklingsstrategi for regionen. 
Satsingen har vært viktig sett med utgangspunkt i de utfordringene regionen har på 
kompetansesiden. Også det momentet at dette har vært en satsing over 5 år, har 
bidratt til langsiktighet i arbeidet som skiller seg fra «ordinært» prosjektarbeid 
(maks 3 år). Det store løftet fra fylkeskommunen har gitt gode resultater i regionen. 
 
Mange aktiviteter er gjennomført, mange involverte har fått ny kunnskap/erfaring, 
og det er bygd flere nettverk som lever etter prosjektslutt, ikke minst koblingen til 
UiT. 
 
Videreutviklingen av modellen med Motor, Megler og Møteplass har også vært 
viktig. Den unike modellen som er distribuert og fleksibel mener vi passer godt for 
distrikter med samme utfordringer til Nord-Troms. 
 
For øvrig vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd tar den fremlagte rapporten fra Kompetanseløft 
Nord-Troms til orientering. Resultater fra den pågående evalueringen bør tas 
med i rapporten. 

2. Prosjektregnskap og revisjonsberetning fra Kompetanseløft Nord-Troms tas 
til orientering. 
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FORORD 

 

 

1.SAMMENDRAG 

 

Kompetanseløft i Nord-Troms er et utviklingsprogram som har vært med på å skape større fokus på 
kompetanse som et av virkemidlene til å utvikle næringsliv og offentlig virksomhet, som får tilgang på 
kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget personale.  

Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttet våren 2019. Det har vært inndelt i 3 hovedaktiviteter: 
Strategisk rekruttering- og kompetanseutvikling i kommunene, strategisk rekruttering og 
kompetanseutvikling i bedrifter og fellesområder motor - mekler - møteplass.  

Prosjektet har hatt en bredt sammensatt styrings- og ressursgruppe med åtte representanter fra UiT 
Norges arktiske universitet, Troms Fylkeskommune, kommunene i regionen, næringslivet, 
videregående skole og studiebibliotekene.  

Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke områder som har vært prioritert innen hver 
hovedaktivitet og hvordan vi har gjennomført aktivitetene. Innenfor offentlig sektor ble det gjort et 
stort arbeid innen helse- og omsorgsektoren med kartlegging av stillinger og regional 
kompetanseplan med tiltaksdel. Mange av tiltakene er iverksatt og ønskes videreført også etter at 
prosjektet er slutt. For næringslivet ble det utarbeidet kursplan og gjennomført mange kurs- og 
kursrekker. Størst oppmerksomhet fikk vertskaps- og lokalkunnskaps opplæringa. Gjennom 
prosjektet har Nord-Troms studiesenter fått større oppmerksomhet og anerkjennelse. 

Vi håper at større interesse for felles-satsinger i Nord-Troms vil bli en effekt av Kompetanseløft i 
Nord-Troms, og de tiltakene som er gjennomført som del av dette prosjektet. 

 

2. BAKGRUNN 

 

Kompetanseløft i Nord-Troms har vært et utviklingsprogram i regi av Nord-Troms Studiesenter basert 
på strategidokument. Programmet var forankret i Nord-Troms Strategier og Regional Planstrategi for 
Troms. Troms Fylkeskommune har vært medfinansiør. Troms Fylkeskommunes økonomiske satsing 
muliggjorde en forsterket innsats på alle de tre områdene strategiplanen skisserte. 

Offentlig sektor: Et utviklingsprogram for strategisk kompetanseutvikling i kommuneorganisasjonene, 
der kunnskap om kommunenes utfordringer og behov for kompetanse danner grunnlag for 
utdanninger både på fagskole – og høyere nivå. Videre – og etterutdanninger vil ha en sentral rolle i 
bildet. 

Bedrifter: Et utviklingsprogram basert på nettverk og klynge-tenking på tvers av kommunegrenser. 
Hver klynge har kompetanse som tema. Tilrettelegge for mer tilpasset kompetanse for bedriftene. 
Samhandling med Nærings – og utviklingsplan for Nord-Troms; ressursdisponering – samordne 
ressurser 

Felles områder: Strategiske utviklingsområder som er suksesskriterier, og studiesentrets forutsetning 
for innovasjon og samfunnsutvikling på tvers av sektorer 
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3. VISJONER OG MÅL 

 

3.1 VISJON   
Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende 

3.2 HOVEDMÅL  
Å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å 
rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 

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

 

4. ORGANISERING 

 
Prosjekteier                        Nord- Troms Regionråd 
Prosjektansvarlig               Berit Fjellberg 
Prosjektleder                     Lisbeth Holm/ Kristin Vatnelid Johansen 
 
Styringsgruppe                  Inger-Ann Hanssen, UiT- SKA, leder 
                                             Øyvind Evanger, Regionrådet - saksordfører 

  Cissel Samuelsen, Rådmannsutvalget - saksrådmann 
   Margrethe Haslund, Studiebibliotekene 

  Sedolf Slettli, Troms Fylkeskommune 
  Jens Kristian Nilsen, NUNT/ Næringslivet 
  Mona Salamonsen, Næringslivet 
  Olaug Bergset, Nord-Troms videregående skole 
 

Prosjektmedarbeidere     Lisbeth Holm (1.12.15 – 1.02. 2017) 
  Jan Fjære (5.01.2015- 31.10.2018) 
  Daniel Vollstad Johnsen (1.11.2018 – 30.04.2019) 
  

 

      
      Møte i Styrings og ressursgruppa    Foto: NTSS 
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5. PROSJEKTMODELL 
 

 

 

 

6.      STRATEGISK REKRUTTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING I  

KOMMUNENE 

 

6.1     MÅLSETTING  
Den kompetente kommuneorganisasjon basert på et personale med rett kunnskap for å løse 
oppgavene. 
 
6.2     AKTIVITETSMÅL 
Gjennom kartlegging og annen kunnskapsinnhenting skal det lages bemanningsplaner for 
kommunene.  Det skal lages strategiske rekrutterings – og kompetanseplaner på regionalt nivå som 
kan brukes målrettet i arbeidet med å sikre kommuneorganisasjonene rett kompetanse for 
utfordringer på kort og lang sikt. 
På bakgrunn av dette vil Nord-Troms Studiesenter jobbe opp mot kunnskapsleverandører for å sikre 
at regionen får tilgang på den kompetanse det er behov for. Nord-Troms Studiesenter skal være den 
infrastrukturen for kompetanse som både kartlegger, utformer strategier og gjennomfører 
kompetansetiltak sammen med de 6 Nord-Troms kommunene.  

 

6.3     PLANLAGTE AKTIVITETER 

 Kartlegging av felles utfordringer i forhold til framtidig bemanning og rekruttering. 
 Bearbeiding av innsamlet materiale 
 Regionale nettverk 
 Mekle etterspurt kompetanse 
 Plan for profesjonsutdanning 
 Lederutviklingsprogram 
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 Nettverk for personalmedarbeidere 
 Samarbeidsmøter 
 Evaluering- rapportering- informasjon og spredning 

 

 

6.4     GJENNOMFØRING 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1    HELSE 

Rådmannsutvalget i Nord- Troms har vært styringsgruppe for strategisk kompetanseutvikling i 
kommunene. Rekruttering til, og kompetanseheving i, helsesektoren var første prioritet.  I 
samarbeid med UiT ble stillinger innen helse i Nord-Troms kartlagt. Rapporten, "Levende studie- og 
læringssentra? Varsel om en mulig krise", forelå våren 2016 og dannet grunnlaget for det videre 
arbeidet i prosjektet. 

Med bakgrunn i kartlegging av behov jobbet prosjektansvarlig sammen med sektorlederne for helse- 
og omsorg i 2016 fram en Regional rekrutterings- og kompetanseplan (2016-2020) med egen 
tiltaksdel for de 6 Nord-Troms kommunene. Planen tar for seg tre dimensjoner, rekruttering, 
mobilisering og kompetanseutvikling. Denne planen ble vedtatt i alle kommunene og de fleste 
tiltakene er gjennomført eller i gang.  

Sektorlederne har fortsatt sitt samarbeid i Ledernettverk helse med Nord-Troms Studiesenter som 
koordinator. Helse er det området innen kommunal forvaltning det er brukt mest tid på i 
Kompetanseløft for Nord-Troms. 

 

6.4.2    OPPVEKST 

Det andre store behovet i kommunene var innen oppvekst. Her ble det foretatt en kartlegging av 
behov for videreutdanning av lærerne for å møte sentrale krav. Kartlegginga ble i 2017 gjort i nært 
samarbeid mellom prosjektansvarlig og kommunene. Kommunene har gjennom fokus på dette økt 
sin andel lærere som tar videreutdanning på statlige midler.  

Vi har også kartlagt behovet for rekruttering av nye lærere til regionen. I 2017 var om lag halvparten 
av lærerne i Nord-Troms 50 år eller eldre. I samarbeid med UiT campus Alta tilbyr vi nå fleksibel 
lærerutdanning master 1-7 og 5-10 halvt om halvt med samlinger på Storslett og i Alta, og all praksis 
på Storslett.  

Oppvekst Ledelse PersonalHelse

STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING I KOMMUNENE

Drift
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6.4.3    DRIFT 

Kommunene melder om behov for planleggere, oppmålere, ingeniører etc. Det er svært få med slik 
utdanning i hver kommune og relativt hyppig utskifting. Dessuten er snittalder for de som er i slike 
stillinger høy. Lovverk og planverk endres, og det er behov for kompetanseheving og oppdatering.  

Nord-Troms Studiesenter har arrangerte kurs i Plan og bygningsloven for aktuelle deltakere i alle 6 
kommunene. Dessuten har vi arrangert ei kursrekke over to semester i kommunal 
prosjektlederkompetanse.  

 

6.4.4    LEDELSE 

Rådmannsutvalget ønsket et regionalt lederutviklingsprogram/lederseminar organisert gjennom 
Nord-Troms Studiesenter. Det ble søkt og innvilget OU- midler til to seminar i 2019 Tema for det 
første seminaret var internkontroll og tema for det andre er arbeidsgivers styringsrett. Målgruppe er 
rådmenn, sektor- og enhetsledere med ansvar for faglighet, økonomi, personal- og tjenestekvalitet.  

 

6.4.5    PERSONAL 

Kommunene i Nord-Troms har ulik organisering av personalmedarbeidere. Noen har personalleder, 
noen personalrådgiver eller personalkonsulent(er). Det er opprettet et HR-nettverk som skal jobbe 
med rekruttering i større sammenheng og samarbeid om rekruttering, gulrøtter som gjelder hele 
Nord-Troms – kompetansehevning etc., helhetstenking og fortrinn i hele Nord-Troms 
Kompetansekartlegginger som er gjort brukes som redskap til videre arbeid. HR-nettverket har et 
fysisk møte pr år, ellers på nett ved behov.  

 

6.5     RESULTATER 

                              
 Temadag helse juni 2017    Foto: NTSS                                                     Lærerstudenter i Nord- Troms    Foto: Framtid i nord 

 

6.5.1   HELSE 

Resultatene av kartleggingsundersøkelsen innen helse, og arbeidet med forankring og involvering av 
arbeidet i kommunene har vakt stor interesse. Vi har fått flere henvendelser om å stille opp i ulike 
fora for å fortelle om arbeidet, blant annet på Samhandlingskonferansen til UNN  og Helse- og 
omsorgskonferanse i Tromsø . Sektorlederne for helse- og omsorg i kommunene har dannet nettverk 
med fastlagte, jevnlige møter hvor blant annet tiltakene i  Regional kompetanseplan - helse følges 
opp.  
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Igangsatte og gjennomførte tiltak: 

 Regionalt ledernettverk med Nord-Troms Studiesenter som koordinator 
 Ulike temanettverk (bl a. hverdagshabilitering og samstemming av legemidler) 
 Fag- og temadager: “Barn som pårørende”, “Framtidas helse og omsorgsutfordringer i Nord-

Troms" og “Vold og trusler på arbeidsplassen”. 
 Vi fikk lagd rekrutteringsfilmen «Menn til helse»  
 Etter inngått avtale med Helsefakultetet er NTSS koordinator for praksisplasser i NT for 

sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, helsesøstre, spesial sykepleie og vernepleie 
 Til enhver tid to kull i gang på desentralisert sykepleie (pr dato 24 studenter) 
 Tilbud om fagbrev som helsefagarbeider 
 Økte stillingshjemler  
 Stipendordninger i kommunene ved kompetanseheving  
 Kurs i praksisveiledning 
 Andelen sykepleiere fra Nord-Troms på videreutdanning er økt (bl. a. master i helseledelse, 

master i folkehelse, master i psykisk helse, master i helsesykepleie, studie i velferdsteknologi, 
familieterapi, geriatri og distriktsykepleie) 

 Aktiv omsorg 
 Dokumentasjon av helsehjelp 
 Helsefagarbeiderløftet (eget prosjekt, men nært knyttet opp til Kompetanseløftet) 
 Velferdsteknologiprosjektet (eget prosjekt, men nært knyttet opp til Kompetanseløftet) 
 Deltatt på konferanse om digitalisering og velferdsteknologi 2017 
 Nær dialog med videregående skole om vekslingsmodellen  
 Tilbud om master i sosialt arbeid, samlingsbasert i Nord-Troms fra høsten 2019.  

 

6.5.2   OPPVEKST 

Sektorlederne for oppvekst hadde allerede et nettverk hvor vi inviterte oss inn. Kartlegging innen 
oppvekstsektoren har vært noe utfordrende fordi ulike fagbehov varierer fra år til år etter hva de 
tilsatte til enhver tid innehar av kompetanse. Det har også variert i hvor stor grad de ulike 
kommunene har benyttet seg av statlige ordninger for videreutdanning, men fokus på dette har økt 
antallet lærere på videreutdanning i alle kommunene.   

Det ble tatt opp studenter til samlingsbasert lærerutdanning master 1-7 og 5-10 med oppstart høsten 
2017. Nytt kull startet opp høsten 2018 og tredje kull denne høsten. Pr dato har vi 15 studenter på 
fleksible samlingsbaserte lærerutdanninger. 

Økte krav til opptak på lærerutdanninga gjorde at vi i samarbeid med UiT Campus Alta arrangerte 
prekvalifiseringskurs til lærerutdanning i norsk og matematikk over 10 uker i 2017. Undervisningen 
var nettbasert. Vi informerte også om nytt nettbasert prekvalifiseringstilbud ved UiT våren 2019. 

 

6.5.3   ANNET 

Lederseminaret om internkontroll hadde 75 påmeldte fra de 6 Nord-Troms kommunene. 
Tilbakemeldingene var svært gode, og deltakerne ser fram til det neste seminaret i september med 
tema “Arbeidsgivers styringsrett”. Til dette seminaret har deltakerne fra kommunene meldt inn 
utfordringer og problemstillinger som vil bli tatt opp. Det tas sikte på å fortsette med årlige slike 
seminar for de kommunale lederne med Nord- Troms Studiesenter som koordinator og fasilitator.  

Kursrekka om prosjektlederkompetanse besto av 7 utvalgte moduler: Lederskap i prosjekter, 
Byggejus, Offentlige anskaffelser, Prosjektøkonomi, Framdriftsstyring, Planprosesser og 
omfangsledelse. Vi hadde et varierende antall deltakere alt etter hvilke moduler ansatte i 
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kommunene hadde behov for kompetanse i. Til sammen hadde vi 50 deltakere, 20 av disse deltok 
bare på modulen Lederskap i prosjekter.  De to siste modulene ble dessverre avlyst pga for få 
påmeldte. 

I samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Storfjord kommune har vi gjennomført kurs i Plan- og 
bygningsloven for 28 kommunalt ansatte fra hele regionen. 

Deltakerne i HR- nettverket ser verdien i å ha et slikt nettverk til utvikling av personalarbeidet i egen 
kommune, utveksling av erfaringer og samarbeid om rekruttering og kompetanseheving. Nettverket 
vil bli videreført med 2 –4 møter pr år etter behov. For å sikre at nettverket opprettholdes er det et 
ønske at Nord-Troms Studiesenter fortsetter som koordinator for nettverket. 

 

 

7.      STRATEGISK REKRUTTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING I   

BEDRIFTER 

 

7.1     MÅLSETTING 

Å identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av viktige næringer i regionen, med fokus på 
rekruttering og kompetanse i bedrifter og bransjer. 

 

7.2     AKTIVITETSMÅL 

Gjennom et utviklingsprogram basert på klynger og nettverk på tvers av kommunegrenser, skal en 
identifisere behov for rekruttering og kompetanseheving i næringslivet slik at Nord-Troms kan ta del 
av veksten i landsdelen.  

Arenaskaping – møteplasser for bransjer der rekruttering og kompetanse blir satt på dagsorden. 

På bakgrunn av dette vil Nord-Troms Studiesenter jobbe opp mot kunnskapsleverandører for å og 
sikre at regionen får tilgang på den kompetanse det er behov for. Nord-Troms Studiesenter skal være 
den infrastrukturen for kompetanse som både kartlegger, utformer strategier og gjennomfører 
kompetansetiltak i samarbeid med næringslivet i regionen. 

  

7.3     PLANLAGTE AKTIVITETER 

 Kartlegge behov for rekruttering og kompetanse 
 Plan for prioriterte områder 
 Jobbe fram relevante kvalifiseringstiltak 
 Etablere faste strukturer for samhandling med bransjer og næringskonsulentene 
 Konferanser/arenabygging for næringslivet – tema kompetanse og utvikling 
 Evaluering- rapportering – informasjon og spredning 
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7.4     GJENNOMFØRING 

 

 

7.4.1   PRIORITERING OG KARTLEGGING  

Reiseliv og matproduksjon (herunder havbruk) ble prioritert som bransjer. I tillegg til arbeid mot 
havbruk og reiseliv, har oppmerksomheten og arbeidet etter hvert også vært rettet mot landbruk og 
fiskeri, bygge- og anleggsbransjen og handelsnæringen.  

Kartleggingsarbeidet ble gjennomført parallelt med å sjekke interessen blant bedriftene for å 
engasjere studenter på internship eller skrive bedriftsrelatert studentoppgave. På den måten kunne 
vi henvende oss til bedriftene med et konkret kompetansetilbud, samtidig med at vi kunne kartlegge 
bedriftenes kompetansebehov og ønsker om kompetansetiltak.  

Kartleggingen innenfor reiselivsnæringen tok utgangspunkt i bedrifter fra workshop (august 2015). 
Det ble gjennomført møter med bortimot 20 bedrifter. 

Kartleggingen innenfor havbruksnæringen omfattet alle 6 bedrifter som er engasjert i næringen i 
Nord-Troms. Havbruksbedriftene ønsker direkte kontakt med kompetanse og rekrutteringsmiljøene, 
så det viste seg vanskelig for utviklingsprogrammet å finne en aktuell rolle innenfor denne bransjen. 

Det ble ved flere anledninger vurdert hvordan kartleggingsarbeidet kunne bli bedre i forhold til andre 
bransjer, men det ble i den sammenheng påpekt at modeller som er egnet for kartlegging innenfor 
offentlig sektor ikke nødvendigvis egner seg i forhold til næringslivet. Til det er bedriftene altfor ulikt 
fungerende og organisert. 

 

7.4.2 KVALIFISERINGSTILTAK – KURS OG UTDANNINGER 

Utviklingsprogrammet for næringslivet har lagt vekt på å være lydhør for bedriftenes ønsker og 
behov. Det innebærer at kurs eller kompetansetiltak har blitt organisert raskt og tilbudt næringslivet 
på bakgrunn av slike ønsker. I arbeidet med innmelding av behov og rekruttering til ulike kurs og 
kursrekker har vi samarbeidet med Halti næringshage, næringsforeningene i regionen og de 
kommunale næringskonsulentene. 

Gjennom kartlegging og kontakter fikk vi innmeldt behov/ ønske om fagutdanning i 
reiseliv/reiselivsfagskole. I prosjektet har vi jobbet med å få til en slik utdanning for og i Nord-Troms. 
Studietilbudet ved UiT campus Alta dekker ikke behovet for den kunnskap små reiselivsbedrifter har 
for å drive sin virksomhet. En del av aktørene har heller ikke studiekompetanse. Et fagskoletilbud 
innen reiseliv vil være et supplement til høyere utdanning og kan også rekruttere til dette. Vi er ikke i 
mål, men har dialog med Lofoten reiselivsfagskole. 

Gjennom prosjektet har vi erfart at store aktører innen havbruk greier seg selv og ikke har behov for 
tilbud gjennom oss. Vi har likevel samarbeidet med studiesenteret Midt-Troms om 

141



                                                  

11 

desentraliserte studier i sjømatproduksjon og oppdrettsteknologi gitt av UiT, og med Blått 
kompetansesenter Nord om rekruttering og fagkurs.  

 

7.4.3 STRUKTURER FOR SAMHANDLING - ARENABYGGING 

Etablering av faste strukturer med bransjer i næringslivet ble forsøkt i startfasen. Etter hvert ble det 
klart at bedriftene og aktuelle bransje- og næringsorganisasjoner i regionen i liten grad var klare for å 
jobbe i faste strukturer med studiesenteret rundt kompetanseheving. Interessen var der når vi 
presenterte tiltak det var spesifikk interesse for i hvert enkelt tilfelle. Kun i forhold til 
reiselivsnæringen og gjennom et godt samarbeid med Visit Lyngenfjord har det vært mulig å etablere 
noe som kan ligne en samarbeidsarena. 

Gjennom prosjektet og deltakelse på mange ulike arenaer er det knyttet kontakt med en lang rekke 
kompetansemiljøer innenfor interessante fagområder. 

Utviklingsprogram næring var også involvert i å initiere et Campingnettverk med basis i Storfjord, 
men med deltagelse også utenfor Storfjords grenser gjennom 2015. Dette nettverket involverte 10 
campingbedrifter. Samlinger pekte på viktige problemstillinger som campingbransjen står overfor, og 
som begrenser en videre vekst for campingnæringen i Nord-Troms. På grunn av svært sprikende mål 
og strategier bedriftene imellom ble det ikke funnet grunnlag for å fortsette denne satsningen. 

 

7.4.4 INTERNSHIP OG OPPGAVESKRIVING 

Parallelt med kartleggingsarbeidet ble interessen hos bedriftene for å engasjere studenter på 
internship eller skrive bedriftsrelatert studentoppgave sjekket. Det ble gjennomført bedriftsbesøk 
hos rundt 25 aktører for å kartlegge kompetansebehov og samtidig introdusere tilbudet til bedriftene 
gjennom internship-ordningen og muligheten for å engasjere studenter til å skrive bachelor- eller 
masteroppgaver med utgangspunkt i bedriftsrelaterte problemstillinger. 

Et godt samarbeid med UiT er etablert i forhold til internship. Det ble jobbet med internship-
ordningen i forhold til 13 bedrifter innenfor reiseliv og havbruk. Noen av disse ble etterhvert gjort om 
til oppgaveskriving for bedriften eller annen type avtale/engasjement 

Arbeidet mot bedrifter har fått opp næringslivets øyne for hvordan de kan bestille tilbud fra og 
benytte seg av studiesenteret. Og studiesenteret har fått mange nye, nyttige kontakter. Arbeidet 
med internship er viet stor interesse. Nord-Troms Studiesenter deltok på rekrutterings- og 
sjømatseminar i 2016 med innlegg om tema. 

 

7.5     RESULTATER 

   
     Kurs: Lønnsomhet for bedrifter Foto: NTSS             Lokalkunnskapskurs 
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7.5.1    KVALIFISERINGSTILTAK 
       Gjennom prosjektet er det utarbeidet en egen kursplan, og følgende kurs og kursrekker er  
       gjennomført:  

 Markedsføring på sosiale medier 
 Coachende ledelse I 
 Coachende ledelse II 
 Økonomi for ikke- økonomer (i Kåfjord og i Nordreisa) 
 Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling 
 Surdeigsbaking 
 Adobe InDesign 
 Netthandel 
 Lag film med mobilen (bl.a. med tanke på markedsføring) 
 Grunnleggende styrekurs 
 Utfordringer som underentreprenør (bygg og anlegg) 
 Salg – og service  
 Workshop: Konkurransekraft og lønnsomhet 
 Vertskaps- og lokalkunnskapskurs i 2016, 2017 og 2018 med kurs, webinar og besøksprogram 

 

       Reiselivsfagskole        
       Nord-Troms får stadig flere aktører innen reiseliv, og behovet for kompetanse er klart tilstede.  

Vi fortsetter arbeidet med samlingsbasert fagutdanning i reiseliv i Nord- Troms. Da fagskolen i 
Troms ikke kommer til å starte slikt tilbud kontaktet vi Lofoten Reiselivsfagskole i Svolvær. De har 
fått NOKUT godkjent (2018) samlingsbasert årsstudium i reiseliv tatt over et eller to år, og vil 
prøve det ut i Stjørdal og Mo I Rana før de ev tilbyr det til Nord-Troms. 
 
Sjømatproduksjon 
I Nord-Troms fikk vi for kort tid til å rekruttere søkere til dette studieemnet og fikk ingen 
deltakere. Gjennom Blå fond og tilsagn fra TFK har vi sammen med Midt-Troms finansiering for 
emnet oppdrettsteknologi. Det gjenstår å se om UiT har kapasitet til å starte slikt fleksibelt studie 
i 2020. Ved besøk hos havbruksbedrifter i Alta og Nord-Troms vinteren 2019 fikk vi bekreftet 
interesse for dette. 

 

7.5.2 SAMHANDLING - ARENABYGGING   
       I tillegg til utstrakt møtevirksomhet med ulike bransjer og bedrifter har vi arrangert  
       Kulturnæringsseminar i juni 2015, samt to store konferanser: 
 

 Reiselivskonferansen “Vi møtes i Nord-Troms" - oktober 2015 med 70 deltakere.  
 “Nord-Troms når nye markeder” - september 2017 med 160 deltakere. 
 

       Vi har også deltatt på ulike arenaer for å få kunnskap og bygge nettverk 
 TFK - Næringsarena Troms 
 Tromskonferansen   
 Møte om næring i nord med statsministeren   
 Forskningsseminarer 

 
Gjennom Kompetanseløftet har næringslivet fått opp øyne for hvordan de kan bestille tilbud fra og 
benytte seg av  studiesenteret. Og studiesenteret har fått mange nye, nyttige kontakter. Arbeidet 
med internship er også viet stor interesse. Vi erfarer at sjømatnæringa er stor og på mange måter 
«klarer seg sjøl». I arbeidet med andre næringer i Nord-Troms har vi erfart at mange små bedrifter 
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ikke mulighet til, eller ønske om, studiepoenggivende kompetanseheving. Derimot har dagskurs og 
korte kursrekker blitt tatt godt imot. 

Når vi stiller spørsmålet om prosjektet har gitt de resultatene vi ønsket oss og håpet på, blir nok et 
svar at vi fremdeles ser at konkrete interkommunale samarbeidsprosjekter i form av kurs- og 
utdanningstilbud og andre kompetansetiltak er relativt lavt prioritert i regionen. Det er også store 
sprik mellom de enkelte kommuners mål og strategier. Det gjør det ofte langt tyngre å jobbe med 
slike prosjekter enn det burde være, og langt vanskeligere å ta ut de synergieffektene man burde 
kunne få ut av slike samarbeid. Det har nok gitt prosjektet mindre gjennomslagskraft enn det burde 
gitt gjennom denne prosjektperioden.  

Tilbud til næringslivet må oppfattes som nyttige og med konkret nytteverdi for bedriftene for å få 
oppslutning om disse. Det har vært en viktig ledetråd i utviklingen av dette prosjektet, og etter hvert 
fikk vi gode tilbakemeldinger om at kurstilbud traff godt i forhold til mange bedrifters 
kompetansebehov. 

 

8.      FELLESOMRÅDET: MOTOR - MEKLER - MØTEPLASS  

 
8.1     MÅLSETTING 
Utvikling av Nord-Troms Studiesenter for å handtere de nye utviklingsstrategiene.  
 

 8.2    PLANLAGTE AKTIVITETER 
 Strategisk arbeid med rekruttering og kompetanse 
 Videreutvikle møteplassen – studiebibliotekene, etablere avtale med Universitetsbiblioteket 
 Utvikle og vedlikeholde nettverk –arenaskaping 
 Samhandling med utdanningsinstitusjonene – meglerrollen 
 Arbeide for større synlighet gjennom egen markedsføringsprofil 
 Strategisk kompetansearbeid sett i samfunns- og utviklingsperspektiv - motorrollen 
 Evaluering – rapportering – informasjon og spredning 

 

8.3    GJENNOMFØRING 

 

 

8.3.1 Samhandling og avtaler                                

Det er gjennomført mange møter med kommunene, næringslivet, videregående skole og 
enkeltpersoner for å registrere og kvalitetssikre behov for kurs og utdanning. Det er jevnlig dialog og 
møter med ulike utdanningstilbydere for å få i gang kurs og studier i regionen.  
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Nord-Troms Regionråd/ Nord-Troms Studiesenter har overordnet samarbeidsavtale med UiT Norges 
arktiske universitet, og flere underavtaler med ulike fakultet og institutt. 

Vinteren 2016/17 ble en samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Studiesenter og de seks Nord-Troms 
kommunene om Studiebibliotek vedtatt i alle kommunene. Med bakgrunn i den kommunale avtalen 
inngikk Nord- Troms Studiesenter i desember 2017 løpende avtale med Universitetsbiblioteket (UB) 
for å sikre best mulig service for studentene.  

 

8.3.2 Rekruttering og utdanning  

Prosjekt Kompetanseløft har i hele perioden hatt avtale med Helsefakultetet om å skaffe 
praksisplasser innen helse i regionen. Dette mener vi vil være et virkemiddel for å rekruttere nye 
sykepleiere, helsesøstre, ergoterapeuter og fysioterapeuter til Nord-Troms. Ny avtale er inngått med 
virkning tom 31.07.2020.  

Våren 2017 deltok vi i møter i Alta med Kunnskapsdepartementet og Kunnskapsministeren, om 
fleksibel lærerutdanning og rekruttering til læreryrket. 

Leder av Nord –Troms Studiesenter har i prosjektperioden deltatt i to utvalgsarbeid initiert av UiT: 

 Utdanningssamarbeid 2018-2019 «Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid»: 
Mandatet for arbeidet var å gi råd om hvordan universitetet kan bidra til å møte sentrale 
kompetanseutfordringer i landsdelens arbeidsliv. 

 Arbeidsplassbasert lærerutdanning. (Stoppa pga økonomi, men startes opp igjen 2019 
med prosjekt fullføring av tidligere påbegynt lærerutdanning). 

 

NTSS har deltatt aktivt på Yrkes- og utdanningsmessa arrangert av Halti næringshage i samarbeid 
med Nord-Troms videregående skole, og vi har hatt egne informasjonsmøter for avgangselevene om 
muligheter for videre studier og arbeid i regionen. 

Nord-Troms har hvert år egen stand i forbindelse med Arbeidslivsdagen ved UiT Norges arktiske 
universitet. Kvelden før arrangerer regionen treff for studenter fra Nord-Troms. NTSS har deltatt på 
begge disse arrangementene. Vi informerer om regionens kompetansebehov og studiemuligheter, 
muligheter for mastergradsstipend og om fordeler ved å jobbe i Nord-Troms. 

I god tid før søknadsfrister arrangerer vi informasjonsmøter om ulike nett- og samlingsbaserte, 
fleksible studier. Med bakgrunn i kartlegginger og meldte behov har vi hatt særlig fokus på sykepleie- 
og lærerutdanning.  

Åtte utviklingsaktører i Nord-Troms gikk i 2016 sammen å etablere mastergradsstipend til studenter 
som skriver oppgaver med relevans for regionen. Det er til nå delt ut 9 slike stipend. Nord-Troms 
Studiesenter informerer og annonserer for dette stipendet, og er sekretær for stipendet. 

 

8.3.3 Arena og nettverk  

Deltakelse på konferanser, seminar og møter utvider vårt nettverk og holder oss oppdatert på 
aktuelle problemstillinger. Dessuten gjennomfører vi jevnlige møter med kommuner, næringsliv, 
videregående skole og enkeltpersoner for å registrere og kvalitetssikre nye behov for kurs og 
utdanning.  

Nord-Troms Studiesenter har hatt stor nytte av nettverket «Vi i Nord», initiert og drevet av UiT for 
studiesenter og kunnskapsparker i Nord-Norge. Det har vært en arena for utveksling av erfaringer, 
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skaffe kontakter og få nye ideer. I dette nettverket ble vi også bedre kjent med Midt-Troms 
Studiesenter (tidligere Studiesenteret Finnsnes) som vi har hatt en del samarbeid med om 
utdanninger. 

Vi har skaffet oss større kontaktnett gjennom deltakelse på blant annet PF Hjort seminarene, ReTenk 
konferansen i Harstad, Sjømatkonferanser på Skjervøy, UNNs årlige Samhandlingskonferanse og våre 
egne konferanser i Nord-Troms. I flere av disse fora har vi blitt invitert til å informere om, og 
presentere Kompetanseløftet, funn og metoder. 

 

8.3.4 Markedsføring 

Som ledd i profilering og oppmerksomhet rundt Studiesenteret fikk vi i 2016 utarbeidet ny logo og ny 
nettside. Sammen med egen Facebookside har dette gjort det lettere for oss å nå ut med relevant 
informasjon og lettere for våre studenter og kursdeltakere å nå oss. 

Vi bruker aktivt logoen ved informasjonsmøter om utdanning, og ved annonsering av kurs og studier, 
både digitale annonser og i papiraviser. I forbindelse med saker om finansiering av studiesenteret og 
i andre sammenhenger hvor det er relevant, har vi også brukt logoen som viser at prosjektet er 
finansiert av Troms Fylkeskommune. 

Gjennom prosjektperioden har vi hatt flere oppslag på radio og i lokalavisa om studiesenteret, våre 
tilbud og vårt arbeid, jfr årsmeldinger fra NTSS.  

 

8.3.5 Studiebibliotekene 

De 6 kommunene i regionen drifter egne studiebibliotek som er møteplasser for studentene i 
regionen. Det er utarbeidet felles minstestandard for studiebibliotekene. Bibliotekarene server disse 
studentene etter behov. Det variere hvor mange studenter det er i hver kommune, men til sammen 
server studiebibliotekene om lag 100 studenter pr. år. 

Nord-Troms Studiesenter deltar på en del regionale møter i bibliotekene, besøker alle bibliotekene 
jevnlig, og er bindeleddet til UB, jfr avtale.  

Studiesenteret har i prosjektperioden holdt innlegg på konferansen Folkebiblioteket som 
tilrettelegger for læring og på seminaret: Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 

 

8.4    RESULTATER 

   
Mottakere av mastergradsstipend fra Nord Troms  Elever og UiT på Yrkes- og utdanningsmessa.               Begge foto: NTSS 
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8.4.1 Samhandling /avtaler  

Næringslivet etterspør kortere kurs/ seminarer.  Vi har planlagt og gjennomført 15 ulike kurs og 
kursrekker for næringslivet i perioden 2015- 2019 og i tillegg 2 konferanser.  

 Vi har inngått samarbeidsavtaler med: 
 UiT, Handelshøgskolen i Alta om bedriftsøkonomiske fag og ledelse 
 UiT, Helsefakultetet om desentralisert sykepleieutdanning  
 UiT, Helsefakultetet om praksiskoordinator (for å skaffe praksisplasser innen helse i 

regionen) 
 UiT, lærerutdanninga i Alta om master 1-7 og 5-10 
 Universitetsbiblioteket 
 UiT, Idrettshøgskolen i Alta om samlingsbasert årsstudium i Nordreisa 
 Nord-Troms videregående skole om leie/lån av lokaler ved behov 
 Avtaler med hver av de 6 kommunene i NT om praksisplasser innen helse   
 Avtaler med hver av de 6 kommunene i NT om Studiebibliotek 

 

8.4.2 Rekruttering og utdanning 

 Videreføring av studier innen bedriftsøkonomi og ledelse   
 Samlingsbasert Master lærerutdanning 1-7 og 5-10 i gang 2017. Fra høsten 2019 er tre kull i 

gang. 
 DSU fortsatt to kull (opptak annethvert år)  
 Helsesykepleier: Nord-Norge kvota ble etter påtrykk fra Nord-Troms økt fra 30 til 80 %, antall 

studieplasser ble økt, men søkere som jobber i helsesøsterstillinger kommer likevel ikke inn.  
 I prosjektet fikk vi lagd rekrutteringsfilmen «Menn til helse». Filmen brukes av kommunene i 

forbindelse med utlysning av stillinger og av NTSS og kommunene for å rekruttere søkere til 
utdanning innen helse.  

 Etter mange år med megling fikk vi UiT med på å starte årsstudium i idrett i Nordreisa denne 
høsten. Det var nok søkere, men ikke nok som svarte ja på tildelt plass. Tilbudet forsøkes satt 
i gang fra høsten 2020. 

 Det ble i høst tilbudt samlingsbasert Master i sosialt arbeid i Nord-Troms.  
 

 

8.4.3 Annet 

 Lørdagsuniversitetet i Nord-Troms er etter mange års pause «oppe og går» igjen. Dette er en 
times foredrag gitt av forskere ved UiT. Kvener, kulturarv og turisme var tema for 16. mars. I 
forbindelse med Forskningsdagene arrangeres lørdagsuniversitet 21. september med tema 
betydning festivaler og arrangementer har for lokalsamfunn og turismeutvikling. To nye 
lørdagsuniversitet er avtalt for 2020. 
 

 Markedsføring av studietilbud gir resultat i forhold til antall søkere, men økte karakterkrav 
fører til at færre søkere er kvalifisert. Eksempelvis hadde vi 24 søkere til lærerutdanning 
master det første året men bare 6 begynte på utdanninga det året. 
 

 Gjennom arbeid med Kompetanseløftet har de ansatte blitt inspirert til egenutvikling. Vi har 
deltatt på PLP – kurs med Innovasjon Norge, LEAN –kurs og vi har gjennomført studieemnene 
Prosjektstyring og Ledelse av prosjekt ved UiT. 
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 Nord-Troms Studiesenter har fått større oppmerksomhet gjennom vår nye nettside og bruk 
av facebook. Vi har slitt med noen små tekniske løsninger, men vår nye nettside har gjort det 
lettere for oss å legge ut nyheter og for brukerne å navigere på sida.  
 

 Arbeidsmetodene og resultatene har vakt stor interesse hos ulike parter. Dette gjelder særlig 
resultatene av kartleggingsundersøkelsen innen helse, og arbeidet med forankring og 
involvering av arbeidet i kommunene. Vi har fått flere henvendelser om å stille opp i ulike 
fora for å fortelle om arbeidet. HR-medarbeiderne og helse- og omsorgslederne i 
kommunene ønsker å fortsette samarbeidet i nettverk med NTSS som koordinator også etter 
at Kompetanseløftet er avsluttet.  
 

 I mange møter i ulike fora har vi presentert Nord-Troms Studiesenter og 
«Kompetanseløftet». Vi blir lagt merke til, og vi får mange tilbakeldinger på at vi gjør godt 
arbeid og at det er stort behov for de tilbud vi gir, og det arbeidet vi utfører. 

 

 

9.       EFFEKTER AV KOMPETANSELØFT I NORD-TROMS   

 

Interkommunale tilbud innebærer som regel å få langt mer ut av disponerte midler og ressurser. Vi 
håper at større interesse for felles-satsinger i Nord-Troms vil bli en effekt av Kompetanseløft i Nord-
Troms, og de tiltakene som er gjennomført som del av dette prosjektet. 

Gjennom tilbakemeldinger mener vi å kunne hevde at flere enn før vet hva Nord-Troms Studiesenter 
er og hva vi kan tilby. Vi brukes aktivt som fasilitator i forbindelse med seminarer, kurs og 
konferanser. Ikke minst er vi en respektert, akseptert og aktivt brukt samarbeidspart for kommunene 
og næringslivet i Nord-Troms i arbeidet med å skaffe den kompetanse det er behov for til regionen. 

 

10.    VIDERE ANBEFALINGER 

 

 Fortsatt tilby de utdanningene som er i gang i Nord-Troms 
 Mekle fram nye utdanninger (bl. a. innen reiseliv og barnehagelærer) 
 Fortsatt kunne tilby kurs for næringslivet 
 Fortsette som koordinator for ledernettverk helse, HR- nettverk, lederseminar 
 Følge opp tiltakene i den regionale helseplanen (2016-2020) 
 Følge opp samarbeidsavtalene med UiT om utdanninger, praksiskoordinator, 

universitetsbiblioteket,  
 Følge opp avtalene med kommunene om studiebibliotekene og praksisplasser helse 
 Videreføre Mastergradsstipend Nord-Troms 
 Arrangere Lørdagsuniversitet
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
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FORSLAG TIL BUDSJETT 2020  
– driftstilskudd fra eierkommuner 

Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd fra eierkommunene dekker: 
 Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget 
 Drift Ungdomssatsingen RUST 
 Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter 
 Tilskudd/egenandeler prosjekt/vedtatte aktiviteter 

 
Regionrådet økte budsjettrammen fra 2019 med en pott som skal dekke 
egenandeler i vedtatte aktiviteter. Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT 
NORD-TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms 
fylkeskommune bidrar med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 
av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. 
De øvrige aktivitetene er midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering 
og rekruttering på Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale 
med TIL (fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Det er foreslått en ytterligere økning av budsjettrammen fra 2020 for å sikre driften 
av Nord-Troms Studiesenter. Det foreslås å øke beløpet fra kr 500.000 til 
1.000.000. 
 
Budsjettforutsetninger 2020: 

 Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 
medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 
sentrale myndigheter).     

 Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

 Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

 Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter fra kommunen for 2020 
foreslås på økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret. Dette er 
ikke aktuelt fra 2020. 

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
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 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

 2.845.000  3.345.000 

Sum inntekter  2.845.000  3.345.000 
   
Lønn  1.220.000  1.120.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000     115.000 
Møtekostnader     225.000     225.000 
Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       30.000 
Annonser/informasjon       35.000       35.000 
Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 
Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 
Tilskudd til studiesenteret     500.000   1.000.000 
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000     250.000 
Avsetning av midler til 
Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 

Avsetning av midler til 
Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000       50.000 

Avsetning av midler til oppfølging 
samarbeidsavtale TIL 

      10.000       10.000 

Sum kostnader  2.845.000  3.345.000 
 
 
Forslag til møte 19.09.19 
Berit Fjellberg 
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PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 7-2019 
STED: Kåfjord 
TIDSPUNKT: 25. juni 2019 kl 1000 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Sigleif Pedersen med fullmakt for Øyvind Evanger, Nordreisa  
Hanne Braathen for Knut Jentoft, Storfjord 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen (med pr telefon) 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

 
Godkjenning av fullmakt: Fullmakt fra Nordreisa kommune ved ordfører: 
«Fullmakt - møte i Nord-Troms regionråd 25.06.2019  
Da både ordfører Øyvind Evanger og varaordfører Olaug Bergset er forhindret til å 
møte i Nord-Troms regionråds møte 25.06.2019 gis det med dette fullmakt til 
Sigleif Pedersen å representere Nordreisa kommune i møtet 26.06.2019.» 
 
Vedtak: Fullmakten godkjennes. 
 
Ingen merknad til innkalling. I tillegg til utsendte saksliste tas følgende saker opp: 

 Orienteringssak: tildeling av mastergradsstipend 

 
REFERATSAKER: 
Fra kommunene i Nord-Troms: «Vedtak vedrørende plansamarbeid Nord-Troms» 
Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Språk – epikriser» 
Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Postutlevering» 
Fra Lofotrådet: «Forsøksfiske etter rødåte og utvidet kvote – spørsmål til 
Fiskeriministeren» 

 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 26/19  Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 28. mai 2019 i 
Kvænangen. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 27/19  Høring «Ny struktur for yrkesfaga i Troms»   
Saksdokumenter:  

 Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18) 
 Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 - ny struktur for yrkesfag i Troms 
 Høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd 14.06.19 

 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 
Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 
hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 
arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 
landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 
trenger. 
 
Saken ble sendt på høring til videregående skoler 16.05.2019, med vedlagt utkast til 
ny struktur.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole. Saken 
ble behandlet pr epost ved høringsfrist 14. juni 2019. 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole 
vedrørende ny struktur for yrkesfagene i Troms. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Rapport fra KomRev Nord vedr innkjøpssamarbeidet 
Brev fra Knut Teppan Vik, Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
KomRev NORD IKS: 
 
«Jeg viser til rådmannsutvalgets behandling av sak 33/19.  
  
Forvaltningsrevisjonsrapporten om innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms har i perioden fra 
april og til dags dato vært behandlet i kontrollutvalgene i Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, 
Kvænangen og Lyngen. Den behandles i dag i kontrollutvalget i Kåfjord. Etter at rapporten 
ble behandlet i kommunestyret i Nordreisa den 21. mai i år, ble revisor gjort oppmerksom 
på at innkjøpssamarbeidet/kommunene - til tross for hva som tidligere har blitt opplyst – 
likevel har dokumentasjon for de tre anskaffelsene som i rapporten omtales som helt eller 
delvis «ikke-etterprøvbare».  
  
Jeg har i de av kommunene der det har virket sannsynlig at rapporten vil kunne komme opp 
til behandling i kommunestyret nå i juni; Skjervøy, Storfjord og Kvænangen, orientert 
ordførerne om situasjonen og anmodet om at behandlingen av rapporten utsettes fram til 
alle forhold er avklart. Dialogen vi har hatt med nåværende innkjøpssjef, tyder på at en 
avklaring vil foreligge i løpet av inneværende måned.  
  
På bakgrunn av ovenstående antar jeg at rapporten vil kunne behandles i de respektive 
kommunestyrene til høsten og at de endringene/justeringene som er naturlige i lys av 
hendelsesforløpet her, vil bli formildet fra vår side – høyst sannsynlig i form av et notat som 
vedlegges rapporten i forbindelse med kommunestyrenes behandling.» 
 
 
Tildeling av mastergradsstipend juni 2019 
Stipendstyret har tildelt 4 stipend. En av stipendmottakerne har takket nei. De som 
har takket ja, vil alle levere sine masteroppgaver våren 2020. Om stipendtildelingen: 
 
Ane Marie Lindskog tar master i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Tittel på hennes 
masteroppgave er «Bærekraftig bruk av Lyngsalpan landskapsvernområde».  
 
Problemstillingen for prosjektet hennes er: «Hvordan tilrettelegger forvaltningsmyndigheten 
(verneområdestyret) til Lyngsalpan landskapsvernområde for bærekraftig bruk av området.» 
Dette vil hun undersøke gjennom å se på hvordan styret jobber med utgangspunkt i 
forvaltningsplanen som nylig ble vedtatt og hvordan de fortolker og gjennom 
saksbehandling, vedtak og planarbeid (besøksstrategien) faktisk praktiserer mandatet. 
Fokuset hennes vil være på medvirkning, nemlig hvordan brukerinteressene i området og 
andre aktører blir inkludert i forvaltningen av området og kunnskap - hvilke 
kunnskapsformer som inkluderes når avgjørelser skal tas og hva som oppfattes som 
relevant når det planlegges for en bærekraftig framtid av Lyngsalpan.  
 

153



 

4 

Jørgen Nicolai Berg tar master i geologi. Tittel på hans oppgave er: «An engineering 
geology model of the Jettan rockslide, Troms». 
 
Fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet. Arbeid og undersøkelse av fjellområdet vil gi viktig og 
god kunnskap, som kan hjelpe med å få en bredere forståelse om hvordan det ustabile 
fjellområdet kanskje vil gli ut i framtiden. Dette vil da kunne gi varslingssystemet bedre 
grunnlag til når det skal varsles samt at en tidligere varsling og evakuering kan iverksettes. 
I området som skal studeres er det funnet en sone i mellom de ulike bergartslitologiene. 
Denne sonen har blitt tolket til å være et bergartslag med ulik litologi til bergartene rundt, 
men sonen har senere ført til diskusjon da det er mulighet for at denne sonen er en 
svakhetssone som har fungert som et glideplan tidligere. Ved å bestemme om denne sonen 
er et bergartslag eller et tidligere forkastningsplan kan den geologiske historien forstås 
bedre og videre gi større kunnskap om hvordan fjellpartiet vil bevege seg. 
 
Synøve Jahr tar master i Samfunnsplanlegging og Kulturforståelse. Tittel på hennes 
oppgave er: «Samstyring av havfisketurisme i Nord»  
 
Gjennom denne oppgaven vil Synøve søke å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om og for 
havfisketurisme i Troms og Finnmark. Ettersom næringen har skutt fart de siste årene, er 
kunnskap om forvaltning, utfordringer og muligheter viktig for hele regionen, inkludert 
Nord-Troms. Hun tar for seg Skjervøy kommune som en av case-kommunene for 
havfisketurisme.  
 
 
 
SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 
 
Finansiering studiesenteret ved Svein Leiros 

 Oppfølging etter møtet med statsråden 30.04.19, hvor også rektorat ved UiT 
og fylkesrådene deltok. Det ble avtalt å sende et felles brev fra UiT, fylket og 
regionrådet til statsråden 

 Status: vært møte med fylkesrådene sist uke. Skal tilskrive ministeren. 
Fylkestinget har også vedtatt en felles uttalelse vedr desentralisert utdanning. 

 Må også kobles til Drivkraftprosjektet 

 
Drivkraft Nord-Troms – forankring (prosjektleder deltar) 

 Presentasjon av prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen, startet 1. juni.  
 Kort innledning ved prosjektleder 
 Drøfting – hvordan sikre god forankring? 
 Viktig med forankring i de nye kommunestyrene – godt grep med møter i de 

enkelte k-styrene. Sjekk møtekalender for de enkelte kommunene til høsten. 
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Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 

 Utsatt sak fra møte regionrådet 25. juni 
 Status: foreløpig ingen tilbakemelding vedr oppfølging av denne saken 

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 
 Utsett sak fra møte regionrådet 25. juni 
 Enighet om å utsette denne saken til etter valget 

Nord-Troms konferansen 29. august, ved saksordførere 
 I regionrådsmøte i mai ble det orientert om at det skulle sendes ut info om 

saken 
 De som var tiltenkt å være teknisk arrangør har trukket seg. Det er kort tid til 

planlagt tidspunkt for konferansen. Det er ikke kapasitet til å følge saken opp 
i sekretariatet. Det medfører at det ikke blir Nord-Troms konferanse i 2019. 
Fylkesmannen og Troms fylkeskommune orienteres om saken 

 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

 (posten utgitt grunnet tidsmangel) 

 
Møtet hevet kl 1125 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
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Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmenn, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                           Dato: 12.09.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til utsendte innkalling til møte; 
 
Tid: Torsdag 19. september kl 1100-1530 
 
Sted:   Reisafjord hotel, Sørkjosen 
 
Saksliste og dokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest. Saksdokumenter sendes ut i god tid 
før møtet. 
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 
PROGRAM: 
Kl 1100 Møte i regionrådet (Behandling av saker på sakslista) 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Fellesmøte med styringsgruppa for Kompetanseløft Nord-Troms: 

Sluttrapportering og evaluering 
o 1230 Presentasjon av sluttrapport inkl regnskap ved Kristin V Johansen 
o 1300 Drøfting og evalueringsrunde 
o 1400 Pause 
o 1415 Veien videre (Studiesenter/Campus, finansiering fra 2020) 
o 1515 Avrunding – info om program for resten av dagen 

Kl 1530 Middag på hotellet 
  Transport til Halti-bygget 
Kl 1700 Landsbyspelet Kyläpeli, Halti – Reisadalen  
  Retur til Halti/hotellet ca kl 2200 

Det er reservert billetter til spelet og booka overnatting til de ordførere 
som har gitt melding om det 

 
REFERATSAKER:  
Fra Midt-Troms regionråd: «Uttalelse vedr samiske barns 
rettigheter ved Sameskolen i Troms» 

 
2019 0-23 Uttalelse 
-Midt-Troms Regionråd - Samiske barns rettigheter ved Sameskoleni Troms.pdf

Fra prosjekt HoppIde grunnskole: «Sluttrapport» 

 
Sluttrapport 

Hoppide grunnskole..pdf

 
 
VEDTAKSSAKER: Saksbehandling - innstillinger 

saksutredning%20R
R%20møte%2019.09.19.doc

 
Sak 28/19 Godkjenning av protokoll 25.06.19 

Protokoll%20fra%2
0møte%20NTRR%2025.06.19.docx
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Sak 29/19 Halvårsrapportering fra prosjekt 
Lyngshestlandet Halvårsrapport juli 

2019.pdf

 

Regnskap 
Lyngshesten 30.06.19.pdf

 
Sak 30/19 Regnskap pr 30.06.19 

Totalregnskap 
30.06.19.pdf

 

Regnskap drift 
30.06.19.pdf

 

Regnskap NTSS 
30.06.19.pdf

 

Regnskap 
Kompetanseløft 30.06.19.pdf

 

Regnskap drivkraft 
30.06.19.pdf

 
Sak 31/19 Budsjett 2020 

Forslag%20til%20B
UDSJETT%20NTRR%202020.docx

 
Sak 32/19 Energi- og klimaplan Nord-Troms  
Sak 33/19 Søknad fra Kautokeino kommune om 

medlemskap i Nord-Troms Regionråd Søknad om 
medlemskap i Nord-Troms regionråd.msg

 
Sak 34/19 Sluttrapportering – evaluering 

«Kompetanseløft Nord-Troms Foreløpig%20sluttr
apport%20K-løft%20NT.docx
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E-post: regionrad@ntroms.no 
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Totalregnskap 
K-løft 2014-2019.pdf

 

Nord Troms 
Regionråd Revisjonsberetning 2019 Kompetanseløft 2014 til 2018.pdf

 
 
 
 
OPPFØLGINGSSAK: 

 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter (fra 2020) 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Nordreisa kommune har fått gjennomført et forprosjekt:  
Halti III/Innovasjonssenter Nord  

o Vedlagt finnes rapport 
o Siden Halti-bygget huser mange regionale 

virksomheter og kontorene til regionrådet har 
administrasjonen utarbeidet et innspill til 
rapporten, se vedlegg 

 

Rapport 
Forprosjekt Halti III_Innovasjonssenter Nord_21062019 (1).pdf

 
Innspill - rapport 

forprosjekt Halti III-Innovasjonssenter Nord aug 2019.pdf

Kåfjord eldreråd – særutskrift vedr uttalelse fra felles 
eldrerådsmøte ad post og epikrise – referert i regionrådet i 
tidligere møte 

 Eldrerådet ber om at sakene følges opp videre, og 
behandles som politiske saker (legges som 
orienteringssak til regionrådet da henvendelsen ble 
mottatt i dag. Neste møte i regionrådet er ikke før 
november – derfor legges saken til orientering) 

 
Særutskrift - 

Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og epikrise- referert i Regionrådet (3).pdf

 
 
 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 
 
 
 
 
Svein O. Leiros 
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SIERSKILT TILSKUDD  FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17 - 20 ÅR - 3.  TERMINUTBETALING 2019

Tilskuddet er  i  2019 kr 755 300,— pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

2015 200078 08

2015 225525 06 år!»

2015 231024 07

2015183012 00

2015 151840 03

2015 167725 03

2015 231236 06

2015 234112 01

2015 243644 01

9 enslige mindreårige ä kr 755 300, gir totalt kr 6  797  700,00

Denne utbetalingen gjelder 3. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr 4740 05 03954 med kr 1  699  425,00

Årets siste og 4. terminutbetaling vil skje primo desember.

Hvis utbetalingen ikke stemmer overens med det kommunen menerå ha krav på, eventuelt
ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. For mye utbetalt tilskudd vil bli trukket i
senenere utbetalinger, beløpet må eventuelt tilbakeføres til IMDi. Ide tilfellene mor/far
ankommer landet og bosettes sammen med barnet, må kommuen melde fra. Tilskuddet
utbetales til og med terminen etter at mor/far er bosatt sammen med barnet.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef , seniorrådgiver
Økonomi— og driftsavdelingen
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  21.10.2019  2019/1792 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Espen Larsen, 78 95 03 06 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Til orientering: Nye oversikter i årsregnskapet - KOSTRA-arter 

KMD har laget nye oversikter for drift i henhold til ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning. Herved videresender Fylkesmannen orientering om dette fra KMD til 
kommunene i Troms og Finnmark. Brevet fra KMD samt vedlegget som inneholder nye oversikter er 
vedlagt.  
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Espen Larsen 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Nye oversikter i årsregnskapet - KOSTRA-arter 
2 Vedlegg - Oversikter med KOSTRA-arter 

 
 
Kopi til: 
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Postboks 1053 9503 ALTA 
KomRev Nord Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
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  Side: 2/2 

 
Mottakerliste: 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Kvalsund kommune Rådhusvn. 18 9620 KVALSUND 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Loabága suohkan/ Lavangen kommune Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Berg kommune Ingrid Bjerkås-veien 23 9385 SKALAND 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gáivuotna suohkan/ Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Bent Devik 
22 24 72 27 

Nye oversikter i årsregnskapet - KOSTRA-arter 

Vi viser til at økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet fra og med budsjett- og 

regnskapsåret 2020 skal inneholde nye oversikter, jf. budsjett- og regnskapsforskriften av 7. 

juni 2019 §§ 5-1 og 5-2 og §§ 5-4 til 5-6. Oversiktene innholder flere endringer sammenlignet 

med oversiktene etter gjeldende forskrifter. 

 

Departementet har utarbeidet oppstillinger som viser hvilke KOSTRA-arter som tilordnes de 

ulike postene i de nye oversiktene, se vedlegg. 

 

Vi ber om at embetene videreformidler dette til sine respektive kommuner.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent Devik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg: Budsjett- og regnskapsoversikter med KOSTRA-arter  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/2898-12 

Dato 

9. oktober 2019 
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Side 2 
 

Adresseliste 

 

Akershus 

fylkeskommune 

Postboks 1200 

Sentrum 

0107 OSLO 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Buskerud 

fylkeskommune 

Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Finnmark 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Hedmark 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Hordaland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oppland 

fylkeskommune 

Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 
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Side 3 
 

 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Troms 

fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 

Vestfold 

fylkeskommune 

Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Østfold 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6  

 

*Sosiale utlån og næringsutlån skal inngå i brutto driftsresultat, og ikke i netto finansutgifter.  

  

Post  KOSTRA-art 

1 Rammetilskudd 800 

2 Inntekts- og formuesskatt 870 

3 Eiendomsskatt Sum (874:875) 

4 Andre skatteinntekter 877 

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 810 

6 Overføringer og tilskudd fra andre Sum (700:780) + (830:850; 880:895) + 920* 

7 Brukerbetalinger 600 

8 Salgs- og leieinntekter Sum (620:660) 

9 Sum driftsinntekter Sum (post 1 : post 8) 

10 Lønnsutgifter  Sum (010:089) + (160:165) 

11 Sosiale utgifter Sum (090:099) 

12 Kjøp av varer og tjenester Sum (100:285) - (160:165) + (300:380) 

13 Overføringer og tilskudd til andre Sum (400:480) + 520* 

14 Avskrivninger 590 

15 Sum driftsutgifter Sum (post 10 : post 14) 

16 Brutto driftsresultat Post 9 - post 15 

17 Renteinntekter Sum (900:901) 

18 Utbytter  905 

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 909 – 509 

20 Renteutgifter Sum (500:501) 

21 Avdrag på lån Sum (510:511) 

22 Netto finansutgifter Sum (post 17 : post 21) 

23 Motpost avskrivninger 990 

24 Netto driftsresultat Post 16 – post 22 + post:23 

 Disponering eller dekning av netto driftsresultat  

25 Overføring til investering 570 

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 950 – 550 

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 940 – 540 

28 Dekning av tidligere års merforbruk 530 

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat Sum (post 25 : post 28) 

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 980 (post 24 – post 29) 
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Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd 

 

Artene som er tilordnet bevilgningsoversikten etter § 5-4 første ledd skal normalt alltid være med i oversikten. Det finnes 

likevel unntak fra dette, se kommentarer til post 4. Flere av artene som er tilordnet oversikten kan også høre med i 

oversikten etter § 5-4 andre ledd, se kommentarer til postene 4, 7, 15 og 22. Arter som ikke er tilordnet oversikten vil 

normalt høre under oversikten etter § 5-4 andre ledd. Det finnes unntak fra dette, se kommentarer til post 4.  

*Oversikten skal inneholde generelle driftsinntekter, det vil si inntektene som ikke knytter seg til bestemte formål, jf. 

budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd. Inntekter som knytter seg til bestemte formål og inngår i bevilgningene i 

oversikten etter § 5-4 andre ledd, skal ikke tas med på postene 1 til 5. Slike inntekter inngår i post 6.   

Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd gir ikke nærmere regler for hva som regnes som Andre generelle 

inntekter. Post 4 Andre generelle driftsinntekter vil typisk være art 810 og 877. Andre inntektsarter skal også inngå når det 

er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål. Art 810 og 877 inngår likevel ikke hvis det er inntekter som er 

budsjettert under det enkelte budsjettområdet og inngår i oversikten etter § 5-4 andre ledd. Typisk vil posten inneholde 

generelle driftsinntekter som er ført på KOSTRA-funksjonene 800 til 899. Posten skal likevel også inneholde generelle 

driftsinntekter som er ført på KOSTRA-tjenestefunksjon når det er inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål, som 

ikke er budsjettert under det enkelte budsjettområdet og ikke inngår  i oversikten etter § 5-4 andre ledd, eksempelvis 

konsesjonsavgifter.  

Post  KOSTRA-art 

1 Rammetilskudd 800 

2 Inntekts- og formuesskatt 870 

3 Eiendomsskatt Sum (874:875) 

4 Andre generelle driftsinntekter 810 + 877* 

5 Sum generelle driftsinntekter Sum (post 1 : post 4) 

6 Sum bevilgninger drift, netto Fra bevilgningsoversikt etter § 5-4 andre ledd** 

7 Avskrivninger 590*** 

8 Sum netto driftsutgifter Sum (post 6 : post 7)  

9 Brutto driftsresultat Post 5 – post 8 

10 Renteinntekter  Sum (900:901) 

11 Utbytter  905 

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 909 - 509 

13 Renteutgifter Sum (500:501) 

14 Avdrag på lån Sum (510:511) 

15 Netto finansutgifter Sum (post 10 : post 14)**** 

16 Motpost avskrivninger 990 

17 Netto driftsresultat Post 9 – post 15 + post 16***** 

 Disponering eller dekning av netto driftsresultat  

18 Overføring til investering 570 

19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 950 - 550 

20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 940 - 540 

21 Dekning av tidligere års merforbruk 530 

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat Sum (post 18 : post 21)****** 

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 980 (post 17 – post 22)******* 
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Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
**Her inngår netto utgifter fra bevilgningsoversikten etter § 5-4 andre ledd. Renter og avdrag kan inngå, se nedenfor. 

Artene 530, 540, 550, 570, 940 og 950 skal ikke inngå.  

***Dersom bevilgningene i oversikten etter § 5-4 andre ledd inkluderer avskrivninger, kan avskrivningene inngå i post 6.  

****Det er adgang til å la renter og avdrag inngå i bevilgningene i oversikten etter § 5-4 andre ledd, jf. § 5-4 første ledd 

andre punktum. Slike renter og avdrag inngår da i post 6. I så fall vil postene 10, 13 og 14 samt 15 avvike fra tilsvarende 

poster i økonomisk oversikt drift etter § 5-6, og avviket vil ha sin "motpost" under post 6. Netto driftsresultat skal dermed 

være likt som i økonomisk oversikt drift etter § 5-6.  

*****Netto driftsresultat skal svare til netto driftsresultat i økonomisk drift etter § 5-6. 

******Her inngår alle overføringer til investering og netto avsetninger, inklusive overføringer og netto avsetninger som er 

knyttet til de enkelte budsjettområdene i bevilgningsoversikten etter § 5-4 andre ledd.  

*******Postene 18 til 23 skal være lik postene 25 til 30 i økonomisk oversikt drift etter § 5-6.  
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Vedlegg – Oversikter etter ny budsjett- og regnskapsforskrift med KOSTRA-arter 

KMD, 9. oktober 2019 

 
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd 

 

Bevilgningsoversikten etter § 5-5 første ledd skal inneholde alle utgifter og inntekter mv. i økonomiplanens investeringsdel, 

investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet. Bruttobeløpene på postene 1 til 4 spesifiseres i bevilgningsoversikten 

etter § 5-5 andre ledd. Dersom oversikten etter § 5-5 andre ledd i tillegg inneholder bestemte inntekter som er knyttet til 

bestemte investeringer, skal inntektene også inngå i oversikten etter første ledd. Det samme gjelder dersom oversikten 

etter § 5-5 andre ledd også inneholder overføring fra drift eller netto avsetninger.  

* For artsgruppene 0, 1 og 2 er det flere arter som vanligvis ikke er aktuelle i investering, og da ikke skal tilordnes 

oversiktene etter § 5-6. Eksempelvis art 075, 080, 100 og 110. Oversikten har ikke ekskludert slike arter, for at tabellen ikke 

skal bli for uoversiktlig.  

**Artene 522 Videreutlån, 912 Bruk av lån til videreutlån, 512 Avdrag på lån til videreutlån og 922 Mottatte avdrag på 

videreutlån planlegges fastsatt i ny KOSTRA-forskrift med virkning fra og med regnskapsåret 2020.  

Post  KOSTRA-art 

1 Investeringer i varige driftsmidler Sum (010:099) + (100:285) + (300:380) + 429*  

2 Tilskudd til andres investeringer Sum (430:480)  

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 529 

4 Utlån av egne midler Sum (520:521) 

5 Avdrag på lån Sum (510:511) 

6 Sum investeringsutgifter Sum (post 1 : post 5) 

7 Kompensasjon for merverdiavgift 729 

8 Tilskudd fra andre Sum (700:780) – 729 + sum (810:850; 880:895) 

9 Salg av varige driftsmidler Sum (660:670) 

10 Salg av finansielle anleggsmidler 929 

11 Utdeling fra selskaper 905 

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler Sum (920:921) 

13 Bruk av lån Sum (910:911) 

14 Sum investeringsinntekter Sum (post 7 : post 13) 

15 Videreutlån 522 

16 Bruk av lån til videreutlån 912 

17 Avdrag på lån til videreutlån 512 

18 Mottatte avdrag på videreutlån 922 

19 Netto utgifter videreutlån Sum (post 15 : post 18)** 

20 Overføring fra drift 970 

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

investeringsfond 950 – 550 

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 

investeringsfond 940 – 540 

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 530 

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger Sum (post 20 : post 23) 

25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 980 (- post 6 + post 14 - post 19 – post 24) 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  11.10.2019  2019/2772 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  13.09.2019  2019/277-3 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Att. Rita Toresen 
 

  
 

Tildeling av kriseskjønnsmidler 2019 - Nordreisa kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til brev fra Nordreisa kommune av 13. september 2019 
med søknad om kriseskjønnsmidler. 
 
Fylkesmannens tilbakeholdte kriseskjønnsmidler skal ivareta uforutsette og akutte forhold i 
kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling skal være høy, og midlene fordeles etter 
søknad. Fylkesmannen har mottatt 12 søknader med samlet søknadsbeløp på ca. 26,5 mill. kr. 
Ramme til fordeling var 7,177 mill. kr. Fylkesmannen har foretatt en streng prioritering av hvilke 
saker som skal tildeles støtte, og hvor mye det enkelte tiltak eventuelt kan tilgodeses.  
 
Nordreisa kommune tildeles med dette kr. 1 242 543 i kriseskjønnsmidler. Midlene vil utbetales over 
kommunens rammetilskudd for november 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
KomRev Nord Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
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