
Oppdatert info om Nord-Troms Regionråd

Styret har følgende sammensetning i 2015-2019

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

Rådmannsutvalget ledes av Frank Pedersen og har følgende sammensetning:
 Anne-Marie Gaino, Nordreisa
 Cissel Samuelsen, Skjervøy
 Frank Pedersen, Kvænangen
 Leif Lintho, Lyngen
 Einar Pedersen, Kåfjord
 Trond-Roger Larsen, Storfjord

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 

rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. 

Ansate

Berit Fjellberg: daglig leder

Lise Jakobsen: regional ungdomskonsulent (50 % stilling)

Kristin Vatnelid Johansen: leder Nord-Troms Studiesenter

Daniel Johnsen: studieadministrator

Prosjektstillinger:

Troms fylkeskommune har iverksat en egen satsing i samarbeid med regionrådet. Satsingen er 

konkretisert gjennom ulike prosjekter.

Kompetanseløft i Nord-Troms:

Lisbeth Holm: prosjektleder for strategisk kompetanseutvikling i kommunene (40 % stilling)
Jan F. Fjære: prosjektleder for strategisk kompetanseutvikling i bedrifer

Gabriella Jurisic Otesen: Prosjektleder Helsefagarbeiderløfet (50 % stilling)

Boligutviklingsprosjekt

Torbjørn Touremaa: prosjektleder (Storfjord kommune)
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Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ

Tonny Mathiassen: prosjektleder delprosjekt A (grunnskole – samarbeid med Regionkontoret)

Halti næringshage er prosjekteier i delprosjekt B (videregående skole) og har prosjektledelsen for 

delprosjekt C (unge gründere)

Hovedsatsninger

Ungdomssatsingen RUST

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å 

bosete seg i Nord-Troms. RUST skal være en kanal til økt ungdomsmedvirkning.

Dete for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytng, hindre fraflytng og for å sete i verk 

tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell ungdomsproblematikk. RUST skal legge til 

rete for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen. 

Gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene skal ungdomsrådene dra nyte av hverandres 

erfaringer, og stå sammen i viktige interessesaker. 

RUST har flere gode og veletablerte tiltak:

PRØV SJØL-ordningen er ungdommens eget nærings- og kulturfond.

RUST-konferansen gir skolering og opplæring til alle ungdomsrådene i Nord-Troms.

RUST drar hvert år på tur med ordførerne for å øke fokus på ungdom og legge til rete for dialog og 

kjennskap til hverandre. 

RUST støter og er medarrangør for regionale ungdomsarrangement.

RUST samarbeider med Nord-Troms Studiesenter om kompetansehevingsprogram for 

klubbarbeidere.

Bemanning og organisering:

Nord-Troms ungdomsråd: 2 representanter fra hvert av de kommunale ungdomsrådene.

Fagrådet: Koordinatorer / sekretærer / administrativ ressurs for ungdomsrådene i  hver kommune.

Lise Jakobsen: Regional ungdomskonsulent 50 % stilling.

Eirik Losnegaard Mevik: Saksordfører

Nord-Troms Studiesenter 

I 2014 vedtok Nord-Troms Regionråd drifsorganisering av Nord-Troms Studiesenter som avdeling 

under regionrådet. Studiesenterets målsetng er uendret: «styrke samfunns- og næringsutviklingen i 
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regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekrutere, videreutvikle og beholde 

kompetent arbeidskraft. Dete gjør vi ved å gi relevante utdanningstilbud og andre 

kompetansehevende tiltak.  

Studiesenteret fnansieres av Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Gáivuotna/Kåfjord, Lyngen og 

Storfjord kommuner samt Troms fylkeskommune og noe egeninntjening.

Ressursgruppe er oppnevnt, med leder fra Universitetet i Tromsø.

Modellen er distribuert og alle kommunene i regionen har etablert studiebibliotek. Administrasjonen 

med sine to stillingshjemler har kontor i Nordreisa, men studiesenterets aktiviteter foregår i alle de 

seks kommunene. Studiesenteret har tre hovedfunksjoner: møteplass, megler og motor.

 

Møteplass – studiebibliotekene

Nord- Troms Studiesenter har i samarbeid med de seks Nord- Troms kommunene etablert 

studiebibliotek i tilknytning til folkebibliotekene i kommunene. Med studiebibliotek i hver kommune 

får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler. Her kan man ha 

gruppesamlinger og har tilgang til literatur, trådløst netverk og lyd/bildestudio. Bibliotekene har 

leseplasser og grupperom til disposisjon, og kan benytes både i og utenom ordinær åpningstid.

Megler og motor

Nord-Troms Studiesenter har en viktig rolle som ”motor” i utviklingen av kompetanse i regionen. Det 

innebærer blant annet å ha kunnskap om hvilken kompetanse regionen har behov for, og legge dete 

til grunn for de bestillinger som gjøres til universiteter og høgskoler.

Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks Nord-Troms-kommunene og har

som hovedoppgave å produsere kompetanse lokalt. For å få dete til samarbeider vi med mange ulike

parter, vi må ha kunnskap om lokalsamfunnet og utdanningssystemene samt avklare fnansiering.

Kompetanseløft i Nord-Troms

Nord-Troms Studiesenter har gjennom prosjektet «Kompetanseløf i Nord-Tromst tat en mer sentral

rolle i koordinering/utvikling av kompetanse i regionen for å møte utordringene i forhold til 

rekrutering og tilpasset kompetanse regionens kommuner og lokalt næringsliv står overfor. Dete 

prosjektet har egne ansate. 

Studiesenteret er nært og har

 Lokalkompetanse

 koordineringskompetanse

 rekruteringskompetanse

 bestillerkompetanse

 utviklingskompetanse
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Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms er fylkeskommunens satsing på regionen. Regionrådet 

har vært i førersete på dete arbeidet og det har gjort at vi har fåt en forsterket satsing på Nord-

Troms Studiesenter og en konkret oppfølging av satsinger med bakgrunn i Omdømmeprosjektet 

(boligutvikling og næringsutvikling). 

NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR NORD-TROMS

Fylkeskommunen satser 7,5 millioner på bolig- og næringsutvikling og 5 millioner på kompetanseutvikling i 
Nord-Troms. Satsingen er forankret i Regional planstrategi for Troms, rapport fra oppstartsseminar Nærings- og 
utviklingsplan for Nord-Troms (oktober 2013), fellesmøte politisk nivå februar 2014 og innspillsbrev fra Nord-
Troms Regionråd mars 2014. Prosjektsatsinger er utviklet i samarbeid med ulike aktører i Nord-Troms og 
fylkeskommunen.

KOMPETANSE

- en 5-årig satsing gjennom prosjektet 
"Kompetanseløft i Nord-Troms" i regi 
av Nord-Troms Studiesenter. 

BOLIGUTVIKLING

- en 3-årig satsing med Storfjord 
kommune som administrativ 
ansvarlig. Rådmannsutvalget er 
styringsgruppe.

Prosjektet skal identifsere behov 
og gjennomføre tiltak som bidrar 
til å øke boligpolitisk kompetanse
og at boligbygging blir en del av 
stedsutviklingen i kommunene.

NÆRINGSUTVIKLING

To hovedsatsinger:

I) en helhetlig 
entreprenørskapssatsing i 3 
delprosjekter; 

A: målgruppe grunnskole

B: målgruppe videregående 
skole

C: unge gründere

II) arenabygging i regi av Nord-
Troms næringsutvalg (NUNT)

Finansiering: RDA-midler (5 mill over 5
år) og egen inntjening 

Finansiering: prosjektmidler fra 
Troms fylkeskommune og 
Husbanken

Finansiering: prosjektmidler fra 
Troms fylkeskommune og midler 
fra kommunale næringsfond 
(delprosjekt C)

Kommunene bidrar gjennom 
studiebibliotekene og i arbeidsgrupper

Kommunene bidrar med 
stillingsressurs

Kommunene bidrar med 
stillingsressurs og bidrag fra 
næringsfond

vett@uvett/Forskningsdagene i Nord-Troms

- årlig arrangement i uke 39 som arrangeres i samarbeid med Halti 

næringshage 


