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Kommunene i Sør-Troms regionråd

REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE IBESTAD 25. AUGUST
TID: 25. AUGUST KL. 09.00-15.00
STED: HAMNVIK, DONSEBRYGGA
TIL STEDE
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo, Salangen kommune
Rådmann Frode Skuggedal, Salangen kommune
Næringsutvikler Ingrid Frantzen, Salangen kommune/Astafjord Utvikling
Næringsutvikler Christian Ekeland, Lavangen kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune
Rådmann Torbjørn Simonsen, Skånland kommune
Næringssjef Torunn Rørvik Wilhelmsson, Skånland kommune
Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune
Prosjektkoordinator Cato Haakseth, Gratangen kommune/SPIRE
Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
Rådmann Roe Jenset, Ibestad kommune
Næringsutvikling Terje Andreassen, Ibestad kommune
Varaordfører Maria Serafia Fjellstad, Harstad kommune
Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune
Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune
Rådmann Merete Hessen, Kvæfjord kommune
Næringsutvikler Ellen Eliseussen, Kvæfjord kommune
Prosjektleder Nina Dons-Hansen
Forfall:
Rådmann Erling Hansen, Lavangen kommune
Ordfører Bernhardt Halvorsen, Lavangen kommune
Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune
Rådmann Ole Kristian Severinsen, Gratangen kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Agenda
Innspill til saksliste:
Torbjørn: ønsker at adm utreder og samler info ift en videregående skole til en uttalelse.
Torbjørn samarbeider med Sturla videre om dette.
Sigrun: Innspill om at vi besøker aktører når vi har regionrådsmøter rundt i kommunene
Saksliste godkjent.
Tone Anita Karlsen fra Harstad Tidende ble ønsket velkommen (var til stede hele møtet).
Hun er nyansatt og skal ha fokus på regionen.
Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

Telefon:
77 02 60 08
Mobil:
47 71 10 40

E-post:
post@strr.no
sturla.bangstad@strr.no

Hjemmeside:
www.strr.no
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0900-0945

Sak 24/17: Status medlemskommuner

Skånland, Helene Berg Nilsen
• Ferdig bhg-utbygging på Evenskjer, modulbygg, veldig bra, tatt i bruk
• Fremdrift for oppveksts-senteret på Sandstrand, anbudsrunde
• Samfunnsplan, lyst ut stilling
• Bredband – samarbeid med Ibestad
• Oppretter et eiendomsselskap
• Møte i politirådet etter reformen
• Jobber med kommunereformen, nye Tjeldsund kommune
• Stor etterspørsel etter tomter
• Næringslivet går bra
• Besøksrunde hos bønder i regionen i sommer (ordfører og næringssjef), robotfjøs
m.m.
• Folkehøgskolen har i høst 82 elever
• Grovfjord skole fått 100’ til fiskemottak
Kvæfjord, Torbjørn Larsen
• Mange investeringer på gang
• Ute av Robeck, bygger opp disposisjonsfond på 16,3 mill
• Arbeider med nytt vannbasseng for drikkevann
• Investering på 100 mill til helsehuset
• Ser på Borkenes skole, trenger et løft/fornying
• Folketallsøkning
• Åpner ny drivstoffstasjon åpner om to uker, bra også sikkerhetsmessig
• 29.-30. september Bondens marked i Kvæfjord
• Ungdomshjem – gode søkere, tilflyttere med høy fagkompetanse
Harstad, Maria S. Fjellstad
• Festspill og Bakgård
• Harstadpakken går sin gang, litt usikkerhet ang ny kollektivsatsing, følges opp,
mange egne prosjekter i kommunal regi som går godt fremover
• Ny Harstad skole 330 mill
• Omstilt helse- og omsorgssektor og barnehagesektor; inndeling etter fagområde i
stedet for geografi
Salangen, Sigrun W. Prestbakmo
• + 21 innbyggere første halvår 2017
• Boligpolitisk handlingsplan – 13 av 14 sentrumsnære tomter solgt, god dialog med
• Ligger godt an økonomisk, uavklart ang videre mottaksdrift
• Godt i gang med samfunnsplan, reguleringsplan
• Ikke fornøyd med politireformen
• Detaljhandelen går godt, sentrumshandelen inkludert
• Millionfisken – god utnyttelse av arrangementet
• Bygger ut fiber der de har fått tilskudd
• Polarsky – sammen med Lavangen og Gratangen, ønsker å orientere regionrådet
om dette. Mulighet for digitalisering av kommunale tjenester. Har et team innenfor
IKT som jobber med dette. Samarbeid med Skill og Microsoft Norge
• Spennende utvikling på Elvenes
Gratangen, Cato Haakseth/SPIRE (ordfører var forsinket til møtet)
• Aqua Nord – felles stand for Astafjord havbruksregion Skånland, Gratangen,
Lavangen, Salangen, Ibestad – gode tilbakemeldinger, god formidling
• Foldvikmarkedet sist helg – godt arrangement
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•

Planlegger en stor havbrukskonferanse mars 2018 i samarbeid med den kinesiske
ambassadøren. Reiseliv og sjømat hører naturlig sammen

Ibestad, Dag S. Brustind
• Lagt med mottak med 20 ansatte (hel- og deltid)
• Under etablering ny bedrift
• Store investeringer; sykehjemmet, renoverer bassenget (svømmeundervisning til
alle årstrinn), sentrum
• Befolkningsnedgang i kommunen. Nedgang i fødselstallene i hele regionen er
bekymringsfullt.
• Kollektivtilbudet – for Ibestad er tilbudet viktig fergeleiet til sentrum, ikke alle
avganger har busstilbud
• Parkeringsplasser på fergeleiet pga gratis passasjeravgift på ferga
• ARN – stort, godt arrangement – alt gikk bra, god planlegging
Diskusjon/innspill: hvordan få statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser: eks når TFK
utlyser stilling innen næring – hvorfor må denne alltid være i Tromsø? Dette er noe
regionrådet kan arbeide med.
Innspill fra Sigrun: saker på agendaen i regionrådsmøter, fordype oss i den kommunen vi
er i. Bli kjent, styrke samholdet. Mer enn bare 5 min på hvert møte. Se på møteplanen,
vurdere saker og innhold, eksterne innledere fortrinnsvis i Harstad. Halve møtet formelle
saker, halve møtet befaring. Enighet blant de andre ordførerne om dette. Prøver å få det
til fremover.
0945-1200

Sak 25/17: Bygge reiselivsstrategi v/Jan-Erik Kristoffersen, Visit Harstad
og Paulus Huitema, Identity Matching Academy

Paulus Huitema ga en grundig og innholdsrik innføring i hvordan de arbeider med
identitet, markedsføring og formidling. Eksempelet var en by i Nederland, Ijmuiden. Her
har de gått inn og forsterket det ekte, det ærlige og de lokale verdiene i byen. Resultatet
ser du her: http://www.vvvijmuidenaanzee.nl/en
Mer om strategi og metode her: http://www.identitymatching.nl/
For mer informasjon, kontakt Ja-Erik Kristoffersen, Visit Harstad.
1200-1245

Lunsj med statusoppdatering på ByR, strategisk næringsplan v/Nina
Dons-Hansen

Oppdatering Byregionprogrammet: Prosjektgruppa (alle næringsansvarlige i kommunene
+ Sturla og Nina) har jobbet med satsingsområdene som regionrådet godkjente forrige
regionrådsmøte.
•
•
•
•
•

Innovasjon og entreprenørskap, gjennomført innspills-møte med aktører 22/5
Kompetanse, innspills-møte gjennomført 2/6
UNG, innspills-møte gjennomført 7/6
Infrastruktur og samferdsel: innspills-møte planlagt 5/9
Trender og fremtidsforskning: studietur til Luleå 30/8-1/9

Vi legger opp til konkrete målsettinger innenfor hvert satsingsområde med tilhørende
tiltak. Hvert tiltak skal tidsfestes, ansvarliggjøres og kostnadsberegnes. Regionrådet får
utkast til utviklingsplanen til gjennomlesing i god tid før møtet 20.10.17.
1245-1430

Sak 26/17: Tilrettelegging for utdanning i distriktene v/ Trond Hammervoll
og Jan Roger Iversen, UiT
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Presentasjoner/orienteringer er vedlagt.
Vedlagte presentasjoner ble tatt til orientering.
1430-1500

Sak 27/17: Prosjekt «Tore Hunds rike» v/Nina Dons-Hansen

Vedlagte presentasjon ble tatt til orientering.
Innspill fra Dag Sigurd, Sigrun, Maria og Torbjørn om at prosjektet må ha en regional
forankring. Regionrådet ønsker et endelig forslag til prosjektplan fremlagt 20.10.17.

Med hilsen

Dag Sigurd Brustind
Leder
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Nina Dons-Hansen
Prosjektleder

