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INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 7. DESEMBER 2018
Det innkalles herved til regionrådsmøte i Harstad 7. desember 2018.
Sted: Møterom, hotell Scandic Harstad.
Tid: 09:00-14:00.
Forfall bes rapportert snarest.

Saksliste:
09:00-09:40 Sak 33/18
Propellfabrikken – Status, måloppnåelse og ønsket «fabrikkutvidelse» v/Seniorrådgiver og
leder av Propellfabrikken ved VINN, Silje Lorentzen.
09:40-11:00 Sak 34/18
1. Status og veien videre med tiltaksarbeidet i utviklingsplanen Re:tenk, samt
gjennomføring av møter i STRR v/Nina Dons-Hansen og Sturla Bangstad.
2. Prosjektleder i STRR v/Sturla Bangstad.
11:00-11:45 Lunsj
11:45-12:25 Sak 35/18
Utviklingen av ungt entreprenørskap i Troms - hvordan ivareta Sør-Troms sine behov?
v/Daglig leder Liv Brandvoll.
12:25-12:35 Pause
12:35-14:00 Sak 36/18
Arbeid med regjeringens oppgavemelding v/leder (Vedlagt er oppgavemelding,
kulturmelding og presentasjon av oppgavemeldingen).

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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Med hilsen

Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Sak 33/18, Propellfabrikken – Status, måloppnåelse og ønsket fabrikkutvidelse».
«Propellfabrikken» er et prosjekt i regi av VINN.
Formålet med prosjektet er å løfte fram de unge, og vise dem mulighetene som finnes i
regionen.
I STRR har Gratangen blitt propellkommune, mens øvrige kommuner ligger litt på
«været» for å se om programmet er noe også for dem.
STRR har i sin næringsplan Re: tenk erkjent utfordringene knyttet til demografisk
utvikling, bolyst mv. Tilslutning til propellfabrikken kan være ett av flere virkemidler som
kan bidra til å spre optimisme og framsnakke regionen.
Framlegg med påfølgende debatt vil bidra til økt kunnskap om prosjektet og vil gi
kommunene bedre grunnlag for eventuelt å tilslutte seg programmet.
Sak 34/18, Status og veien videre med tiltaksarbeidet i utviklingsplanen Re:tenk,
samt gjennomføring av møter i STRR. v/Nina Dons-Hansen og Sturla Bangstad.
Status prosjektleder v/Sturla Bangstad
Re:tenk
Sør-Troms regionråd har fått innvilget søknad om midler fra Troms fylkeskommune til
gjennomføring av tiltaksarbeidet i utviklingsplanen Re:tenk. Vi får 1,4 millioner til
tiltaksarbeid for 2018-2020 som næringsansvarlige i kommunene og administrasjonen i
regionrådet har ansvar for innen satsingsområdene Trender/fremtidsforskning,
Innovasjon/Entreprenørskap, Kompetanse og UNG.
Det er videre besluttet at det spesielt skal jobbes politisk med satsningsområdet
Infrastruktur/Samferdsel.
Det synes imidlertid å være et behov for å klargjøre hvilke saker som skal gis prioritet. En
tydelig prioritering gir automatisk føringer for hvilke saker som ønskes belyst gjennom
framlegg for rådet, møtehyppighet og møteform.
Målsettingene for Infrastruktur/Samferdsel er:







Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn
Mer gods på jernbane og sjø
Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn
Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)
Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi
Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer
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Oppnå regional avstandsreduksjon øst/vest og nord/sør

Tiltakene fremgår av:
http://retenk.no/strategiomrader/Infrastruktur-samferdsel/
I tillegg gis det politiske prioriteter gjennom vedtaket i fellesmøtet mellom STRR og OR
19. oktober:









Ambulansehelikopterbasen på Evenes
Forsvarlig ambulansedekning i landkommunene
Helse og omsorg
Samferdsel:
 Realisering av underprosjektene i Hålogalandsveien
 Bypakke Narvik
 Harstadpakken
 Kollektivtilbud mellom regionsenter Narvik og regionsenter Harstad
 Fergefri E6
 Utbyggingen av fiskerihavnen på Engenes
Felles samarbeidsavtale UiT
Fellesregionen som vertskap for Forsvaret
Opprette fylkesgrensefond

Status:
 Arbeidet med å sikre at ambulansehelikopterbasen forblir på Evenes og i regionen er
godt i gang. Det er etablert en arbeidsgruppe hvor STRR er representert med Maria
Serafia Fjellstad og Sturla Bangstad, som begge også er representanter i
referansegruppen til Luftambulansetjenesten HFs utredning av permanent
ambulansehelikopterbase.
 Regionrådet har fulgt opp ambulansedekningen i landkommunene med en skriftlig
uttalelse til Helse Nord RHF og Unn HF.
 Det er verdt å merke seg at STRR sin målsetting i Re:tenk om utvikling og videreføring
av jernbane ikke er nevnt i vedtaket fra felles regionrådsmøte. Det betyr imidlertid
ikke at STRR ikke skal jobbe videre med dette. For STRR er dette en pågående sak.
 Det er utviklet et utkast til fellesavtale med UiT.
 Det er tatt initiativ for å samordne forsvarsprosjektene som i dag forvaltes enkeltvis av
Harstad, Narvik og Evenes.
 Fylkesgrensefond ble introdusert av fylkesrådsleder i Nordland Thomas Norvoll på
fylkestinget i Narvik 16.04.18, som der hevdet at han og fylkesrådsleder Willy
Ørnebakk var positive til å opprette et fylkesgrensefond. Det er ikke kjent om saken er
fulgt opp videre politisk.
Det gjenstår å beslutte hvordan rådet skal gjennomføre de ovennevnte målsettinger og
tiltak, herunder å tydeliggjøre ansvar, prioriteter, tid, omfang og ressurser.
Gjennomføring av regionrådsmøter
Det har ved flere anledninger framkommet kritikk både til innhold og gjennomføring av
regionrådsmøtene. Kritikken retter seg først og fremst mot manglende mulighet for
debatt/meningsutveksling etter framlegg. Det er også fremkommet kritikk om relevansen
av enkelte framlegg.
Både leder og daglig leder tar kritikken alvorlig, og jobber med å imøtekomme de enkelte
rådsmedlemmers ønsker i størst mulig grad ved å presisere bestillingen og klargjøre
spillereglene for foredragsholdere. I tiden framover vil vi sørge for strengere styring av
tid. Vi har fram til nå valgt/avslått tema på foredrag etter relevans ift. vedtatte
målsettinger i Re:tenk. Da både innhold og form på regionrådsmøtene er et felles ansvar,
ber vi rådet om å gi innspill.
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Konsensus har vært/er et grunnleggende prinsipp for beslutninger i STRR. Dermed blir det
først fattet vedtak etter at alle har fått muligheten til å fremme sitt syn. Når det ikke
fremkommer innsigelser på forslag til vedtak, regnes disse som vedtatt, og kan ikke
endres uten ny konsensus i rådet. For å unngå slike situasjoner vil vedtakene i rådet
formaliseres ytterligere gjennom tydelig utforming og godkjenning av vedtakstekst.
Status Salangen
Hvordan skal/vil Salangen og STRR forholde seg til at Salangen tilslutter seg Midt-Troms
regionråd, herunder:
 Deltakelse på møter?
 Økonomi?
 Tid for fratredelse i STRR?
Status på sammenslåing av regionråd
I henhold til tidligere vedtak vil samarbeidsavtale, administrativ organisering og
økonomimodell bli utarbeidet i 2019.
Hvor langt har kommunene kommet i vedtaksprosessen?
Status for prosjektleder
Nina har, etter 7 år som prosjektleder i STRR, valgt å si opp stillingen. Nina vil fortsatt
jobbe med prosjekt for Harstad kommune. Gjennom sitt private foretak søker Nina fortsatt
å jobbe med spennende regionale prosjekt. Nina vil fratre sin stilling etter nærmere avtale
med daglig leder.
Sak 35/18, Utviklingen av ungt entreprenørskap (UE) i Troms - hvordan ivareta
Sør-Troms sine behov?
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17
fylkesorganisasjoner. Nettverket bindes sammen av felles formål og vedtekter. Den
desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og
lokalt arbeids- og næringsliv. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har
det operative ansvaret i sitt fylke. Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar
for egen finansiering. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske
programmene og for organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig for kontakten
med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale
nettverket.
UE ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe
samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE er medlem i
den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.
UE er representert med prosjektledere i Nord- og Midt-Troms, men foreløpig ikke i SørTroms. I Re:tenk har STRR vedtatt et tiltak om å få på plass en fast UE representant i
regionen.
Sak 36/18 Arbeid med, Regjeringens oppgavemelding v/leder.
Hensikten med denne økten er å foreta en strukturert gjennomgang av Regjeringens
oppgavemelding, som grunnlag for å lage en felles uttalelse.

