
 

 

 

 
  

 

 

HARSTAD KOMMUNE / 

HÁRSTTÁID SUOHKAN 

c/o Postmottak, Postboks 

1000 

9479 HARSTAD  

Tjeldsund kommune Skånlandsveien 72/76 9440 EVENSKJER  

KVÆFJORD KOMMUNE Bygdeveien 26 9475 BORKENES  

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  

Lavangen kommune Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  

 

   

Møte Hålogalandsrådet, Harstad 17. januar 2020 

 

Velkommen til første møte i det nye Hålogalandsrådet. 

Sted: Harstad, Hotell Scandic, møterom Thor Hushovd. 

Tid: 10:00-15:00. 

 

Saksliste 

 

10:00-10:30 Sak 01/20 Valg av leder og nestleder. 

 

10:30-11:15 Sak 02/20 Foredrag v/Agnar Kaarbø «Politisk lederskap i nye Hålogaland». 

 

11:15-11:45 Debatt. 

 

11:45-12:15 Lunsj. 

 

12:15-13:00 Sak 03/20 Kommunikasjonsstrategi for Hålogalandsrådet v/daglig leder og 

Chili. 

 

13:00-13:30 Sak 04/20 Ungdomssatsing i Hålogalandsregionen v/Kari-Anne Opsal. 

 

13:30-14:00 Fotoseanse/møte med pressen 

 

14:00-14:30 Sak 05/20 Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes – intensjon 

om overføring av sekretariatfunksjonen til Hålogalandsrådets administrasjon. 

 

14:30-14:45 Møtekalender og neste møte. 

  

Deres ref.: 

 

Deres dato: 

 

Saksbehandler: 

STURLA BANGSTAD 

Telefon:770 26008 Vår dato: 

10.01.2020 

Vår ref.      2020/61 / 

026 
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Sak 01/20 Valg av leder og nestleder. 

 

Sak 02/20 Foredrag v/Agnar Kaarbø ««Politisk lederskap i nye Hålogaland». 

 

Sak 03/20 Orienteringssak: kommunikasjonsstrategi for Hålogalandsrådet v/daglig leder 

og Chili. 

 

Sak 04/20 Ungdomssatsing i Hålogalandsregionen v/Kari-Anne Opsal. 

Bakgrunn 

Sør-Troms regionråd har gjennom vedtatt plan for vekst og utvikling identifisert Ung som 

et sentralt politisk satsingsområde for å skape vekst og utvikling. Målet er å gi 

ungdommen gode minner om, og stolthet for regionen. «Å satse på de unge er å investere 

i fremtiden. Politiske, samfunnsmessige avgjørelser har betydning for de som kommer 

etter oss». Den negative demografiske utviklingen i regionen, med færre barnefødsler og 

en aldrende befolkning, understreker ytterligere behovet for å satse på ungdommen. 

 

I regionrådsmøte 1. mars, sak 3/19, vedtok Sør-Troms regionråd følgende: 

 

Administrasjonen følger opp ungdomsrådene og legger til rette for møtevirksomhet i 2019. 

Videre bes administrasjonen om å gi støtte til utredningen av et felles ungdomsråd med 

Ofoten etter sammenslåingen 1. januar 2020. 

 

Administrasjonen har i 2019 gjennomført møter med ansvarlige for lokalt ungdomsråd i 

Harstad og har innhentet informasjon om organisering og drift av ungdomssatsingen RUST 

i Nord-Troms. 

  

Satsningsområde Ung er videreført som satsing også i Hålogalandsrådet. 

 

Med dette som bakgrunn ønsker Hålogalandsrådet å ta initiativ for å etablere et regionalt 

ungdomsråd og en regional nordnorsk ungdomskonferanse. 

Mål og rammer 

1. Utarbeide forslag til plan for etablering av et regionalt ungdomsråd, herunder: 

a. Budsjett- og finansieringsplan 

b. Administrasjon og organisering av ungdomsrådets aktivitet 

c. Sammensetning av ungdomsrådet 

d. Møtevirksomhet 

e. Politisk ansvar 

2. Utarbeide et konsept for en regional nordnorsk ungdomskonferanse, herunder forslag 

til: 

a. Tid og sted 

b. Temaer 

c. Budsjett- og finansieringsplan, herunder muligheten for samarbeid med 

næringslivet 

Prosjektorganisering 

Oppdragsgiver: Hålogalandsrådet 

Prosjektansvarlig (PA): Harstad kommune 

Prosjektleder (PL): Harstad kommune   

 

Forslag til styringsgruppe (SG): 

Ordfører i Harstad, leder og nestleder i Hålogalandsrådet. 

 

Forslag til prosjektgruppe (PG):  

Vurderes. 
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Rammer 

 

Forutsetning 

Det forutsettes at prosjektet utvikles i dialog med eksisterende, kommunale ungdomsråd 

og allerede igangsatte tiltak mot ungdom, f.eks. Propellfabrikken og Arena 

skole/næringsliv etc. 

Det forutsettes at Hålogalandsrådet blir holdt løpende orientert om fremdrift. 

 

Tid 

Prosjektet har en tidsramme på maksimalt 6 mnd. fra igangsettingsdato. 

 

Budsjett og finansiering 

Prosjektet har et budsjett på NOK 400.000. 

 

Prosjektet finansieres slik: 

Harstad kommune: NOK 200.000 

Hålogalandsrådet, gjennom tiltaksarbeidet i Re:tenk: NOK 200.000 

 

Sak 05/20 Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes – intensjon om overføring 

av sekretariatfunksjonen til Hålogalandsrådets administrasjon. 

 

Innledning/bakgrunn 

Bakgrunnen for denne saken er at det har framkommet et ønske fra flyplassutvalgets 

ledelse om at sekretariatsfunksjonen bør flyttes til Hålogalandsrådet.   

 

Om flyplassutvalget (hentet fra vedlagte vedtekter fra 2008).  

«Flyplassutvalgets formål er å bidra til / påvirke til at den fellesressurs som lufthavnen 

representerer, skal utvikles og markedsføres til beste for befolkning og næringsliv i 

regionene Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten.  

 

Flyplassutvalget skal bevirke til at Harstad Narvik Lufthavn Evenes får den riktige status i 

regionen, nasjonalt og internasjonalt.  

 

Flyplassutvalget skal etablere kontakt mot lokale, nasjonale og internasjonale 

samferdselsorganer. 

 

Medlemmer i Flyplassutvalget er kommunene i regionene, Troms og Nordland 

fylkeskommuner, samt næringslivsorganisasjoner i regionene». 

 

«Flyplassutvalget ledes av et styre bestående av 5 - 7 medlemmer. Styret skal ha 

følgende sammensetning :  

• 3 - 5 medlemmer fra kommunene / fylkeskommunene  

• 2 medlemmer fra næringslivsorganisasjoner i Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen.  

 

Evenes som vertskommune skal være representerte i styret ved ordfører Styrets 

medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.  

 

Funksjonstiden for de kommunale / fylkeskommunale medlemmene er 4 år». 

 

Sekretariatsfunksjonen  

Harstadregionens næringsforening.  

 

Betalt medlemskap 2019 

- Troms fylkeskommune 

- Ballangen kommune 

- Narvik kommune 

- Evenes kommune 

- Kvæfjord kommune 

- Skånland kommune 

- Ibestad kommune 
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- Harstad kommune 

- Tjeldsund kommune 

- Lødingen kommune 

 

Økonomi 

Per 1. januar 2020 har Flyplassutvalget en saldo på NOK 129.614.  

 

Vurdering 

Ovennevnte vedtekter er utdaterte, og styresammensetningen reflekterer ikke at 

regionrådene er omdannet til interkommunale politiske råd, og at Hålogalandsrådet ble 

opprettet 1. januar 2020. Lofoten og Vesterålen regionråd og Nordland fylkeskommune er 

i praksis heller ikke medlemmer, og har ikke betalt medlemskap.  

 

På bakgrunn av ovennevnte er det nødvendig å gjennomgå vedtekter og økonomi, samt 

vurdere medlemskap på nytt. 

 

Hvorfor flytte sekretariatsfunksjonen til Hålogalandsrådets administrasjon? 

Hålogalandsrådet har infrastruktur og samferdsel som et viktig politisk satsningsområde. 

Dette omfatter veg, jernbane, havner, ferger, hurtigbåter, fly, kraftforsyning og bredbånd.  

 

Infrastruktur og samferdsel er et avgjørende satsningsområde for fremtidsrettet 

samfunnsutvikling, og det er nødvendig å vurdere satsingsområdet i en helhet, noe som 

også er forventet i forbindelse med innspill og høringer til bl.a. nasjonale og regionale 

planer.  

 

Selvstendige utvalg på siden av Hålogalandsrådet bidrar ikke i nødvendig grad til god 

samordning, og det anbefales derfor at flyplassutvalget blir en integrert del av 

Hålogalandsrådet, og at sekretariatsfunksjonen flyttes til rådets administrasjon. En slik 

endring vil kunne: 

 

• Sikre god politisk koordinering sammenheng med andre politikkområder, spesielt 

innen samferdsel, men også andre områder som samfunnsutvikling, flytjenester innen 

helse, reiseliv og turisme, FOT-ruter og kommersielle ruter.  Eksempelvis utformer 

AVINOR nå forslag til ny flyplasstruktur for Nordland, noe som vil kunne innvirke på 

prioriteringer innen andre samferdselsområder. 

 

• Møtevirksomheten i Flyplassutvalget kan på en god måte koordineres og samkjøres 

med møtene i Hålogalandsrådet, hvor det kan legges inn regelmessige orienteringer 

fra Flyplassutvalget. På den måten sikres innflytelse og medbestemmelse fra alle 

medlemskommuner, samt at eierskapet til Harstad/Narvik lufthavn Evenes, som 

regionens flyplass, blir ytterligere styrket. 

 

Videre saksgang 

Spørsmålet om flytting av sekretariat behandles først av Flyplassutvalget i februar som 

saksforbereder til medlemsmøtet (generalforsamlingen) som avgjør saken i mars. 

 

Forslag til vedtak: 

For å sikre god koordinering med andre politikkområder, sikre regionalt eierskap, samt å 

sikre god innflytelse og medbestemmelse, vedtar Hålogalandsrådet at Flyplassutvalgets 

sekretariatsfunksjonen flyttes til Hålogalandsrådets administrasjon. Flyttingen forutsetter 

positiv beslutning i flyplassutvalgets medlemsmøte i mars. 

 

 

Med hilsen        

 

Sturla Bangstad 

Daglig leder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 



 

 

 


