
 

 

           

 

 

 

 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  

Lavangen kommune / 

Loabága suohkan 

Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  

Harstad kommune / 

Hársttáid suohkan 

c/o Postmottak, Postboks 

1000 

9479 HARSTAD  

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES  

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  

Tjeldsund kommune / 

Dielddanuori suohkan 

Skånlandsveien 72/76 9440 EVENSKJER  

 

 

 

INNKALLING TIL RÅDSMØTE I HÅLOGALANDSRÅDET I HARSTAD 28.03.22 10.30-

14.00. 

 

Det innkalles herved til rådsmøte.  

 

I forkant av møtet er det næringslivsforkost angående havbruksnæringen sammen med 

hav og fiskeriminister Bjørnar Skjæran og fiskerinæringen på Thon Hotell Harstad. 

Frokostbuffet fra 07.30, og frokostseminar fra 08.30 (se vedlegg).  

 

Regionrådsmøtet avholdes Thon hotell Harstad.  

 

Sak 8/22  

10.30-10.35 Godkjenning av innkalling og referat fra Hålogalandsrådets møte 04.02.22  

 

Sak 9/22  

 

10.35-11.15 Besøk av hav og fiskeriminister Bjørnar Skjæran 

 

Hvordan maksimere mulighetsrommet i regionen?  

Innledning om mulighetene i regionen v/Terje Bartholsen – 10 min 

 

Felles meningsutveksling mellom rådet og Bjørnar Skjæran.  

 

Sak 10/22 Regional transportplan (RTP) 

11.15-12.00 

 

Nordland fylkeskommunes RTP, med handlingsprogram 2022-2033 ligger på høring til 

22.04.22. Denne inneholder en strategidel og en handlingsdel.  

 

Deres ref.: 

 

Deres dato: 

 

Saksbehandler: 

Ingeborg Johnsen 

Telefon: 

97087755 

Vår dato: 

15.02.22 

Vår ref.: 

 

../04.02.22/Referat%20fra%20møte%20i%20Halogalandsradet%2004.%20februar%202022.pdf
https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000179725&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=361&


 

 

2 

Troms og Finnmark fylkeskommunes utarbeider nå en RTP for Troms (2022-2033). 

Planprogrammet har vært på høring og det skal den 8 april gjennomføres et regionalt 

møte for medvirkning i vår region.   

 

Hålogalandsrådet gir innspill til begge prosessene. Aktuelle felles problemstillinger er:  

Kollektivtransport, farled, rassikring, gang og sykkelveier og eventuelle veistrekninger 

som rådet samlet kan stå bak.  

 

 

- Innledning v/Kari-Anne Opsal, Sigbjørn Astrup og Ingeborg Johnsen  

 

- Alle kommunene presenterer status for sitt arbeid med RTP, i Nordland, og i Troms 

 

- Strategi for videre arbeid med RTPene 

 

 

12.00-12.45 Lunch  

  

 

12:45-13:15 Forts. RTP  

 

 

Sak 11/22 Felles incentivordning for lærerstudenter 

13:15 – 13:30 

 

Hugo Thode Hanssen presenterer Harstad kommune sitt forslag. Diskusjon. 

 

Sak 12/22 Gangr – plattform for markedsføring  

13:30 – 13:40 

Chiligroup har utviklet plattformen Gangr som blant annet tilbyr digitale skilt for 

bærekraftig besøksforvaltning. Plattformen er digital, noe som medfører lite vedlikehold. 

Brukeren laster ned informasjon som kommunene eller regionrådet ønsker fremvist. 

Løsningen er utviklet av Chili i Harstad og har allerede flere kommunale og regionale 

kunder.  

 

Chili har vært i kontakt med alle kommunene om løsningen. Noen av kommunene er 

positive til dette, mens andre er mer tilbakeholden.  

 

Avgjørelsen om å gå inn i prosjektet ligger på hver enkelt kommune, men det er behov for 

diskusjon knyttet til om man også skal ha en regional overbygning gjennom 

Hålogalandsrådet.  

 

 

Sak 13/22 1000 jobber 

13:40-13.45 

NHO, LO og SpareBank 1 Nord-Norge lanserer ordningen 1000 jobber. Målet er å samle 

arbeidsgivere i nord om å synliggjøre jobbmulighetene i landsdelen, gjennom å vise inntil 

1000 sommerjobber. 

 

Hålogalandsrådet må vurdere om de skal melde sine sommerjobber inn i kampanjen for å 

være med på å synliggjøre jobbmuligheter i regionen.  

 

Deltakere i kampanjen får delta i den helhetlige kampanjen gjennom markedsføring, men 

også et tilskudd på 7000 kr pr sommerjobb (maks 3).  

 

Sak 14/22 Skaperkraft – evaluering 

13.45-13.55  

Skaperkraft ble gjennomført 23 februar. Konferansen hadde totalt 353 unike deltakere 

fordelt på 70 deltakere i Narvik, 84 i Harstad og 199 digitalt.  

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/pagaende-planarbeid/regional-transportplan-for-troms-2022-2033/?msclkid=55e42205a5c111ec96066f5e327414e6
https://www.gangr.no/ar-skilt/
https://1000jobber.no/om-kampanjen/
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Prosjektet består av konferanse, men også samhandling i etterkant av denne. Endelig 

evalueringsrapport foreligger derfor ikke, men evaluering av konferansen presenteres på 

møtet.  

 

Sak 15/22 Festspillene i Nord-Norge ungdomsinitiativ  

13.55-14.10 

Festspillene i Nord-Norge kommer å informerer om sin kommende ungsatsning som 

inkluderer involvering av ungdom fra distriktet.  

 

 

Sak 16/22 Eventuelt  

 

 

 

 

 
 

 

 

Med hilsen 

 

Kari-Anne Opsal  Ingeborg Johnsen 

Leder Daglig leder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 

 

 

 


