ÅRSRAPPORT 2017
______________________________________________________

1. MÅL
STYRKE SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLINGEN I REGIONEN VED Å GI UTDANNINGSTILBUD SOM
KAN BIDRA TIL Å REKRUTTERE, VIDEREUTVIKLE OG BEHOLDE KOMPETENT ARBEIDSKRAFT.

2. INNLEDNING
Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks Nord-Troms kommunene
og har som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning i regionen gjennom å gi
fleksible tilbud. Studiesenteret har en aktiv samarbeidsavtale med Norges Arktiske
Universitet, UiT, og driver i tillegg utdanningsvirksomhet på flere nivå, formell og uformell,
basert på kunnskapsbehovet i Nord-Troms.
Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i strategisk plan
2014 -18. Studiesenteret har satt i gang prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». Dette har
vært med på å skape et større fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle
næringsliv og offentlig virksomhet. Disse får tilgang på kompetent arbeidskraft og kan bruke
infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget personale.

3. ORGANISERING
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling under Nord-Troms Regionråd med
ressursgruppe som også fungerer som styringsgruppe i prosjektet. Gruppa består av
representanter fra UiT, Troms Fylkeskommune, næringsliv, kommuner, videregående skole og
studiebibliotekene.
Ansatte i 2017:
Kristin Vatnelid Johansen- Adm. leder
Daniel Vollstad Johnsen – Studieadmin.
Jan Fjære - prosjektmedarbeider for
strategisk kompetanseutvikling i bedrifter
Lisbeth Holm – prosjektmedarbeider til hun
gikk av m/pensjon 1. februar.
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4. DRIFT AV STUDIESENTERET
Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra
til at kompetanse settes på dagsorden.
RESULTATER
 I januar startet 17 nye studenter på desentralisert sykepleierutdanning
 44 studenter på BED fag (20 vår og 24 høst)
 Oppstart lærerutdanning master 1-7 og 5-10, 5 tar studiet samlingsbasert, noen flere
fra Nord-Troms velger å følge samlingene i Alta.
 Planlagt og gjennomført kurs, blant annet:
o Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling, 22 deltakere
o Surdeigsbaking, 6 deltakere
o Adobe InDesign, 15 deltakere
o Kurs for kommuner i Plan- og bygningsloven, 24 deltakere
o Netthandel, 11 deltakere
o Service og vertsskapskurs, 33 deltakere
o Lokalkunnskapskurs, 27 deltakere
o Excel kurs, 10 deltakere
o Prosjektlederkompetanse 3 moduler, hhv. 21, 14 og 13 deltakere

Surdeigsbrød – kurs i mars








Nord-Troms konferansen 28. sep.

Planlagt og gjennomført temadag helse «Barn som pårørende» med 45 deltakere
Forhandla fram avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT.
Avholdt eksamener: 41 studenter har tatt til sammen 14 eksamener
Møter gjennom året med ulike institutt ved UiT for å få i gang studier i Nord-Troms
gir større vilje hos UiT til å ha veiledningssamlinger for studenter i Nord-Troms.
Deltatt på LEAN –kurs 10. februar, og satt i gang LEAN på egen arbeidsplass
Nordreisa kommune har byttet lyd bilde studio og utbedret det trådløse nettverket.

STATISTIKK studier og kurs
Studier 2017
Eksamener 2017
Studier totalt 2006-2017
Kurs 2017
Kurs totalt 2006 - 2017

Antall
16
14
147
14

Antall studenter/deltakere
89
41 *)
1111
259
1441

Antall studiepoeng
1660
22675

*) Vi arrangerer ikke eksamen for Desentralisert sykepleie. 2 eksterne eksamener.
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5. VEDTAK I NORD-TROMS REGIONRÅD ANGÅENDE STUDIESENTERET
Regionrådet:
Sak 32/17 Uttalelse: prioritering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til helsesøsterstudiet
Rådmannsutvalget:
Sak 03/17: Lærerutdanning 5-årig master- Nord-Troms deltar i pilotprosjekt, behovet i
Nord-Troms?
Sak 04/17: Kompetanseheving innkjøp/ bestiller rollen i kommunene
Sak 27/17: Prosjekt «Jobbvinner»

6. UTVIKLINGSPROGRAMMET
I løpet av prosjektperioden 2014- 2018 blir det gjennomført tre utviklingsprogram rettet mot
utvikling av kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord-Troms Studiesenter.

6.1 STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING I KOMMUNENE

Temadag: «Barn som pårørende» 8. juni

Helsedag i Nord-Troms 24. oktober

SATSINGSOMRÅDE HELSE
Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms
ble vedtatt av den siste av kommunene i regionen i februar. Flere av tiltakene i planens
handlingsdel ble satt i gang samtidig som planen ble jobbet fram.
 Temadag: «Barn som pårørende» (8. juni)
 Ferdigstilt rekrutteringsfilm for menn til helse
 Regionalt nettverk for helse- og omsorgslederne (6 møter)
 Grunn- og videreutdanninger: DSU (kull 2017) Master i helsefag, helsesøster mv.
 Arrangert Helsedag: «Framtidas helse- og omsorgsutfordringer i Nord-Troms»
(24. okt) – målgruppe helsepolitikere og helseledere i regionen.
NTSS deltok på konferanse i Tromsø om digitalisering og velferdsteknologi 19. april og
Samhandlingskonferansen 28. – 29. november
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SATSINGSOMRÅDE OPPVEKST
 NTSS samarbeidet med UiT om 16 uker prekvalifiseringskurs i norsk og matematikk i
januar- mai for 7 søkere til lærerstudier,
 Arrangerte infomøter i alle kommuner om lærerutdanning master 1-7og 5-10.
Dette resulterte i at 5-10 studenter fra Nord-Troms begynte på utdanninga sist høst.
 Kartlegging av alder på lærerne i regionen viser at halvparten er over 50 år, og at det
er behov for om lag 100 nye lærere i løpet av 10-15 år.
 Kartlegging av behov for videreutdanning av lærere i Nord-Troms viser at det er
grunnlag for studentgrupper à 15-30 lærere i norsk, engelsk og matematikk i regionen.
Dette har ført til at kommunene har økt andel lærere som får videre utdanning med
statlig ordning.
ANNET
- Jobba fram kursmoduler for kommunal prosjektlederkompetanse, gjennomført 3
moduler for hhv 21,14 og 13 deltakere.

6.2 STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING I BEDRIFTER

Kurs: Lønnsomhet for bedrifter i januar

-

-

-

-

-

Lokalkunnskapskurs i juni

Planlagt og gjennomført kurs i lønnsomhet og netthandel. Lokalkunnskapskurs som
besto av webinar «Vår lokale historie og våre kulturminner» og tur/besøk til Lerøys
visningsanlegg på Skjervøy, guidet tur til Spåkenes og Havnnes og elvebåttur til
Mollisfossen. Service og vertsskapskurs holdt både i Nordreisa og i Lyngen. Disse
kursene krevde mye tid til både planlegging og gjennomføring.
Deltatt i organisering, gjennomføring av og etterarbeid etter konferansen «NordTroms når nye markeder» under Forskningsdagene. 160 deltakere.
Samarbeid med NUNT og Halti næringshage om kursbehov og for å spre informasjon
og øke deltakelse ved gjennomføring av kurs.
Spørreundersøkelse/telefonintervjuer med fiskemottakene i regionen om tiltak for
rekruttering og kvalitetsforbedring.
Diskutert med Blått kompetansesenter/ Nord-Troms vgs mulig opplegg for å bedre
rekrutteringen til desentraliserte fiskemottak og andre fiskemottak i regionen, jfr.
uttrykt behov i næringen. Må utredes nærmere.
Gjennomført markedsundersøkelse for å avdekke interesse for studiet
«Sjømatproduksjon» i regi av UiT blant sjømatbedriftene i Nord-Troms (både innenfor
fangst og havbruk).
Kontakt med regionens landbrukskontorer, bondelag, og bonde- og småbrukarlag for å
undersøke interesse for kompetansetiltak innenfor landbruket, ingen konkrete
resultater så langt.
Deltatt på «Næringsarena Troms» og Tromskonferansen.
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-

Utarbeidet utlysning av internship innen reiseliv for North Experience.

6.3 FELLESOMRÅDET MOTOR- MEGLER MØTEPLASS

Møte med Kunnskapsministeren, UiT Alta 29. mars

Jubileumsbrosjyre – NTRR 20 år

 Medvirket i møte med KUD/ KD, kommuner i Finnmark og NT og UiT Alta om fleksibel
lærerutdanning 5-årig master, Nord-Troms som deltaker i pilotprosjekt.
 Deltakelse på Peter F. Hjort- seminaret, Helsekonferanse om digitalisering og
velferdsteknologi og Troms Fylkeskommunes konferanse om regional næringsutvikling
har ført til utvidet nettverk av kontakter og oppdatering på aktuelle problemstillinger
og løsninger.
 Møte i Alta med Kunnskapsministeren om rekruttering av lærere til grunnskolen og
studiesenterets betydning for å tilrettelegge for utdanning i regionen.
 I august hadde vi besøk av kunnskapsministeren m flere, hvor vi fikk gitt en grundig
presentasjon av Nord-Troms Studiesenter.
 Invitasjon og besøk av studielederne ved UiT Helsefakultetet til oss har gitt økt
forståelse og vilje til veiledning av studentgruppe hos oss.
 Deltatt på oppstartsamling/semesterstart ved UiT, campus Alta og møtt «noen av
«våre» studenter – ca 50 studenter bruker eksempelvis studiebiblioteket i Nordreisa.
 Medvirket med tekst og bilder i Nord-Troms Regionråds 20 års jubileumsbrosjyre
 Vedtatt samarbeidsavtale mellom kommunene og NTSS om studiebibliotek. Denne
danner grunnlag avtale med Universitetsbiblioteket underskrevet av partene 13.12.17
 Organisert oppgaveseminar for BED studenter i oktober.
 Gjennomført Nord-Troms konferansen 2017 med over 140 deltakere.
 Vi har hatt en del utfordringer med studentoversikt og eksamensarrangering. Oversikt
over studenter kommer sent, og i flere tilfeller stemmer ikke oversikten med
kandidatliste for eksamen. Dette gjør at vi kanskje får økte eksamenskostnader (flere
vakter, annet lokale). Noe av forskjellen kan forklares med at studenter har meldt seg
av eksamen, eller ikke har godkjent arbeidskrav. Utfordringa er tatt opp i
Styringsgruppa.

Januar 2018
Kristin Vatnelid Johansen
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