ÅRSRAPPORT 2018
______________________________________________________

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 Nord-Troms
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 kunnskapsbehov som er til stede for å utvikle regionen.
Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i strategisk plan
2014 -18. Prosjekt «Kompetanseløft i Nord- Troms» har vært med på å skape et større fokus
på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virksomhet,
som får tilgang på kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for
utvikling av eget personale. Prosjektet er inne i siste prosjektår, men har fått forlengelse ut
april 2019.

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 i regionen, kommuner i regionen,
videregående skole og studiebibliotekene.

Ansatte i 2018:
Kristin Vatnelid Johansen- Adm. leder
Daniel Vollstad Johnsen – Studieadmin.
Jan Fjære - prosjektmedarbeider for
strategisk kompetanseutvikling i bedrifter
(Gikk over i annen stilling 1. november)
NTSS på YU- messa i 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.
Studier, kurs og aktiviteter
 To kull på desentralisert sykepleierutdanning. 2015-kullet er ferdige i desember 2018.
 To kull studenter på lærerutdanning 1-7 og 5-10 med nettsamlinger på Storslett
 23 studenter på BED fag
 Planlagt og gjennomført kurs:
o Workshop: «Konkurransekraft og lønnsomhet», 9 bedrifter og 14 deltakere
o Prosjektlederkompetanse for kommunene: «Byggejus», 20 deltakere
o Prosjektlederkompetanse «Offentlige anskaffelser», 20 deltakere
o Prosjektlederkompetanse: Lederskap i prosjekter, 27 deltakere
o Lag film med mobilen - 11 deltakere
o Styrearbeid – 19 deltakere
o Bygg og anlegg – 18 deltakere

Mottakere av mastergradsstipend fra Nord-Troms













Ferdige sykepleiere i Nord-Troms. Kull 2015

Avholdt eksamener: 23 personer har tatt til sammen 50 eksamener
Evalueringsmøter med ulike institutt ved UiT for å bedre tilbudet for våre studenter
Deltatt i Statsministerens toppmøte om næring i nord 16. mars i Alta.
Deltakelse i utvalg for utdanningssamarbeid mellom arbeidsliv og UiT
Deltakelse i prosjekt «Arbeidsplassbasert lærerutdanning» v/UiT Alta
Deltatt på kurs i Lederskap i prosjekter
Fulgt opp mastergradsstipend for Nord-Troms, søkt og fått tilsagn fra aktørene om
stipendutlysning for 2 nye år. Presentasjon av 5 masteroppgaver under
Forskningsdagene i september. Nytt stipend delt ut i november.
Forhandla fram avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT for 2 nye år.
Jobba med strategier for NTSS fra 2019, blant annet workshop med UiT i februar og
videre med forprosjekt til campus Nord-Troms.
I høstsemesteret tok begge ansatte studieemnet Prosjektstyring ved UiT.
Vi har systematisert NTSS digitale arkiv og statistikker. Dette har ført til at det er
lettere å raskt finne fram det vi trenger.

STATISTIKK studier og kurs 2018
Studier
Eksamener
Kurs

Antall
14
13
7

Antall studenter/deltakere
77
58 *)
129

Antall studiepoeng
1880

*) Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie (DSU) og lærerutdanninga hadde kun muntlig eksamen.
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5. VEDTAK I NORD-TROMS REGIONRÅD ANGÅENDE STUDIESENTERET
Regionrådet:
Sak 32/18
Strategi og handlingsplan 2018-2019 (bl.a. om campus Nord-Troms)
Sak 38/18
Strategi og handlingsplan 2018-2019 «Drivkraft NT» – Søknad om midler
Sak 57/18
Uttalelse til utdannings- og forskningskomiteen – Statsbudsjett 2019
Rådmannsutvalget:
Sak 38/ 18

Kompetanseplan for Nord- Troms. Prioritering av områder i det videre
arbeid i Kompetanseløft kommuner
Sak 37og 44/18
Samarbeid om kommunepsykolog
Sak 51/18
Arbeidslivsdagen – arena for rekruttering
Sak 52/18
Kompetanseplan for Nord-Troms
Sak 53/18
Studiebibliotekene - Oppfølging av samarbeidsavtale
Sak 71 og 75/18
IT-problemer knyttet til fagsystemer i helse- og omsorgssektoren
Sak 74, 80 og 88/18 Interkommunal lederutvikling

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

Foto: Nordreisa kommune

Foto: UiT

SATSINGSOMRÅDE HELSE
Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms.
- NTSS er koordinator for regionalt nettverk for helse- og omsorgslederne
- Fellesmøte ledernettverk helse og rådmannsutvalget 19. april. Gjennomgang og
oppfølging av tiltaksdelen i kompetanseplanen.
- Samarbeidet med avdelinger i hele regionen for å skaffe praksisplasser for studenter
innen fysioterapi, ergoterapi, vernepleie, sykepleie, psykologi og helsesøster.
- Forberedende arbeid med temadag 26. februar 2019: Trusler og vold på
arbeidsplassen
- Fått bekrefta tilbud om samlingsbasert helsesøsterutdanning ved UiT campus Alta i
2019.
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SATSINGSOMRÅDE OPPVEKST
 Alle kommunene har økt andelen lærere som får mulighet til videreutdanning
gjennom den sentrale ordninga
 Oppstart av samlingsbasert lærerutdanning master 1-7 og 5-10 høsten 2017. NTSS har
hatt jevn kontakt med utdanninga dette studieåret og evalueringsmøter i januar og i
juni. Gjennomførte infomøte om lærerutdanning master 1-7 og 5-10 før søknadsfrist
15. april. Studieåret 2018/2019 har vi 11 lærerstudenter fordelt på 2 kull.
 Møte med praksisskole på Storslett og UiT om avvikling av praksis
 Fellesmøte oppvekstledernettverket og rådmannsutvalget 27. november.
HR- NETTVERK OG INTERKOMMUNAL LEDERUTVIKLING
 HR- nettverk starter opp i januar 2019. En deltaker er valgt fra hver kommune.
NTSS er koordinator.
 Planlagt interkommunal lederutvikling april og september 2019. Prioriterte tema:
Internkontroll og arbeidsgivers styringsrett.

6.2 STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING I BEDRIFTER

Kurs i prosjektlederkompetanse

-

-

Lokalkunnskap- Holmenes i Kåfjord

Rapport og økonomiavslutning i forbindelse med Nord-Troms konferansen i 2017
Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført flere kurs i kursrekke i
prosjektlederkompetanse for kommunene
Workshop: Konkurransekraft og lønnsomhet for 9 bedrifter - med individuell
rådgivning delvis i forkant og delvis etter. Opptak av opplegget gjør at det også kan
benyttes på et senere tidspunkt.
Utviklet ny versjon av lokalkunnskapskurset som et helårlig tilbud. Årshjul med ulike
aktiviteter som skiftes ut fra år til år.
Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført kursene «Lag film med mobilen»,
Grunnleggende styrekurs og «Utfordringer som underentreprenør» (bygg og anlegg).
Utlyst internship for North Experience ga 9 søkere. En student fra UiT ble rekruttert til
jobb i bedriften etter endt studie.
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6.3 FELLESOMRÅDET MOTOR- MEGLER MØTEPLASS

Møte med Statsministeren, UiT Alta 16. mars

Peter F. Hjort-seminar ved UiT Tromsø 21. mars

 Oppfølging av samarbeidsavtaler med UiT og evalueringsmøter med lærerutdanning,
sykepleier og handelshøgskolen for å forbedre studietilbudet lokalt.
 Holdt innlegg om studiebibliotek på kulturkonferansen Folkebibliotek som
tilrettelegger for læring 21. mars i Tromsø
 Deltakelse på Peter F. Hjort- seminaret, KS vårkonferanse i Tromsø, næringsmøte i Alta
og kulturkonferansen har ført til utvidet nettverk av kontakter og oppdatering på
aktuelle problemstillinger og løsninger.
 Deltatt med stand på Yrkes- og utdanningsmessa ved Nord-Troms videregående skole i
februar spredd info om våre tilbud og muligheter for utdanning i regionen.
 Vi har fortsatt ikke fått på plass god nok løsning for tilgang til studentoversikt og
arrangering av eksamen. Dette tas jevnlig opp med UiT, senest i møte 8. november.
 Deltatt på oppstartseminar Folkebiblioteket som kunnskapsaktør i Tromsø 24. mai
 Som ledd i oppfølging av studiebibliotekene og avtalen med kommunene har vi deltatt
på regionale bibliotekmøter, har besøkt hvert av studiebibliotekene og fulgt opp saker
fra disse møtene.
 De seks studiebibliotekene har åpent mellom 18 og 38 timer pr uke. Det varierer fra ½
til 2 årsverk pr bibliotek. Disse servet i 2018 om lag 130 Nord-Troms studenter med
blant annet lån av litteratur, veiledning i litteratursøk, reservering av studierom,
opplæring på videokonferanseutstyr, kopiering og informasjon. NTSS samarbeider
med studiebibliotekene om annonsering av kurs og studier. Bibliotekene melder om
behov for tettere samarbeid med Universitetsbiblioteket. Jfr avtalen fra 2017.
 Samarbeidet med NTRR om søknad «Drivkraft Nord-Troms» (Campus Nord-Troms).
 Deltatt på Arbeidslivsdagen ved UiT.
 Planlagt og gjennomført besøk fra senter for karriere og arbeidsliv ved UiT med et
bredt program om, og med samarbeidsmiljøet ved Halti.
 Deltatt i utvalg ved UiT om utdanningssamarbeid – fokus på praksis i utdanningene.
 Mekla fram og fått endelig bekrefta oppstart av årsstudium idrett i Nordreisa høsten
2019.
Januar 2019
Kristin Vatnelid Johansen
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