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ÅRSRAPPORT 2019 
______________________________________________________  

 

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 flere samarbeidsavtaler med UiT Norges 
Arktiske Universitet, og driver i tillegg utdanningsvirksomhet på flere nivå, formell og 
uformell, basert på kunnskapsbehovet som er til stede for å utvikle regionen.   
 
Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i strategisk plan 
2014 -18, og i arbeidet med prosjekt Campus Nord-Troms. Studiesenteret har gjennomført 
prosjektet «Kompetanseløft i Nord- Troms» (2014-2019). Dette 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 ble avsluttet våren 2019.  
 

 
3. ORGANISERING  
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling under Nord-Troms Regionråd med 
ressursutvalg som også har fungert som styringsgruppe i prosjektet. Utvalget består av 
representanter fra UiT, Troms Fylkeskommune, næringsliv i regionen, kommuner i regionen, 
videregående skole og studiebibliotekene. 
 
 
Ansatte i 2019: 
Kristin Vatnelid Johansen – Adm. leder 
Daniel Vollstad Johnsen – 
Studieadministrator 
 

 
  Møte i  ressursutvalget
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4. DRIFT AV STUDIESENTERET 
 
MOTOR 
Motorfunksjonen til studiesenteret viser til arbeidet med den lokale kompetansbeholdningen, 
og strategier og utviklingstiltak for å utvikle denne. I dette ligger både rollen med å sette 
kompetanse på dagsorden, og innsatsen for å iverksette lokale, kompetansefremmende tiltak. 

 
Studier 

• 25 studenter tar desentralisert sykepleierutdanning med samlinger på Storslett 

• 10 studenter tar master lærerutdanning 1-7 og 5-10 med nettsamlinger på Storslett 

• 42 studenter tok fag eller emner innen Bedriftsøkonomiske fag/ledelse i løpet av 2019.  

 
Kurs 

• Offentlige anskaffelser  

• Salg- og service  

• Prøvd å få til kurs i praksisveileder helse. Dette ble ikke gjennomført fordi 
Helsefakultetet/UiT har gjort om fra kurs til studieemne på 10 stp.  
 

STATISTIKK studier og kurs 2019 
 Antall Antall studenter/deltakere Antall studiepoeng 

Studier 12* 78 2145 

Eksamener 16 62**  

Kurs 2 28  

*DSU og Lærerstudiet teller som ett studie hver, men BED-emner telles etter antall emner.  
**Vi arrangerer ikke eksamen for DSU 

 
 

 

    
        Pensum BED- emne 2042 og 2043                   Elever og UiT på Yrkes- og utdanningsmessa 

 
MØTEPLASS 
For at høyere utdanningsinstitusjoner som UiT skal kunne gi et godt tilbud i områder med lang 
avstand til nærmeste studiested er man som institusjon avhengig av samarbeidspartnere som 
kan tilrettelegge for utdanning og skape møteplasser for studentene. En slik samarbeidspart 
er Nord-Troms Studiesenter. 

 
Som ledd i oppfølging av studiebibliotekene og avtalen med kommunene deltok vi på 
regionalt bibliotekmøte 11. juni. I august gjennomførte NTSS møte med 
Universitetsbiblioteket og studiebibliotekene for oppfølging av Samarbeidsavtalen med UB. 
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De seks studiebibliotekene har åpent mellom 20 og 38 timer pr uke.  Det varierer fra ½ til 2 
årsverk pr bibliotek. Disse servet i 2019 om lag 150 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.  

 
 

  
        Sykepleiestudenter på Skjervøy.                                Lærerstudenter på Storslett.          

 

MEKLER 
Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra 
til at kompetanse settes på dagsorden. NTSS forhandler også fram avtaler om fleksible, 
samlingsbaserte studier i Nord-Troms, og samarbeider med offentlig virksomhet og 
næringslivet for å få kompetansegivende kurs til regionen.    

 

• Informasjon- og drøftingsmøte med Arena Nord-Troms 17. januar 

• Deltatt med stand på Yrkes- og utdanningsmessa ved Nord-Troms vgs 24. januar 

• Besøksrunde 26. og 27. februar til sjømatbedrifter i Alta og Nord-Troms sammen med 
Blått kompetansesenter for å informere om tilbud og få høre deres behov for kurs og 
utdanning. 

• Annonsert og informert om studietilbud for høstsemesteret med særlig fokus på det 
nye tilbudet årsstudium i idrett. 

• I samarbeid med UiT gjennomført lørdagsuniversitet  
- 16. mars: «Kvener, kulturarv og turisme» 
- 21. september «Hvilken betydning kan arrangementer ha for lokalsamfunn og 

   turismeutvikling?» 

• Deltatt i møter med Fylkeskommunen, UiT og Statsråden for høyere utdanning om 
fast, forutsigbar finansiering av studiesenteret. 

• Møter med UiT i forbindelse med igangsettelse av årsstudium i idrett, og master i 
sosialt arbeid.  

• Evalueringsmøter med ulike institutt ved UiT for å bedre tilbudet for våre studenter 

• Deltakelse i utvalg for utdanningssamarbeid ved UiT. Rapporten fra arbeidet, 
«Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid», ble ferdig i juni 2019. 

• Deltatt på P.F. Hjort seminaret ved UiT, Næringsarena Troms, fagdag i Manndalen 

• Fulgt opp mastergradsstipend for Nord-Troms, hvor 4 nye studenter fikk tildelt 
stipend. Alle planlegger å levere i juni 2020. 

• Utført arbeid som praksiskoordinator for Helsefakultetet/UiT etter avtale. 

• Samarbeidet med næringslivet om oppstart og gjennomføring av kurs. 
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5. SAKER I NORD-TROMS REGIONRÅD ANGÅENDE STUDIESENTERET 
      
Regionrådet: 
Orienteringssak: Drivkraft, Campus Nord-Troms 
Orienteringssak: Finansiering av Nord-Troms Studiesenter – orientering om prosess. 
Vedtakssak: Sluttrapport fra prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms 
 
Rådmannsutvalget: 
Sak    4/19: Felles kommunelege samfunnsmedisin – sak til Ledernettverk helse 
Sak   15/19: Temadag helse 25. mars 
Sak 65/19:    Videreføring av felles Lederopplæring NTSS 
Egne saker: Fellesmøte med HR nettverket 27. august Rekruttering- motivering – 

kompetanse 
Sak 75/19: Studioløsning lyd/bilde undervisning ved NTSS/Studiebibliotekene 
 
 

 6. UTVIKLINGSPROGRAMMET    

 
Kompetanseløft i Nord-Troms er et utviklingsprogram som har vært med på å skape større 
fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å utvikle næringsliv og offentlig virksomhet, 
som i sin tur får tilgang på kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges 
opp for utvikling av eget personale.  
 
Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttet våren 2019. Det har vært inndelt i 3 hovedaktiviteter: 
Strategisk rekruttering- og kompetanseutvikling i kommunene, strategisk rekruttering og 
kompetanseutvikling i bedrifter og fellesområder motor - møteplass- mekler.  
 
Det er utarbeidet sluttrapport fra prosjektet. Denne ble godkjent av Styringsgruppa og Nord- 
Troms Regionråd i september 2019. Rapporten avsluttes med disse videre anbefalingene: 
 

• Tilby de utdanningene som er i gang i Nord-Troms 

• Mekle fram nye utdanninger (bl. a. innen reiseliv og barnehagelærer) 

• Tilby kurs for næringslivet 

• Være koordinator for ledernettverk helse, HR- nettverk, lederseminar 

• Følge opp tiltakene i den regionale helseplanen (2016-2020) 

• Følge opp samarbeidsavtalene med UiT om utdanninger, praksiskoordinator, 
universitetsbiblioteket  

• Følge opp avtalene med kommunene om studiebibliotekene og praksisplasser helse 

• Videreføre Mastergradsstipend Nord-Troms 

• Arrangere Lørdagsuniversitet 
 
 
 
Januar 2020 
Kristin Vatnelid Johansen 


