Forskningsdagene
i1 6 .Midt-Troms
2014
- 28. s e p t e m b e r

Kunsten
å dele
Visste du at ordet «kommunikasjon» kommer fra det latinske
ordet «communicare», som betyr «å dele»?
#tenklittpådet

En landsdekkende festival ledet av Norges forskningsråd
www.forskningsdagene.no

Bærekraftige

Berg!
Velkommen til
Forskningsdagene 2014

Kommunikasjon
– k u n s t e n

Ny kommunereform?

Dyrøyseminaret

Fårikålfestivalen

Er identitet og tilhørighet
viktig i forhold til ny
kommunereform?

Folkelig, faglig og
forskende!

www.dyroyseminaret.no

www.farikalfestivalen.no

23.-24. september 2014

25.-27. september 2014

Årets forskningsdager har kommunikasjon som tema. Ordet har sin opprinnelse
i det latinske ordet communicare, gjøre
felles, være delaktig. Rett og slett handler
det om å dele. Kommunikasjon mellom
mennesker handler om å dele tanker,
stille seg åpen for ny forståelse, nye ideer,
være i en prosess der den enkelte blir påvirket og påvirker.
Store ideer har gjerne hentet inspirasjon
fra mange verdenshjørner. Inspirasjonen
til vår grunnlov av 1814 kom bl.a. fra
Frankrike og USA. Den oppstod i en tid
da mange var på søking etter fred, demokrati og frihet. Men kommunikasjonene,
veier, transportsystem og postgang, var
den gang slik at utsendinger fra vår landsdel verken rakk å bli valgt, eller nådde
fram, til Eidsvold. Grunnloven og NordNorge er et eget tema på et historieseminar under årets forskningsdager.
Det vil nok handle om mer enn strabasiøse reiseveger. Heller vil seminaret gi
oss ny kunnskap om arbeidet med å skape
et fellesskap bak Grunnloven. For vi i nord
var faktisk mer delaktig i denne prosessen
enn det historiefaget hittil har fortalt oss.
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Vi utfordres stadig av ny teknologi og
nye kommunikasjonsmåter. Også i år har
forskningsdagene tilbud for å oppdatere
oss i dette feltet, nå om netthandel.
Kontraster gir ettertanke og perspektiv.
Midt-Troms Museum vil gi oss smakebiter fra regionens samferdselshistorie.
Både netthandleren og hestekusken står
fram som viktige aktører for kommunikasjon!
Forskning gir oss ny kunnskap, og den
kan formidles, deles, på mange måter.
Også i år kommer forskere til oss med
aktuelle foredrag. Forskningsfartøyet
Johan Ruud ligger ved kai hos oss i tre
dager og tar imot skoleklasser og andre
interesserte. Små og store får praktisere
og lære på Forskningstorget i Kunnskapsparken.
Kommunikasjonen fra oss, fra arbeidsog samfunnsliv i Midt-Troms, til forskningsmiljøene er viktig. Nytt av året er
det at Studiesenteret Finnsnes har laga
en kommunikasjonsarena mellom elever
i videregående skoler og forskning og
høyere utdanning for å skape framtids-
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bilder av Midt-Troms. Hva mener unge
mennesker at det bør forskes på hos
oss? Det er gledelig at flere av arrangementene i år signaliserer et sterkere
samarbeid mellom nærings- og samfunnsliv i regionen og forskningsmiljøene.
Årets forskningsdager har i seg færre
arrangement enn tidligere. Det er tilsiktet. Vi har ønsket et sterkere regionalt perspektiv. Dermed er det enkelte
arrangement ganske omfattende, og
det er beregnet på et bredt publikum.
Kommunegrenser er med andre ord
ingen hindring, men heller en spennende
utfordring til å møtes og bli kjent i nye
fellesskap.
Årets tema, kommunikasjon i alle betydninger av ordet, blir aldri avleggs. Vi
må ha med oss både historia om hestekusken og den globale nerden, og mye
annet fra menyen til Forskningsdagene
i Midt-Troms 2014. Jeg oppfordrer til stor
deltakelse under årets forskningsdager!
Paul Dahlø
regionrådets leder
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Har du den gode ideen?
Har kanskje vi nøkkelen!
Bruk oss når det gjelder næringsutvikling.
Stort potensial bl.a. innen fiskeri, havbruk
og reiseliv

Program 2014
16

September

tid: Kl. 09.00-14.00
sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Framtidsmuligheter
i Midt-Troms

tid: kl. 09.00-15.00
sted: Senjahopen

Forskningsskip på tokt

Torsken kommune
Vi skaper fremtidens bygdesamfunn
Torsken - mer enn god fisk
Åpenhet, fellesskap og kvalitet

Tlf 77 87 30 00 9380 Gryllefjord www.torsken.kommune.no

17

September

tid: kl. 09.00-15.00
sted: Refa, Finnsnes

Forskningsskip på tokt
tid: kl. 11.00-14.00
sted: Senja Næringshage

360° business
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September

tid: kl. 09.00-15.00
sted: Sørreisa

Forskningsskip på tokt
tid: kl. 10.00-16.00
sted: Breidablikk samfunnshus

«Til barnets beste»

tid: kl. 17.00-19.00
sted: Breidablikk samfunnshus

Internasjonal kafé
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September

tid: kl. 10.00-13.00
sted: Torskensenteret

Fra fisker til forskning
tid: kl. 13.00-18.30
sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Grunnloven og Nord-Norge
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September

tid: kl. 09.30-15.30
sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Grunnloven og
Nord-Norge
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September

tid: 13.00-15.00
sted: Tennes, Balsfjord

Fredningsseremoni
Henrik Larsen fjøset
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September

tid: kl. 09.00-16.00
sted: Nordavindshagen,
Brøstadbotn

Dyrøyseminaret 2014
tid: kl. 09.30 og kl. 11.00
sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Forfatterturné

tid: kl. 11.00-14.00
sted: Senja Vgs, Finnfjordbotn

Workshop med
Framsenteret

tid: kl. 18.00
sted: Istindportalen, Målselv

Forskerne kommer!

September

tid: kl. 09.15
sted: Elvetun skole, Brøstadbotn

Forfatterturné

tid: kl. 12.00
sted: Sørreisa kulturhus

Forfatterturné

tid: kl. 12.00-15.00
sted: Senja Næringshage

Virkemidler til
utvikling og innovasjon
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September

tid: kl. 10.00
sted: Høgtun bibliotek, Målselv

Forfatterturné

tid: kl. 12.00
sted: Kommunestyresalen, Bardu
Folkebibliotek

Forfatterturné

tid: kl. 09.00-16.00
sted: Nordavindshagen,
Brøstadbotn

Dyrøyseminaret 2014
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September

tid: kl. 09.30-15.00
sted: Tranøy

Næringslivsdag
tid: kl. 18.00-21.00
sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Samferdsel
i Midt-Troms
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September

tid: kl. 09.00-14.30
sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Reiselivsløftet
i Midt-Troms

27

September

tid: kl. 11.00-15.00
sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Forskningstorget 2014
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16-18

September

September

Framtidsmuligheter
M i d t - T r o m s

Forskningsskip
p å

TId:
16. september kl. 09.00-13.30
Sted:
Kunnskapsparken Finnsnes
Målgruppe:
alle
kontakt:
Vidar Gunnberg
tlf: 901 62 715
Arrangør:
studiesenteret finnsnes

Studiesenteret Finnsnes har utfordret
de videregående skoler i regionen, samt
Luftforsvarets Stasjon Sørreisa, til å bidra
med sine perspektiver på kommunikasjon, forskning og hva de mener det
bør forskes på i regionen i fremtiden.
Hovedtema for årets Forskningsdager er
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«kommunikasjon». Kommunikasjon har
mange aspekter og kan være så mangt.
Samtidig er det et viktig element i Forskningsdagene å fremme forskning og
bevisstgjøre folk på hva forskning er.
Og hva er nå forskning? Wikipedia forteller at «Forskning er en aktiv, grundig
og systematisk granskning for å finne ny
viten og øke kunnskapen»
Under arrangementet skal elever fra avgangsklassene på Senja vgs, Bardufoss
vgs, Sjøvegan vgs og Nordborg, samt
vernepliktige ved Luftforsvarets stasjon i
Sørreisa, formidle hva de tenker om åres
tema «kommunikasjon», hva de mener
forskning er og ikke minst; hva de mener
det bør forskes på i vår region.

her kan tradisjonelle presentasjonsverktøy brukes, powerpoint, forelesning eller
kreative uttrykk som teater, sang, fortelling osv.
I tillegg vil Studiesenterets forskningsleder Jens Ivar Nergård gi en presentasjon om hva forskning er og hva Studiesenteret Finnsnes har tenkt å forske på i
vår region. En av Studiesenterets doktorgradsstipendiater, Ragnvald Storvoll, vil
oppsummere dagen og sende oss inn i
fremtiden!

Elevene har fått frie tøyler til hvordan de
ønsker å presentere sin skole og innhold,
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Forskningsfartøyet «Johan Ruud» kommer på besøk til Midt-Troms. Skipet skal
være i regionen i hele tre dager og kommer hit lastet med kunnskap og kompetanse.

krabber er populære og spennende, samt
reker, sjøkreps og diverse.

«Johan Ruud» er et forskningsskip tilknyttet Universitetet i Tromsø. De har vært på
besøk i Senjahopen under Forskningsdagene hvert år fram til nå og er en populær attraksjon for skolene. I fjor ble de
en ekstra dag og tok turen til Sørreisa. I
år har de tilbydd oss å være enda en dag
ekstra, noe vi setter stor pris på.

Inne finner vi geologene og en stasjon
der besøkende får se prøver og avleiringer tatt i Balsfjorden i forbindelse med
den forskningen som pågår ombord. De
får et foredrag om hvordan de kan tyde
disse og hva funnene innebærer. Neste
stasjon viser kart laget etter målinger om
grunnforhold, bergarter o.s.v. i regionen
og hvordan de driver på med den type
målinger. Avslutningsvis kan man ta et
besøk i byssa med verdens beste vafler!

Hvilke forskere som kommer og «innholdet» om bord pleier å avspeile den
forskningen fartøyet er involvert i. På
dekk finner vi en stasjon med biologer.
På forhånd har de fisket opp organismer
og dyr fra havet og besøkende får både se
og ta på det meste. Sjøpølser og konge-

Forskning som drives ombord i «Johan
Ruud» til vanlig er bestandsanalyser
på fisk og reker, geologiske undersøkelser (bunn kjerner, ekkolodd og akustisk
kartlegging), samt plankton undersøkelser, utprøvinger på fiske redskaper og
undervannsundersøkelser mm. Fartøyet
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tid og sted:
16. september kl 09.00-15.00:
Senjahopen
17. september kl. 09.00-15.00:
refa, finnsnes
18. september kl. 09.00-15.00:
Sørreisa
Målgruppe:
Skoler og interesserte
kontakt:
Linda Mari Ødegård
e-post: lindam@senjanh.no
tlf: 905 51 747
Arrangør:
senja nærinshage
driver til vanlig forskning langs kysten og
inne i fjorder fra Lofoten i sør til det nordøstlige Finnmark, samt sørvestlige deler
av Barents-havet.
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originalt foto: hugo løhre
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360

K o m m u n i k a s j o n

“til
barnets
beste”

b u s i n e s s

TId:
17. september kl. 11.00-14.00
sted:
Senja Næringshage, finnsnes
Målgruppe:
alle interesserte
påmelding:
Linda Mari Ødegård
e-post: lindam@senjanh.no
tlf: 905 517 47
Arrangør:
senja næringshage
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Hva er egentlig netthandel og hvem
passer det for? Dette er noen av de spørsmålene vi skal få svar på under kurset
«360° business».
I løpet av noen timer, ser vi på hvorfor
netthandel er viktig og hvilke betalingsløsninger som finnes, hvem er de gode
hjelperne og hva kreves for å komme i
gang.

som er i stadig utvikling. Britt Harland
fra Feel Good Store vil også bidra med
erfaringene de har gjort seg med bruk av
nettbutikk som ett supplement til vanlig,
tradisjonell klesbutikk og betydningen
for kundemassen.
Påmelding via Senja Næringshage sine
nettsider: www.senjanh.no.

i e t
f l e r k u l t u r e l t
s a m f u n n

Trygve Selmer fra Chili Group i Harstad
stiller med erfaring og kompetanse
på området og vil vise vei i en verden
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I praksis er det ikke alltid så enkelt å vite
hva som er barns beste. I norske barnehager er sang og dans en naturlig del av
innholdet. Ansatte i barnehagen bekymrer seg over at enkelte barn blir straffet
med kjeft og juling fra sine foreldre når
de kommer hjem fordi de har danset og
sunget, og føler at tyngende ansvar. Skal
vi utelukke disse barna fra denne aktiviteten, som for øvrig er forankret i rammeplan for barnehage? Skal vi slutte med
tradisjonelle aktiviteter fordi vi må ta
hensyn til andre kulturer?

ta opp en drøfting omkring integrering
og kommunikasjon mellom kommunens
ulike enheter og flyktningene.

Vi har invitert myndighetspersoner og
fagpersoner fra ulike miljø til å foredra
omkring temaet «barns velferd». I lys av
at de fleste kommunene i Midt-Troms
har mottatt, eller vurderer å motta flyktninger, anser vi det som svært aktuelt å

Hvordan skal vi legge opp til god samhandling til barnets beste mellom barnehage
og hjem, skole og hjem, fritidsaktivitet
og hjem når kommunikasjonen halter på
grunn av språklige utfordringer og kulturelle forskjeller?
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Problemstillingen er ny for de kommunene som har kort erfaring med mottak
av flyktninger. Det oppleves ofte som
vanskelig når en som representant for
kommunen opplever at ens gode intensjoner blir misforstått som et resultat av
språklige og/eller kulturelle forskjeller.
Frustrasjonen er like stor hos flyktningene.
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TId:
Kl. 10.00-16.00 Fagseminar
Kl. 17.00-19.00 Internasjonal kafé
Sted:
Breidablikk samfunnshus, Skaland
kontakt:
Jorid Meyer, Berg kommune
Målgruppe fagseminar:
Tjeneste for integrering
Barnehager og skoler
Voksenopplæring
pedagogisk senter
Helsesøstertjeneste
Fylkesmannen og uit
Målgruppe intenasjonal kafé:
åpent for alle
Arrangør:
Berg kommune
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forskning
F r a

f i s k e r

t i l

BRØDRENE K ARLSEN AS:

– KVALITET FR A SENJA SIDEN 1936
Brødrene Karlsen AS leverer
smakfulle fiskeprodukter basert
på fiskeråstoff fra rene arktiske
farvann. Økologisk matproduksjon,
innovative satsinger og internasjonalisering var blant juryens
begrunnelser for å velge oss som
vinner av ”Vekst i Nord” i 2008.
Siden 1936 har Karlsen-familien,
dyktige ansatte og lokale fiskere satt sin
ære i å levere kvalitetsvarer til kunder
og å bygge et lokalsamfunn basert på
bærekraftig utnyttelse av havets rike
ressurser i barske omgivelser.

SMOLTPRODUSENT

Også i dag er Brødrene Karlsen AS
en dynamisk og sterk hjørnestein i
kystkulturen på Husøy, en liten øy
med 250 innbyggere.
Omtanke, økologisk produksjon og
gode kvalitetsrutiner gjør at de fire
bedriftene i det familieeide konsernet
er debio-godkjente og kan bruke
godkjenningsmerket for biologiskdynamiske produkter:

OPPDRETT

• Akvafarm AS
- smoltprodusent
• Flakstadvåg Laks AS
- havbruk
• Brødrene Karlsen AS
- videreforedling av laks og hvitfisk
• Br.Karlsen Sales AS
- salgsselskap

VIDEREFOREDLING AV
LAKS OG HVITFISK

Torsken kommune har i samarbeid med
UiT i år valgt å fokusere på bedret kommunikasjon mellom forskning / høyere
utdanning og fiskeri- og havbruk.
Seminarets formål er å være startskuddet for nærmere og mer forpliktende
samarbeid mellom forskning/utdanning
på den ene siden, og fiskeri- og havbruksmiljøet på Senja.
På seminaret vil sentrale personer for
blant annet fiskerifag ved UiT informere

om sin virksomhet og hvilke mulighetssenario de ser for seg som kan bidra til
videreutviklingen av fiskeri- og havbrukssektoren på Senja.

TId og sted:
19. september kl. 10.00-13.00
Torskensentret, Torsken
Målgruppe:
fiskeri- og havbruksnæringen utdanningssektoren
Kontakt:
Louis S. Edvardsen
Tlf: 901 36 676
Arrangør:
torsken kommune

WILSGÅRD
Setteﬁsk • Matﬁsk • Slakteri • Foredling

Alle bedriftene er lokalisert på Senja.
Her får vi torsk og annen hvitfisk fra
lokale fiskere, og her har vi laks fra
egen produksjon. Vi produserer også
økologisk laks og andre fiskeprodukter
tilpasset kvalitetsbevisste forbrukere.

Verdens mest effektive matproduksjon,
der vi produserer sunn mat, og skaper
fremtidsrettede distriktsarbeidsplasser
gjennom å nyttegjøre oss og ta vare på
kysten og miljøet, også de neste 40 år.
SALGSSELSKAP

Vi tenker laks.
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September

Virkemidler

u t v i k l i n g
Forskningsrådet, VRI Troms, Fondsregion
Nord-Norge, Innovasjon Norge, Enterprise
Europe Network (EEN) og SIVA informerer
om virkemidler for bedrifter med planer
om forskning eller utviklingsprosjekter.

Grunnloven
o g

TId:
19. september kl. 13.00
sted:
Kunnskapsparken Finnsnes
Målgruppe:
Alle
påmelding:
Elin Myhre
E-POST: post@tromshistorielag.no
Tlf: 928 57 294
Arrangør:
Troms historielag

Ingen innflytelse i 1814 – men hva med i
dag? Hva har resten av landet å lære av
Nord-Norge? Grunnloven og dens forhold
til ulike etniske grupper? Demokrati med
bismak?
Troms har en flerkulturell historie og kultur, og det vil Troms historielag være med
å formidle og sette større fokus på.
Troms historielag er så heldige at vi har
fått renommerte foredragsholdere til å
løfte opp vår Grunnlovsfeiring med fokus
på Nord-Norge, samer, nasjonalismen og
fornorskninga som fant sted.
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Program
• VRI Troms kan hjelpe bedriften i Troms å
komme i gang med forskningsprosjekter.
• Regionale Forskningsfond i Nord Norge
gir mange nye muligheter både for privat
og offentlig sektor, ved Steffen Ahlquist.
• Hvordan løse utfordringene sammen

n o r d - n o r g e
Forskning på kommunikasjon
– eller mangel på det?
Hvorfor ble mennesker i Nord-Norge
helt opp til 60-tallet nekta å snakke sitt
morsmål i skolen? Hvorfor ble det godtatt? Vi hadde jo en grunnlov? Ja noen av
disse spørsmålene og flere til vil du får
svar på av forskerne som har jobba med
disse problemstillingene i mange år.
Våre foredragsholdere:
Solbjørg Fossheim:
Hva vet vi om mennene som ble valgt fra
Troms i 1814? Hvordan var hverdagen i
1814 for folk flest i Troms? Gir arkivene fra
1814 i Statsarkivet i Tromsø svar på dette?
Narve Fulsås:
Grunnlova etablerte ei nasjonalforsamling med relativt vid røysterett. Likevel er
det langt frå at Grunnlova skapte det vi i
dag tenkjer på som demokrati. Demokrati
er kjempa fram seinare, delvis i direkte
motstrid til den politiske orden som
Grunnlova føreskreiv.
Jens Ivar Nergård:
Forelesningen vil ta for seg de sentrale
trekkene ved denne politikken – særlig
etter 1850. Kirka og skolen som fornorskningsinstrument vil bli fremhevet. Et viktig
fokus vil dessuten være hvordan for-

20

21

22

23

24

25

o g

i n n o v a s j o n

med andre bedrifter. Bedriftsnettverk,
Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, ved Inger Elisabeth Haug.
• Forskningsrådet tilbyr bedrifter rådgiving og prosjektutviklingsstøtte før
høstens søknadsrunde, ved Regionansvarlig Elisabeth Blix Bakkelund.
• Er SkatteFUNN løsningen? Ved Inger
Elisabeth Haug og Elisabeth Blix
Bakke-lund.
• Internasjonale muligheter, begynn
med Enterprise Europe Network EEN.
• Nytt fra SIVA, ved Ulf Hustad.

TId og sted:
22. sept kl. 12.00-15.00 finnsnes
Målgruppe:
fiskeri- og havbruksnæringen
utdanningssektoren
påmelding:
Gro Lamark
e-post: gro.lamark@senjanh.no
Tlf: 464 45 531
Arrangør:
forskningsrådet OG SENJA NH

norskningspolitikken har påvirket samisk
selvforståelse helt fram til vår tid.
Steinar Pedersen:
Samenes stilling i det norske samfunnet
før og etter 1814. Hvordan var samenes
stilling under helstatens styre med sentrum i København, og hvordan ble den
eventuelt under det norske styret fra
Kristiania når Norge fikk sitt indre selvstyre i unionen med Sverige? I en slik
forbindelse er det naturlig å fokusere på
hvordan den norske nasjonsbygginga
og etter hvert nasjonalismen, påvirka
vilkårene for utviklinga av samisk språk
og kultur.

Du kan bidra til et bedre miljø!

Kåre Rauø:
Foredraget belyser hvordan den engelske blokade av norskekysten medvirket
til at ulike tradisjonelle matemne måtte
erstattes med surrogater, noe som sterkt
bidro til nød og hyppig død i Midt-Troms
1807-1814.
Om Troms historielag
Detaljert program finner du på historielagets nettside: www.troms.historielag.org
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22-24

September

Når vi jobber for å skape et godt handelsmiljø
har vi miljøvern i fokus, og neste generasjon
kunder i tankene.

Vi har derfor et konstant fokus på:
- strømsparing og energiøkonomisering.
- varmegjenvinning
- kildesortering og resirkulering av avfall
- bruk av miljøvennlige materialer og produkter
- ingen skadelige avgasser og utslipp
- optimalisering av varetransport og logistikk

Vi skal være best på å skape gode omgivelser
og godt miljø for folk og fremtid.
Adr: Smørhusbakken 1, Finnsnes • www.unicotec.no

Kurs- og konferansehotellet
midt i Troms
Be om
tilbud!

Tid:
22. september kl 09.15
Sted:
Dyrøy, Elvetun skole
Forestilling:
Bukkene bruse i badeland.

firmapost@finnsnes-hotell.no I Tlf: 77 87 07 77

Forfatter
på turné
b a r n e b o k

Bjørn Fredrik Rørvik, barnebokforfatter,
kommer til Midt-Troms bibliotekene 22.–
24. september under Forskningsdagene.
Rørvik har to ganger vunnet kulturdepartementets bildebokpris og vant i 2013 pris
for «Årets beste bildebok» i Sverige.

AMFI FINNSNES - SLAPP AV, DU REKKER AMFI
ÅPENT: MAN-FRE: 10-19 LØR: 10-18
AMFI.NO/FINNSNES
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Tid:
22. september kl. 12.00
Sted:
Sørreisa, Kulturhuset
Forestilling:
Mesterdetektiven Purriot
Tid:
23. september kl. 10.00
Sted:
Målselv, Høgtun bibliotek
Forestilling:
Bukkene bruse på badeland
Tid:
23. september kl. 12.00
Sted:
Bardu bibliotek
Forestilling:
Bukkene bruse på badeland
Tid:
24. september kl. 09.30 og kl. 11.00
Sted:
Kunnskapsparken finnsnes
Målgruppe:
Barn og unge
Kontakt:
Ditt lokale bibliotek
Arrangør:
Bibliotekene i Midt-Troms

Arrangementene er for inviterte barn og
unge. Dersom du ønsker å delta, vennligst ta kontakt med lokalt bibliotek.
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© Observatoriet

GRØNT
ANSVAR

Unicotec AS tilbyr arkitekt- og byggtekniske
ingeniørtjenester, utarbeidelse av reguleringsplaner
og byggesøknader.
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Velkommen til en spesiell festkveld 23. september
• 4 retters middag laget av Nord-Norges beste og kuleste
kokkebrødre Anders og Jon Marius Sletten.
• Gled deg til sukkersaltet laks, røkt reinsdyrcarpaccio, braisserte
lammeskank og finalen blir en pannacotta multecouli.
• Syngende konferansier er Trine Strand.
• Alle kan melde seg på.

Dyrøysemi naret 2014
K o m m u n i k a s j o n

Hvorfor er det så vanskelig å snakke om
at kommune-Norge kan se annerledes
ut i framtida? Kommunereformen rører
ved dype følelser i oss og utfordrer vår
stedbundne identitet. På Dyrøyseminaret
kommer alt til overflaten.
Årets tema er struktur; både kommunestruktur, utdanningsstruktur og samferdsel/infrastruktur står på agendaen 23.-24.
september. Viktige tema som alle berører
kjernen i utviklingsarbeid på lokalsamfunnsnivå. Kommunen venter besøk både
fra sentrale politikere, fra viktige næringer i
nord som sjømatnæringa, transportnæringa og oljenæringa, og fra forskere, ildsjeler
og andre som er opptatt av hva som skaper
god utvikling i lokalsamfunnene våre.
Den varslede kommunereformen skal
diskuteres og debatteres. Her stilles også

spørsmålet om hva som egentlig er gode
næringsveier i nord? Ungdom og framtid,
stedsuavhengig kompetansebygging, sjømatnæring og lokal mat er andre fokusområder disse to dagene.
Kommunestruktur
Hovedtema i år er den varslede kommunereformen fra regjeringen, og kommunalog moderniseringsminister Jan Tore
Sanner (H) kommer til Dyrøyseminaret
for å holde innledning om hvordan han
mener framtidas Norge skal se ut. Hittil
har mye vært skrevet og sagt om kommunestørrelser, innbyggertall og incentiver for sammenslåing, men lite om hva
som eventuelt går tapt når kommuner
blir borte. Hva skjer med folks identitet og
tilhørighet til et sted når kommunen forsvinner, og hva betyr det for muligheten
til medvirkning om man blir boende langt

fra sentrum, der avgjørelsene tas? Ønsker
ungdommen dette? Blir tjenester bedre
om grenser viskes ut? Og blir de geografiske utkantene vinnere eller tapere?
Debatt og dialog
Seminaret vil i større grad enn tidligere
legge opp til debatt og dialog. Mange
aktører skal bli hørt. Gode debattledere
fra flere av landsdelens mediebedrifter
hentes inn. Redaktør i Nordlys, Anders
Opdal, utfordrer første dag stortingspolitikere, både posisjon og opposisjon, om
framtidig struktur. Nestleder i FrP, Per
Sandberg, og nestleder i Senterpartiet,
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, gir
svar sammen med stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet. Redaktør
i Troms Folkeblad, Steinulf Henriksen, og
redaktør i Nye Troms, Gjermund Nilssen,
oppsummerer debatten.

o m

k o m m u n e r e f o r m e n
Hele fylkesrådet i Troms kommer også
til Dyrøyseminaret for å være med i debatten om fylkeskommunens framtid.
I den varslede kommunereformen er
fylkeskommunen borte, men hvem skal
ta seg av disse oppgavene? Får vi svarene
på dag 2?
Utvikling i nord er avgjørende for unge
mennesker. Leder av ungdomsdebatten, direktør i Innovasjon Norge, Troms,
Stein-Gunnar Bondevik, ber om gode
råd fra ungdomsrepresentantene Hanne
Linaker, Troms AP, Erlend Bøe, Sentralstyremedlem og avtroppende fylkesleder
Troms Unge Høyre, Kristian Eilertsen,
Troms FrP og Linn-Charlotte Nordahl,
Troms Sp.
Blir Midt-Troms en tapende part inn i
framtida? Får storbyene større makt i
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en ny kommunestruktur? Debattleder
er næringssjef i Lenvik, Irene Lange
Nordahl. I panelet utfordres tre ordførere
i regionen; Geir Inge Sivertsen (H), Paul
Dahlø (Ap) og Randi Lillegård (Ap) sammen med Wenche Jakobsen, prorektor
UiT, Jan-Frode Janson, adm.dir i SNN og
Geir Ove Ystmark adm.dir. i FHL.
Hva må til for å lykkes?
Som deltaker på årets Dyrøyseminar vil
du inspireres av mange. Gründere viser
veg. Det samme gjør idretten. Kan offentlig forvaltning og næringsliv inspireres og
lære av prestasjonskultur i idretten? Lån
øret til Knut-Eirik Dybdal, Artic race of
Norway og Edgar Broks, idrettsgründer
og Banksjef i DNB.

TId:

22.-23. september kl. 08.30
sted:
Nordavindshagen, dyrøy
Målgruppe:
alle
påmelding:
www.dyroyseminaret.no
ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no
Tlf: 905 31 848
Arrangør:
dyrøy kommune

Velkommen til Dyrøyseminaret 2014.
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Næringslivsdag
t r a n ø y

TId og sted:

Forskerne
kommer !

24. SEPTEMBER KL. 18.00
Istindportalen
Målgruppe:
alle interesserte
kontakt:
Helge M. Markusson
helge.markusson@framsenteret.no
tlf: 77 75 02 06 / 480 913 73
Arrangør:
Bardu kommune, Målselv
kommune, Senja næringshage
«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret. Utvalgte forskere fra senterets 20 medlemsinstitusjoner reiser rundt med undervis-
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ningspakker til videregående skoler. Om
kveldene inviterer vi publikum til foredragsmøter og en kopp kaffe. Målselv og
Bardu kommuner går sammen om å være
vertskap for dette interessante tilbudet fra
Framsenteret og åpner Istindportalen for
alle interesserte. Benytt anledningen til å
møte fremragende forskere fra en av de
viktigste institusjoner for forskning i nord!
Her er årets temaer:
Hva vet vi om brunbjørnen?
Den er svær, den kan være farlig, men
svært få har sett den. Hva vet du egentlig
om brunbjørnen, det største rovdyret på
norsk fastland?
Miljøgifter påvirker oss i nord
For mennesker som bor i nordområdene er
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kunnskap om effekter av miljøgifter viktig
for å opprettholde en god helse. Men, hva
er en miljøgift, og hvor kommer de fra?
Plast, et hav av søppel
Det handler om det vi alle kan observere
i fjæra. Men også om de store mengdene
som driver i overflaten utenfor kysten
vår – og alt som blir liggende på havets
bunn. Plastavfall er et av verdens største
miljøproblem.
Framsenteret, som ledes fra Tromsø,
består av 20 institusjoner som driver med
tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap,
samfunnsvitenskap og teknologi.
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Tranøy kommune i samarbeid med Sàžža
Senja natur og kultursenter og Ånderdalen Nasjonalparkstyre inviterer deg og
din bedrift til næringslivsseminar på Sàžža
Senja natur og kultursenter.

muligheter i Tranøy – så er du på utkikk
etter noe nytt, eller går med planer om å
flytte til Tranøy er dette en unik mulighet
til å orientere seg.

Det skjer mye spennende og nytt i
næringslivet i Tranøy kommune – det
satses sterkt innen flere sektorer blant
annet innen akvakultur, handelsnæring,
kulturnæring og boligbygging.

09.30-10.00: Kaffe og registrering
10.00-10.10: Velkommen,
informasjon om dagen.
10.10-10.30: Stedsutvikling i Tranøy
– presentasjon av prosjekt,
v/Inger Andreassen.
10.30-11.00: Safe-R og satsing på
boligbygging i Tranøy v/Juan Mantero.
11.00-11.30: Senja akvakultursenter,
ny aktivitet på Rubbestad,
v/ Jonny Nikolaisen.
11.30-12.00: Troms Stamfiskstasjon
– nytt settefiskanlegg i Gjøvik,
v/ Bjørn Hemre.
12.00-13.00: Lunsj serveres av
«Ækt mat» v/Roger Kristiansen.
13.00-13.30: Joker – ny butikk på
Stonglandseidet, v/Jostein Edvardsen.
13.30-14.00: Presentasjon av aktiviten
i Øverbotn – Sàžža Senja natur- og
kultursenter.
13.30-14.00: Senja Næringshage
– de gode hjelperne, v/Martin Lyngstad.
14.00-15.00: «Åpen post» – hvordan kan
vi fortsette den positive trenden?

Tranøy kommune har tatt initiativet til å
samle næringslivet i Tranøy til en næringslivsdag hvor man kan bli orientert om og
forhåpentligvis inspirert av noe av det
som skjer i kommunens næringsliv.
På programmet står orientering om nytt
settefiskanlegg i Gjøvika, ny oppstart
på Rubbestad, bygging av ny butikk på
Stonglandseidet, satsing på utleieboliger,
hjelp til bedriftsutvikling og ny aktivitet i
Øverbotn næringsbygg (skolen). Det blir
også anledning å bli nærmere kjent med
Sàžža Senja natur og kultursenter.
Driver du allerede næringsaktivitet eller
har planer om å starte opp med næring
i Tranøy er du spesielt velkommen, men
dagen er åpen også for andre interesserte. Dette er en god anledning til å
orientere seg om fremtidige arbeids-
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Program
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TId:
25. september kl. 09.30-15.00
sted:
Øverbotn Næringsbygg
Målgruppe:
næringsliv i tranøy
andre interesserte
påmelding:
Inger andreassen
E-POST: inger.andreassen@tranoy.kommune.no
Tlf: 77 87 40 23 / 906 32 390
frist: 19. september
Deltakeravgift: 100,- inkl. lunsj
(betales ved oppmøte)
Arrangør:
Tranøy kommune
Sàžža Senja natur og
kultursenter
Ånderdalen Nasjonalparkstyre
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Første skolebuss i Fjellbygda Malangen 1957.

Samferdsel i Midt-Troms
F r a

b r yggekanten

TId:

25. SEPTEMBER kl. 18.00-21.00
Sted:
Kunnskapsparken Finnsnes
Målgruppe:
personer, lag OG foreninger
interessert i samferdselshistorie
kontakt:
Kristian Moldenæs
tlf: 479 24 080
Arrangør:
midt-troms museum
I årene framover vil Midt-Troms Museum
sette fokus på vår regions spennende
samferdselshistorie. Derfor er utviklingen
fra hesteskyss til moderne bil, lastebil og
busstrafikk tema for en workshop under
Forskningsdagene. Midt-Troms Museum
inviterer miljøer og entusiaster med
sans for historiske biler, buss, lastebil og
motorsykkel til å møte opp med egne
historier og bilder.
Kommunikasjon betyr mer enn å overføre informasjon og å dele tanker. Det
betyr også forbindelse og samferdsel.
Vi sier for eksempel at «stedet har gode
kommunikasjoner». Midt-Troms er en
langstrakt region, med store daler og
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fjellområder. I dag kan vi ganske enkelt, i
løpet av få timer, komme oss fra den ene
enden av regionen til den andre, enten
med buss eller bil. Så enkelt har det ikke
alltid vært. Hestetransport var den vanligste formen for transport fram til begynnelsen av 1900-tallet. Så ble det stadig
mer vanlig med bussruter og biler.
De første bilene kom til Norge rundt århundreskiftet. I 1900 var det registrert
to biler i Norge. I 1976 var tallet økt til 1
million, og ved utgangen av 2000 var det
registrert 1 852 000 biler i Norge. Bedre
kollektivtransport har vært viktig for å
kunne etablere bosetningsmønsteret
som kjennetegner dagens samfunn. Slik
har bussene spilt en sentral rolle både
for folks hverdag og for utviklingen av
det moderne Midt-Troms. Utviklingen av
veinettet har sammenheng med strukturelle endringer i regionen. Spesielt har
bosettingsstruktur, næringsgrunnlag og
myndighetenes kommunikasjonsbehov
vært bestemmende for veiutbyggingen.
Topografi og klima har også vært bestemmende for trasévalg og veienes utforming. Midt-Troms Museum vil også sette
fokus på mennesker som har hatt samferdsel/transport som sin arbeidsplass,
for eksempel sjåfører og andre som har
vært/og er knyttet til regionens to busselskap og drosjetrafikk.
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innover langs veiene

Midt-Troms Museum vil åpne kvelden
med et foredrag av museumskonsulent
Kristian Moldenæs, «Da hestekusken ble
til Sjåfør – de første automobiler i vårt
distrikt». Videre program for kvelden
vil baseres på deltageres egne bilder av
gamle kjøretøy, avisutklipp, intervjuer,
gamle reklamer, bilder av gamle veikroer, bilverksteder, bensinstasjoner og
mye annet. Da er vi sikker på at vi får en
helaften med mange gode diskusjoner og
viktige resultater!
Vi vet at det er mange som driver med litt
«småforskning og innsamling» av materialer rundt dette tema, og vi håper disse
personer/lag og foreninger tar veien
innom workshopen den 25. september.
Forhåpentligvis vil workshopen fungerer
som en møteplass for innsamling og bevaring av foto og fortellinger/intervju
innenfor samferdsel før og nå!
På sikt er det et ønske å danne en kollektive historiebank for samferdselshistorie
i Midt-Troms. Tiden «kjører» fra oss. Det
er viktig at regionens samferdselshistorie
blir dokumentert, ivaretatt og synliggjort.
Gjennom denne workshopen vil museet
knytte videre kontakt mellom alle som
har samferdsel i Midt-Troms som sitt
interessefelt. Vel møtt!
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Drosje fra Malangen

Takvassjekta.
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Senja Rutebil Vangsvik
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foto: Dag Arild Larsen
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Reiselivsløftet
i

m i d t - t r o m s

TId og sted:
26. september kl. 09.00-14.30
Sted:
Kunnskapsparken Finnsnes
Målgruppe:
Reiselivsnæringen i Midt-Troms
representanter fra næringslivet
kommunene i Midt-Troms
påmelding:
Irene Lange Nordahl
irene.lange.nordahl@lenvik.kommune.no
Arrangør:
Lenvik kommune
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Reiselivet i nord har et stort potensiale
for vekst og utvikling, og Lenvik kommune er opptatt av å ta i disse mulighetene i bruk.
Sammen med Destinasjon Senja, NHO
Reiseliv, NordNorsk Reiseliv m/flere inviterer vi til rundbordskonferanse med
tittel «Reiselivsløftet i Midt-Troms» den
26. september, der en rekke spennende
innledere deltar.
Hovedtema for konferansen «Reiselivsløftet i Midt-Troms» er å drøfte hva som
skal til- og hvilke virkemidler som skal
brukes for å gjøre Finnsnes og MidtTroms regionen til et mer attraktivt
reisemål, kunnskapsutvikler og kurs/
konferansested. Blant innlederne er følgende:
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• Fylkesråd for kultur og næring i Troms,
Line Miriam Sandberg.
• Reiselivssjef i NordNorsk Reiseliv,
Lena Nøstdahl.
• Avdelingsdirektør i NHO Reiseliv Nord
Norge, Geir Solheim.
• Prosjektleder i «Arena lønnsomme
vinteropplevelser», Børre Berglund.
• Styreleder i Destinasjon Senja,
Stig Stokkland.
• Daglig leder i SalMar Nord,
Ørjan Jensen.
• Styreleder i Finnsnes Eiendomsutvikling,
Ole Martin Lund Andreassen.

Forskningstorg
2 0 1 4

Velkommen til forskningstorg i Kunnskapsparken Finnsnes lørdag 27. september fra
kl. 11.00-15.00. Her finner du spennende
forskningsaktiviteter for barn og voksne i
alle aldre. Tilbudet er gratis.

TId:

27. SEPTEMBER kl. 11.00-15.00
Sted:
Kunnskapsparken Finnsnes
Målgruppe:
alle interesserte
kontakt:
Linda Mari Ødegård
e-post: lindam@senjanh.no
tlf: 905 517 47
Arrangør:
senja næringshage

Vi får blant annet besøk fra Nordnorsk
Vitensenter, Newtonrommet og Forskningsrådet, samt flere andre spennende
forskere.
Her formidler vi forskning på forskjellig
vis, for store og små nysgjerrige! Kom å
bli med på forskningsgøy!

Ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen, står
for åpningen av reiselivskonferansen, og
konferansedeltakerne vil bli invitert til å
gi sine innspill til satsing på utvikling av
reiselivet i Midt-Troms.

26

27

28

29

30

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Drømmen blir
virkelighet

NYE HYTTETOMTER
VED ALTEVANN I BARDU

Eldorado for jakt,
fiske og friluftsliv

For mer informasjon
www.statskog.no
Tlf. 07800
Søknadsfrist
30. september 2014

