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Dato: 22.03.2011
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Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 21. mars kl. 09.00 – 14.40

Sted: ArtSenja, (tidligere Øverbotn skole)
Til stede:
Ordførere:

Rolf Espenes, Oddvar Bjørnsen, Jan Harald Jansen, Knut Olsen, Odd Arne
Andreassen, Fred Flakstad, Viggo Fossum, Eli Skog

Rådmenn:

Alf Rørbakk

Sekretariatet: Herbjørg Valvåg
Dessuten:

Bjørn Kaldhol og Kristian Iversen Fanghol til sak 12/11 og May Tove Grytnes
til sak 18/11.

Møtet ble leda av regionrådsleder Rolf Espenes.

Følgende saker var til behandling:
12/11 KONTAKTMØTE MED HELSE NORD RHF – Orienteringssak
13/11 NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – DE KONKRETE PROSJEKTENE
14/11 SEKRETARIATET - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010
15/11 DIALOG MED FYLKESKOMMUNEN OM REGIONAL UTVIKLING OG RDAII Orienteringssak
16/11 LOGO OG PROFILERING – MIDT-TROMS REGIONRÅD
17/11 BREV FRA REGIONELDRERÅDET OM HELSESTASJONER FOR ELDRE Orienteringssak
18/11 LÆRLINGEORDNINGA – MULIGHETENE FOR KOMMUNENE - Orienteringssak
19/11 ÅPEN POST
20/11 BRUA KARLSTAD – GULLHAV (Tatt opp i møtet)
21/11 KONTANTER I BANK (Tatt opp i møtet)
22/11 NÆRINGSRETTET HØYERE UTDANNING I MIDT-TROMS (Tatt opp i møtet)

Adresse Midt-Troms regionråd, pb 46, 9305 Finnsnes
E-post

herbjorg.valvag@midt-troms.no

Tlf 91 18 23 04

Sak 12/11

KONTAKTMØTE MED HELSE NORD RHF
ORIENTERINGSSAK

Styreleder Bjørn Kaldhol, Helse Nord RHF orienterte med følgende tema:
Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, status og utviklingstrekk.
RR’s BEHANDLING:
Midt-Troms regionråd takker for orienteringa og tar med seg informasjonen inn i regionrådets
videre arbeid, spesielt i forhold til regionens og kommunenes arbeid med
samhandlingsreformen.

Sak 13/11

NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – DE KONKRETE
PROSJEKTENE

Innstilling til vedtak:
1. De framlagte 21 næringsfyrtårnene skal være satsingsprosjekt for regionen og følges opp i
tråd med de retningslinjene som er lagt for dette arbeidet.
2. Torsken kommune oppfordres til å få sine tre fyrtårn på plass før behandlinga i MidtTromstinget 11. april.
3. Den enkelte kommune oppfordres til å tydeliggjøre sine tre fyrtårn, slik at de lett kan
bringes opp i de sammenhengene der regionrådet, samarbeidskommunene og andre
medspillere kan være pådrivere for å få støtte, gjennomslag og bidrag til realisering av det
enkelte fyrtårnprosjekt.
4. Høsten 2012 gjøres det ei vurdering av status og resultat av satsinga på næringsfyrtårn.
Regionrådets vedtak:
1. De framlagte 21 næringsfyrtårnene skal være satsingsprosjekt for regionen og følges opp i
tråd med de retningslinjene som er lagt for dette arbeidet.
2. Torsken kommune oppfordres til å få sine tre fyrtårn på plass før behandlinga i MidtTromstinget 11. april.
3. Den enkelte kommune oppfordres til å tydeliggjøre sine tre fyrtårn, slik at de lett kan
bringes opp i de sammenhengene der regionrådet, samarbeidskommunene og andre
medspillere kan være pådrivere for å få støtte, gjennomslag og bidrag til realisering av det
enkelte fyrtårnprosjekt.
4. Høsten 2012 gjøres det ei vurdering av status og resultat av satsinga på næringsfyrtårn.
MIDT-TROMSTINGETS BEHANDLING:
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Sak 14/11

SEKRETARIATET - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010

Vedlegg:

Årsmelding og regnskap med oversikt over fordeling/tilbakebetaling av
mindreforbruk i 2010.

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2010 for sekretariatet godkjennes.
2. Regnskapet for 2010 vedtas.
Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2010 for sekretariatet godkjennes, inkludert at det må tas med et
punkt om deltaking i arbeidsgruppa for destinasjonsutvikling.
2. Regnskapet for 2010 vedtas.
3. Saka legges fram for Midt-Tromstinget til orientering.

Sak 15/11

DIALOG MED FYLKESKOMMUNEN OM REGIONAL UTVIKLING
OG RDAII
Orienteringssak

Vedlegg:

Innspill til planprosess for årlig nærings- og utviklingsprogram RDA Tromsø

Muntlig referater fra følgende møter:


Dialogmøte om handlingsprogrammet for RDA 2011, 17. februar



Kontaktmøte mellom regionrådene og Troms fylkeskommune 25. februar

Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet tar informasjonen til orientering.

Sak 16/11

LOGO OG PROFILERING – MIDT-TROMS REGIONRÅD

Innstilling til vedtak:
Regionrådet godkjenner foreliggende forslag til logo og profileringsopplegg.
Regionrådets vedtak:
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Regionrådet godkjenner foreliggende forslag til logo og profileringsopplegg.

Sak 17/11

BREV FRA REGIONELDRERÅDET OM HELSE-STASJONER FOR
ELDRE
Orienteringssak

Vedlegg: Brev fra regioneldrerådet v/Knut Melangen.
Regionrådets vedtak:
Brevet fra regioneldrerådet tas til orientering.

Sak 18/11

LÆRLINGEORDNINGA – MULIGHETENE FOR KOMMUNENE
Orienteringssak

May-Tove Grytnes, daglig leder i KomOpp, orienterte om nytte og muligheter for kommunene
ved å være aktiv bruker av lærlingeordninga.
KomOpp står for opplæringskontoret for kommuner, fylkeskommune og helseforetak i Troms.
Regionrådets vedtak:
Regionrådet tar informasjonen til orientering.

Sak 19/11

ÅPEN POST

Orienteringsposter:
 Samarbeidsavtaler mellom Universitetet i Tromsø og Midt-Troms regionråd, tatt opp
av regionrådsleder.
 Møtet med fylkesrådslederen 25. mars; jfr. invitasjon av 16. mars, tatt opp av
regionrådsleder.
 Neste regionrådsmøte 6. juni i Berg, innlagt ordførertur, tatt opp av Jan Harald Jansen.
 Krisesenteret i Midt-Troms, tatt opp av leder i AR, Wigdis N. Andersen.
Regionrådets vedtak:
De enkelte informasjonspunktene tas til orientering.
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Sak 20/11

BRUA KARLSTAD – GULLHAV (Tatt opp i møtet)

Viggo Fossum foreslo følgende uttalelse om brua Karlstad-Gullhav:
Regionrådet støtter Målselv kommune i arbeidet med å få realisert brua Karlstad-Gullhav.
Denne brua vil ha stor samfunnsmessig nytte, både for befolkninga i Midt-Troms og i
beredskapssammenheng. Brua er ei viktig forutsetning for å få i stand en omkjøringsveg når
brua for E6 over Målselva blir ombygd.
Regionrådets vedtak:
Uttalelsen enstemmig vedtatt.

Sak 21/11

KONTANTER I BANK (Tatt opp i møtet)

Klage til Sparebank1 Nord-Norge, Finanstilsynet og til Norges Bank:
Midt-Troms regionråd registrerer at Sparebank1 Nord-Norge nå planlegger å legge ned flere
minibanker i regionen og sløyfe mulighetene for å ta ut og betale inn kontanter ved bankens
enheter.
Regionrådet mener at det er flere betenkelige sider ved at mulighetene for kontantuttak
reduseres så sterkt i kommunene. Vi stiller oss tvilende til de legale sider ved denne
reduksjonen. Så lenge penger er et lovlig betalingsmiddel, må det være være lov å ta ut og
sette inn penger ved bankens avdelinger.
Spørsmålet er om den kontrakten banken har med lokalsamfunnene og den enkelte kunde blir
godt nok ivaretatt med slike pengeløse bankordninger.
Det må være kundens rett å kunne ta ut kontanter på en slik måte at det fungerer som et
tosidig forhold mellom kunde og bank, uten at en tredjepart er involvert.
Regionrådet oppfordrer til at minibanksystemet og rett til kontantuttak og –innbetaling
opprettholdes i en slik skala at kundenes rettigheter ivaretas.
Midt-Troms regionråd fremmer med dette en klage til Finanstilsynet og Norges Bank på
Sparebank1 Nord-Norges opplegg med pengeløse banksystemer.

Sak 22/11

NÆRINGSRETTET HØYERE UTDANNING I MIDT-TROMS (Tatt opp
i møtet)

Med bakgrunn i henvendelse fra Studiesenteret Finnsnes vedrørende planer om å realisere
næringsrettet høyere utdanning i Troms, bl.a. finansiert gjennom næringsrettede midler for
regional utvikling, vedtar Midt-Troms regionråd følgende uttalelse:
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Næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms
Midt-Troms regionråd støtter opp om prosjektet ”Utvikling og etablering av regionbasert
næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms.”
Prosjektet som Studiesenteret Finnsnes initierer, er viktig for regionen og for Midt-Troms
regionråd.
Regionrådet har stort fokus på kompetanse, og vi har igangsatt viktige prosjekt for å høyne
kvaliteten i grunnskolen i Midt-Troms.
Like aktuelt er det å satse på kompetanseutvikling i arbeidslivet i Midt-Troms, både i
næringslivet og i offentlig sektor. Derfor er næringsrettet høyere utdanning svært aktuelt.
Det synes riktig at det er næringslivet som får definere sine kompetansebehov, og at
høyskoler/universitet må skreddersy kurs i forhold til behov. Kanskje kan prosjektet også
bidra til et nærmere og bedre samarbeid mellom næringslivet og akademia.
For kommunene vil prosjektet kunne styrke samarbeidet mellom næringsetaten og bedriftene i
kommunen, og utfordre næringsetatene som kommunale utviklingsaktører. Det vil også
utvikle et naturlig regionalt samarbeid mellom næringslivet, næringsetatene og Studiesenteret.
Vi tror at mange av de kompetansebehovene som næringslivet har, vil også kommunene ha.
Temaer innafor økonomi, logistikk, markedsføring eller språk vil også være aktuelle for
kommunene. Derfor bør kommunene også få tilbud om at deres ansatte kan delta på kursene.
Midt-Troms regionråd hilser prosjektet ”Næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms”
velkommen og vil støtte arbeidet for økt kompetanseutvikling i Midt-Troms.

23/11 STØTTEUTTALELSE RIMFROST TEATERENSEMBLE (Tatt opp i møtet)
Rimfrost teaterensemble besøker nå kommunene i tur og orden, og det oppleves som positivt
og styrkende at denne teatergruppa har etablert seg i regionen.
Regionrådets vedtak:
Sekretariatsleder bes utforme en uttalelse som understreker den viktige rollen Rimfrost
teaterensemble fyller og planlegger å fylle både i og utenfor Midt-Troms.

Herbjørg Valvåg
referent
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