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Vår ref.: RR-2011-08-29

Dato: 29.08.2011

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 29. august 2011 kl. 09.30 – 15.00

Sted:

Kommunehuset i Bardu, Setermoen

Ordførere:

Rådmenn:
Sekretariat:

Rolf Espenes, Oddvar Bjørnsen, Jan Harald Jansen, Odd Arne Andreassen, Fred
Flakstad, Liv Helland Olsen (vara for Viggo Fossum), Martin Ness, Eli Skog (også vara
for Knut Olsen), Knut Olsen (fra sak 39/11)
Lena Hansson, Alf Rørbakk og Leif Erik Mikkelsen
Herbjørg Valvåg

Dessuten innledere/gjester, se den enkelte sak.
Etter møtet var det omvisning og avslutningsmiddag i Polar Zoo.
Følgende saker var til behandling:
35/11 MIDT-TROMS MUSEUM – ORIENTERING

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN – STATUS OG VEGEN VIDERE
37/11 UNDERSKRIVING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MIDT-TROMS REGIONRÅD OG
UNIVERSITETET I TROMSØ
38/11 AKUTTSENGER (ØYEBLIKKELIG HJELP) I DMS MIDT-TROMS, LENVIK KOMMUNE
39/11 RAST I KUNST – OPPSUMMERING AV FORPROSJEKTET
40/11 MIDT-TROMS REGIONRÅD 2007-11. Erfaringer og innspill til oppstarten av
regionrådsperioden 2011-15
41/11 ORIENTERINGER
42/11 ÅPEN POST (ingen saker)

Sak 35/11 MIDT-TROMS MUSEUM – ORIENTERING
Direktør Lisa Gay Bostwick ga et statusbilde av situasjonen for Midt-Troms museum og et
overblikk over strategier og planer videre.
Spørsmål og kort meningsutveksling.
RR’s vedtak:
Regionrådet takker direktør Lisa Gay Bostwick for orienteringa og ønske Midt-Troms museum lykke
til med det videre arbeid.

Sak 39/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN – STATUS
OG VEGEN VIDERE

Vedlegg: De fire arbeidsgrupperapportene (som egne vedlegg i e-postforsendelsen).

Styringsgruppas (AR) har behandlet rapportene i møter 24.06. (tre rapporter) og 17.08.11 (én
rapport). I forbindelse med behandlinga av arbeidsgrupperapport om KOMPETANSEBYGGING,
REKRUTTERING OG STABILISERING i møte 17.08.11 gjorde styringsgruppa følgende vedtak:
1. Styringsgruppa takker for det omfattende og kvalitetssterke arbeidet som er gjort både i
denne arbeidsgruppa og i de tre andre gruppene.
2. Styringsgruppa slutter seg til den framlagte rapporten med de forslag til endringer som kom
fram i møtet.
3. Denne rapporten (Tema: Rekruttering, stabilisering og kompetansebygging) sendes
kommunene (ordførere og rådmenn) i lag med de andre tre rapportene med oppfordring til at
de videreformidles både i det politiske og faglige miljøet.
4. Arbeidsplanen for det videre arbeidet i prosjektet følges i tråd med vedtak i styringsgruppa
24.06.11.
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Prosjektledelsen ved prosjektleder og prosjektansvarlig vil i RR-møtet klargjøre status i prosjektet og
legge frem resultatene fra samtlige arbeidsgrupper (alle 4 rapporter er vedlagt), samt redegjøre for
den videre arbeidsplanen.

VIDERE ARBEIDSPLAN, STADFESTET AV STYRINGSGRUPPA:

• Samtlige rapporter legges ut på regionrådets hjemmeside etter regionrådsmøte 29.
august; samtidig som de sendes ut til ordførere og rådmenn med oppfordring om
videreformidling både i det politiske og faglige miljøet.
• Svar på søknad om midler fra Helsedirektoratet, søknadssum kr. 500.000, er blitt lovet
mellom 5. og 9. september.
• Det utarbeides høringsuttalelser på forskriftene. Frist 6. oktober. Prosjektledelsen ber
om fullmakt til å be styringsgruppa godkjenne den utarbeidete uttalelsen.
• 31. oktober -1.november informasjon om prosjektet i det nye regionrådet.
• 14. november arbeidsseminar om Samhandlingsreformen i Midt-Tromstinget.
• Kommunerunde for møte m/ politikere, administratorer og fagfolk.
• Utarbeide prosjektrapporten med videre handlingsforslag for kommunene i MidtTroms.
Innstilling til vedtak:
1. Regionrådet takker prosjektansvarlig, prosjektledelse og de fire arbeidsgruppene for det
omfangsrike og kvalitetssterke arbeidet som hittil er utført i prosjektet.
2. Regionrådet slutter seg til den videre arbeidsplanen.
3. Styringsgruppa gis fullmakt til å godkjenne Midt-Troms regionråds høringsuttalelse på
forskriftene.
4. Forutsatt finansiering, ber regionrådet om at prosjektet gjennomfører felles forberedelser til
kommunenes forhandlinger og avtaleinngåelse med helseforetak. Styringsgruppa bes legge
føringer for dette opplegget.

RR’s vedtak:
1. Regionrådet takker prosjektansvarlig, prosjektledelse og de fire arbeidsgruppene for det
omfangsrike og kvalitetssterke arbeidet som hittil er utført i prosjektet.
2. Regionrådet slutter seg til den videre arbeidsplanen.
3. Styringsgruppa gis fullmakt til å godkjenne Midt-Troms regionråds høringsuttalelse på
forskriftene.
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4. Forutsatt finansiering, ber regionrådet om at prosjektet gjennomfører felles forberedelser til
kommunenes forhandlinger og avtaleinngåelse med helseforetak. Styringsgruppa bes legge
føringer for dette opplegget.

Sak 37/11 UNDERSKRIVING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MIDT-TROMS
REGIONRÅD OG UNIVERSITETET I TROMSØ

Vedlegg: Samarbeidsavtale klar til underskriving (eget vedlegg til e-posten)
I dialogmøte med Universitetet i Tromsø 6.06.11 møtte regionrådet fire representanter fra
Universitetet i Tromsø med prorektor Britt Vigdis Ekeli i spissen.

Regionrådet gjorde på bakgrunn av samtalene følgende vedtak:
1. Midt-Troms regionråd inngår en overordna strategisk avtale med Universitetet i Tromsø innen
utgangen av august.
2. Dette følges opp med operative samarbeidsavtaler, delavtaler, som dekker utdanning, inkludert
praksisplasser, FoU, innovasjon og involvering av arbeids- og næringsliv.
3. Kommunene er nå klar for å inngå en operativ avtale med Det helsevitenskapelige fakultet.
Vedtaket ble formalisert overfor UiT av 7.06.11, se vedlegg.
Til møtet forelå et overordna samarbeidsdokument ”Hovedavtale om samarbeid mellom Midt-Troms
regionråd (MTR) og Universitetet i Tromsø (UiT),” utforma i tråd med de linjene som ble trukket opp i
dialogmøtet med Universitetet i RR-møte 6.06.11.
Fra UiT møtte prorektor Britt Vigdis Ekeli.
Regionrådets leder, Rolf Espenes, og prorektor Britt Vigdis Ekeli holdt innledninger som satte
samarbeidet inn i utviklings- og framtidsperspektiv, til beste for begge parter. Ekeli holdt fram at
Midt-Troms og Universitetet i Tromsø (tidligere Høgskolen i Tromsø) lenge har levd ”papirløst”, i og
med at samarbeidet faktisk har pågått i flere årtider. Formaliseringa av arbeidet innbyr til større
systematikk, målretta innsats og større gevinst både i utdannings- og forskningsfeltet.
Britt Vigdis Ekeli og Rolf Espenes skrev under avtalen på vegne av de to samarbeidspartene.
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RR’s vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker Universitetet i Tromsø for god dialog i prosessen med å få
hovedavtalen for samarbeidet på plass.
2. Avtalen legges til grunn for konkrete underavtaler mellom Universitetet i Tromsø og
regionrådet og/eller en eller flere kommuner i regionen; jfr. avtalens pkt 3.
3. Oppnevning av regionens representanter i samarbeidsgruppa; jfr avtalens pkt 5, skjer høsten
2011, når det nye regionrådet har konstituert seg.
4. Kopi av den underskrevne hovedavtalen sendes de enkelte kommunene.

Sak 38/11 AKUTTSENGER (ØYEBLIKKELIG HJELP) I DMS MIDT-TROMS,
LENVIK KOMMUNE
AR behandla denne saka i sitt møte 17.08.11. Bakgrunnen var en henvendelse fra Lenvik kommune,
v/ prosjektleder for motorprosjektet i Lenvik, Jostein Jenssen.

Vedtak gjort av de aktuelle rådmennene:
1. Rådmennene i de fem tilstedeværende kommunene (rådmannen i Tranøy ikke til stede) slutter
seg til at Lenvik kommune på vegne av legevaktsamarbeidet sender en søknad om statlige midler
til etablering av akuttsenger ved DMS Midt-Troms; jfr. notat fra prosjektleder Jostein Jenssen.
2. Den enkelte kommune i samarbeidet bes om å velge en representant med vararepresentant til
plangruppa for denne tjenesten.
3. Saka tas opp for de aktuelle kommunenei tilknytning til regionrådets møte 29.08.11.
4. Informasjonen om at kommunene Målselv og Bardu vil fremme liknende søknad på vegne av det
legevaktsamarbeidet de deltar i, tas til orientering.

Innstilling til vedtak:
1. Ordførerne i de aktuelle samarbeidskommunene slutter seg til vedtaket fra de aktuelle
rådmennene.
2. Ordførerne ber om at Lenvik kommune og samarbeidskommunene sikrer at det er gode
kommunikasjonslinjer i prosjektarbeidet.
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Alf Rørbakk, rådmann i Tranøy, informerte om at han slutta seg til vedtaket som de fem andre
rådmennene i legevaktsamarbeidet gjorde 17.08.11.

RR’s vedtak:
1. Ordførerne i de aktuelle samarbeidskommunene slutter seg til vedtaket fra de aktuelle
rådmennene.
2. Ordførerne ber om at Lenvik kommune og samarbeidskommunene sikrer at det er gode
kommunikasjonslinjer i prosjektarbeidet.

Sak 39/11

RAST I KUNST – OPPSUMMERING AV FORPROSJEKTET

Gjelder kommunene Bardu, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy, men prosjektet er av vital betydning
for regionen, og det handteres som et regionalt prosjekt.
Prosjektleder Hans Olav Løvhaug la fram hovedpunktene i sluttrapporten. Han la spesiell vekt på
hvordan arbeidet nå kan videreføres i en realiseringsfase av Rast i kunst i de fire kommunene.
RR’s vedtak:
1. Regionrådet takker for orienteringa og ser fram til den videre oppfølging av forprosjektet.
2. Regionrådet gir sin tilslutning til de framlagte hovedlinjene i prosjektrapporten.
3. De fire kommunene anmodes om å behandle rapporten fra forprosjektet og gi sin tilslutning til
stedsvalg og plan for gjennomføring.

Sak 40/11 MIDT-TROMS REGIONRÅD 2007-11
Erfaringer og innspill til oppstarten av regionrådsperioden 2011-15
31. oktober – 1. november konstitueres et nytt regionråd. I forbindelse med dette skal daglig leder og
nåværende regionrådsleder bidra til en god oppstart av en ny fireårsperiode.
Regionrådets medlemmer var oppfordra om å komme med innspill i møtet.
Innspillene er notert ned. De kan sorteres slik:
−

memorering rundt viktige saker som har vært til behandling

−

tanker rundt prosesser i arbeidet med enkeltsaker og større saksfelt (Prosjektet Midt-Troms i
møte med samhandllingsformen som eksempel på godt prosessarbeid)
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−

opplevelsen av pågang og interesse utenfra mot regionrådet og Midt-Tromstinget

Videre trakk man fram regionrådets funksjon som kollegium, der den enkelte ordfører har noen å
komme til; jfr det at ingen har medarbeidersamtale med ordføreren!
Det kom flere understrekninger av at regionrådet må være flink til å skaffe seg påfyll. Regionrådet er
en viktig samhandlingsarena. Det er noe mer et forum som fortløpende behandler saker. Opplegget i
fjor høst på Viken senter var i så måte et godt tiltak.
Det at rådmenn møter i regionrådet er et stort pluss.
RR’s vedtak:
Innspillene tas med til forberedelsen og gjennomføringa av samlinga og konstitueringa av det nye
regionrådet 31. oktober – 1. november.

Sak 41/11 ORIENTERINGER
1. Navnekomiteer videregående skoler i regionen:
Regionrådsleder Rolf Espenes går inn som regionrådets representant i navnekomiteen som
rektor for Finnfjordbotn /Senja v.g.s har nedsatt for å finne nytt navn for skoleenheten. Arbeidet
organiseres med brei innhenting av forslag i befolkninga.
Regionrådets nestleder, Oddvar Bjørnsen, går inn som regionrådets i tilsvarende komité for
Bardufoss/Høgtun vgs.
2. Folkevalgtopplæring 10.-11. november:
Påminning: Fylkesmannen holder folkevalgtopplæring for alle kommunestyre-representantene
og rådmennene i de åtte kommunene i Midt-Troms. Samlinga blir på Finnsnes.
RR’s vedtak:
Punktene tas til orientering.

Sak 42/11 ÅPEN POST
Ingen saker.

Herbjørg Valvåg
referent
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