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Dato: 3.11.2011
Midt-Tromstinget
v/deler av formannskapene i kommunene
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv,
Sørreisa, Torsken og Tranøy
Rådmennene i de samme kommunene
Pressen til orientering

INNKALLING TIL MIDT-TROMSTINGET
Midt-Tromstingets 31 medlemmer (Lenvik 6, Målselv 5, Bardu 4, Sørreisa 4, Tranøy 3, Dyrøy 3,
Torsken 3 og Berg 3) fra ovennevnte kommuner innkalles til møte
Tid:
Sted:

Mandag 14. november kl. 10.00-15.00 – lunsj kl.12.00
Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy

Til behandling foreligger følgende saker:
09/11 KONSTITUERING AV MIDT-TROMSTINGET 2011-2015
10/11 UTFORDRINGER FOR MIDT-TROMS
11/11 BARNEHAGENE OG SKOLENE I MIDT-TROMS – NETTVERKS- OG UTVIKLINGSARBEID - FOR Å
SKAPE KVALITET OG GODE RESULTATER
12/11 INFORMASJON OM DET REGIONALE PROSJEKTET MIDT-TROMS I MØTE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN
13/11 MØTEPLAN 2012 - orienteringssak
Innkallinga går til den enkelte kommune ved postmottak, ordfører og rådmann, og den bes
distribuert videre til tingmedlemmene snarest.
Eventuelt forfall til Midt-Tromstinget meldes egen kommune, som innkaller varamedlemmer.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Eli Skog
Midt-Tromstingets ordfører

Herbjørg Valvåg
daglig leder

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Midt-Tromstinget

09/11

Dato
14.11.11

KONSTITUERING AV MIDT-TROMSTINGET 2011-2015

Vedlegg: Vedtekter for regionalt samarbeid i Midt-Troms

I vedtektenes pkt 3.1 heter det:

3.1 Konstituering
Midt-Tromstinget konstituerer seg selv og velger ordfører og varaordfører. Valget følger
kommunestyrevalgperioden. Medlemmer av regionrådet kan ikke velges som Midt-Tromstingets
ordfører og varaordfører.

Formular for vedtak:
1. ____________________________ velges til ordfører for Midt-Tromstinget.
2. ____________________________ velges til varaordfører.
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Saksnr.

Midt-Tromstinget

10/11

Dato
14.11.11

UTFORDRINGER FOR MIDT-TROMS
På regionrådets første møte i denne valgperioden ble to viktige saksområder tatt opp til behandling:
Nasjonal transportplan 2014-2023 – ny infrastruktur i nord og aktuelle forsvarspolitiske saker, begge
feltene med spesielt blikk på Midt-Troms.
Vedtakene vedrørende de to sakene fra regionrådets møte 1.11.11 var slik:

Sak 50/11

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - utredningsfasen. Ny infrastruktur i nord
Del 2 Forslag til tiltak for transportinfrastrukturen

1. Regionrådet viser til det positive innspillet fra Profilgruppa om Ny infrastruktur i nord og MidtTroms.
2. Regionrådet vil ta aktivt del i arbeidet mot administrative og politiske nivå for å profilere MidtTroms som vekstregion i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Arbeidet igangsettes nå i et nært
samarbeid med næringslivet.

Sak 51/11

AKTUELLE FORSVARSPOLITISKE SAKER I MIDT-TROMS

1. Regionrådet vil stå samlet og ta aktivt del i de politiske debatter som vil pågå etter at
Forsvarssjefen legger fram sin utredning om Forsvarets langtidsplan.
2. Det er viktig å starte et strategiarbeid for argumentasjon og kommunikasjon.

Regionrådets leder, Paul Dahlø, innleder om utfordringer regionen står framfor i disse feltene.

Vedtak utformes i møtet.
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Saksnr.

Midt-Tromstinget

11/11

Dato
14.11.11

BARNEHAGENE OG SKOLENE I MIDT-TROMS – NETTVERKS- OG
UTVIKLINGSARBEID - FOR Å SKAPE KVALITET OG GODE RESULTATER
Midt-Tromstinget hadde i forrige periode flere saker vedrørende skole og kommunene i rollen som
skoleeiere, slik:
Høsten 2008 hadde Midt-Tromstinget et større skolepolitisk møte. Her var daværende
kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell hovedinnleder, og det var innspill fra både grunnskole
og videregående skole.
Dette ble fulgt opp med et temamøte våren 2009 med presentasjon og innspill om
videregående opplæring i regionen vår, inkludert innledninger fra fylkeskolesjef og fylkesråd.

MTT-sak 04/10: KOMMUNENE SOM SKOLEEIERE OG SKOLEUTVIKLERE
Dette var et arbeidsseminar med innledning ved Eva Lian, daværende direktør for
utdanningssatsinga i KS.

MTT-sak 1/11:

KOMMUNENE I ROLLEN SOM SKOLEEIERE OG
SKOLEUTVIKLERE – FELLES SATSING I MIDT-TROMS
Her ble tinget orientert om det pågående arbeidet i regionen, og det ble også gitt
informasjon om den nye lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø.

Administrativt råd (AR) nedsatte i februar 2010 et eget skoleutviklingsutvalg med følgende
sammensetning: Hege Walør Fagertun, leder, Alf Rørbakk og Wigdis N. Andersen. Daglig leder er
utvalgets sekretær. Utvalget har hatt nær kontakt med Fylkesmannen v/ utdanningsdirektøren og
med lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø. I oktober 2010 ble det holdt et større temamøte i
Midt-Troms om skoleutvikling med deltakelse fra kommunene, PPT-ene, PS-ene og
Utdanningsdirektøren.
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Fra 2010 har kommunene et lovpålagt krav om å lage en tilstandsrapport for grunnskolen og
voksenopplæringa og legge den fram for skoleeieren, kommunestyret, til behandling. Både det
skolefaglige nettverket, rådmannsutvalget og AR har diskutert mulige modeller for og innretning på
dette arbeidet. Rapporten bør innby til en mer systematisk og grundig skolepolitisk debatt i den
enkelte kommune enn det som har vært vanlig.
I januar 2011 ble det etablert et skolefaglig nettverk i regionen. Deltakere har hittil vært de åtte
skolefaglig ansvarlige, de tre PPT-ene som er involvert i forhold til våre kommuner, Pedagogisk
Senter og pedagogisk koordinator Indre Midt-Troms. Leif Erik Mikkelsen, Bardu kommune, er leder
for utvalget. Daglig leder er sekretær.
I den prosessen som det skolefaglige nettverket og rådmennenes skoleutviklingsutvalg har initiert og
styrt, er det blitt tydelig at tidlig innsats i forhold til barns utvikling av ferdigheter og mestringsevne i
skolen innebærer bevisst tilrettelegging allerede i barnehagen. Derfor blir det svært nødvendig – og
spennende - å inkludere barnehagene i det videre arbeidet.
Det er ikke helt overlappende avgrensninger mellom regionrådets nedslagsfelt og kommunene som
PPT-ene og den pedagogiske koordinatoren i Indre Midt-Troms jobber mot. Det viser seg at det skjer
stor utveksling og mye felles prosjekt- og utviklingsarbeid mellom Midt-Troms og kommunene
Lavangen og Salangen.
De to forholdene, utvidelse av det faglige fokuset til å inkludere barnehagefeltet, samt ønsket om å
invitere kommunene Lavangen og Salangen i nettverksarbeidet, er diskutert i det skolefaglige
nettverket og AR. AR gjorde 12.10.11 følgende vedtak:

1. AR støtter den framlagte aktivitetsplanen for utviklingsarbeidet i barnehage- og
skolesektoren; jfr. pkt 4 i referat fra det skolefaglige nettverket, datert 30.09.11.
2. AR er enig i at den enkelte kommune skal være representert slik i fagnettverket at det
inkluderer både barnehage- og skolefeltet. Nettverkets navn må innrettes i forhold til
dette.
3. Kommunene Lavangen og Salangen inviteres til å være med i nettverksarbeidet.
4. AR gir ros til det skolefaglige nettverket for engasjement og flott innsats!

I dette møtet i Midt-Tromstinget ønsker nettverket for utvikling av barnehage og skole1 og
rådmannsutvalget å trekke fram begrepene tidlig innsats, tilrettelagt/tilpassa opplæring og
spesialundervisning og vise en modell, et nyttig utgangspunkt for tilrettelegging for barns læring
gjennom god dialog mellom barnehage, skole, foreldre og hjelpere utenfor den enkelte barnehage og
skole.

1

Foreløpig navn
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Bengt Viken, leder for PPT Ytre Midt-Troms, vil innlede.
Det gis plass til diskusjon.

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Tromstinget tar informasjonen om det pågående utviklingsarbeidet retta inn mot
barnehager og skoler i Midt-Troms til orientering.
2. Midt-Tromstinget oppfordrer den enkelte kommune til å ta perspektiver fra det regionale
nettverks- og utviklingsarbeidet inn i utforming og behandling av kommunens årlige
kvalitetsmelding/tilstandsrapport for grunnskolen.
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12/11

Dato
14.11.11

Informasjon om det regionale prosjektet Midt-Troms i møte med
samhandlingsreformen
Prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen har pågått siden medio februar 2010 og
skal avsluttes til nyttår. Midt-Troms regionråd er eiere, Administrativt råd er styringsgruppe, mens
LØKTA er prosjektansvarlig. LØKTA er en av regionrådets enheter og jobber med kvalitetsutvikling for
helse- og sosialtjenestene, herunder prosjektansvarlig for dette prosjektet. Prosjektet har vært
finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms, OU-midler fra KS og LØKTA, samt en stor
egeninnsats fra kommunene i form av deltagelse.

Prosjektleder og prosjektansvarlig skal redegjøre for selve prosjektet frem til i dag, hvordan
kommunene i Midt-Troms kommer ut i fht de finansielle virkemidlene og veien videre i fht
innføringen av samhandlingsreformen.
I prosjektet er det laga fire viktige rapporter. De finnes på nettsidene til regionrådet, direktelink slik:
http://www.midt-troms.no/midt-troms-i-moete-med-samhandlingsreformen.4953551-75085.html

Det settes av to timer til innledninger og drøftinger.

Innstilling til vedtak:
Informasjonen vedrørende prosjektet Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen tas til
orientering.
(Dersom Midt-Tromstinget ønsker et vedtak på konkrete problemstillinger vedrørende reformen, må
dette fremmes som forslag i møtet).
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Midt-Tromstinget (orienteringssak)

48/11
43/11
13/11

Dato
12.10.11
01.11.11
14.11.11

Regionrådets vedtak:
1. Møteplanen for 2012 vedtas, se utskrevet plan i det følgende.
2. Kommunene oppfordres på det sterkeste til å planlegge sin møtevirksomhet slik at den ikke
kolliderer med denne planen. Den bes derfor inkludert i den enkelte kommunes møteplan.

MIDT-TROMS REGIONRÅD - MØTEPLAN FOR 2012
Feb

Mars

MidtTromst.

Apr

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

23

Nov

Des

12
(Sørreisa)

Mandager
Regionrådet

20

19

8

7

11

3

29

10

Mandager
Adm råd

23

22

17

(Målselv)

Onsdager
Sted

28

Lenvik

Torsken

Tranøy

Berg

Berg

Bardu

Bardu

Dyrøy

Sørreisa

Målselv

Innstilling til vedtak:
Midt-Tromstinget tar vedtatte møteplan for 2012 til etterretning og støtter oppfordringa til
kommunene i punkt 2 i regionrådets vedtak.
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