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Vår ref.: RR-2011-12-12

Dato: 12.12.2011

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 12. desember 2011 kl. 09.00-12.00

Sted:

Møterom på Kokkeskolen, Sørreisa;

Til stede:
Ordførere:
Rådmenn:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir Inge Sivertsen, Helene Rognli,
Paul Dahlø, Fred Flakstad og Odd Arne Andreassen
Rolf Erik Søreide, Øystein Rørslett, Wigdis N. Andersen, Alf Rørbakk

Sekretariat:

Herbjørg Valvåg

Møtet ble leda av Paul Dahlø.

Sparebank1 Nord-Norge v/ Ronald Edvardsen informerte om sine tjenester mv i Midt-Troms kl.
11.30-12.00

Følgende saker var til behandling:
54/11 KYSTSONEPLANLEGGING I MIDT-TROMS
55/11 OPPFØLGING AV SAMHANDLINGSREFORMEN – LØKTA SOM REDSKAP I DET VIDERE ARBEIDET
56/11 OPPFØLGING NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 –
Ny infrastruktur i nord Del 2
57/11 SAMARBEID, SAKSFELT OG ARBEIDSFORDELING I REGIONRÅDET
58/11 INFORMASJONER – ÅPEN POST

Sak 54/11 KYSTSONEPLANLEGGING I MIDT-TROMS

Innstilling til vedtak (til AR):
1. AR anbefaler at de sju aktuelle kommunene i Midt-Troms etablerer et interkommunalt
samarbeid vedrørende kystsoneplanlegging i tilknytning til det initiativet som er kommet fra
Troms fylkeskommune i brev av 22.11.11.
2. Som et første trinn i dette arbeidet organiseres det i samarbeid med fylkeskommunen ei
fagsamling for kommunale planleggere og næringskoordinatorer.

AR’s vedtak (innstilling til RR):
1. AR anbefaler at de sju aktuelle kommunene i Midt-Troms etablerer et interkommunalt
samarbeid vedrørende kystsoneplanlegging i tilknytning til det initiativet som er kommet fra
Troms fylkeskommune i brev av 22.11.11.
2. Som et første trinn i dette arbeidet organiseres det i samarbeid med fylkeskommunen ei
fagsamling for kommunale planleggere og næringskoordinatorer.
3. Det ansettes egen prosjektleder for arbeidet.

Regionrådets vedtak:
1. De sju aktuelle kommunene i Midt-Troms etablerer et interkommunalt samarbeid
vedrørende kystsoneplanlegging i tilknytning til det initiativet som er kommet fra Troms
fylkeskommune i brev av 22.11.11.
2. Som et første trinn i dette arbeidet organiseres det i samarbeid med fylkeskommunen ei
fagsamling for kommunale planleggere og næringskoordinatorer.
3. Det ansettes egen prosjektleder for arbeidet. I samarbeid med fylkeskommunen bør det
vurderes om vedkommende kan jobbe med andre andre planfelt.
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Sak 55/11 OPPFØLGING AV SAMHANDLINGSREFORMEN – LØKTA SOM
REDSKAP I DET VIDERE ARBEIDET

Denne saka innebærer forslag om å videreføre noen av de anbefalingene som arbeidsgruppene i
prosjektet Midt-Troms i møte Samhandlingsreformen har kommet frem til.
•
•

•
•

•
•
•

Fortsette å påvirke arbeidet med samarbeidsavtalene mellom kommunene og UNN HF.
Fortsette kommunerunden for politikere, administratorer, fagfolk og brukerorganisasjoner
med orientering om Samhandlingsreformens konsekvenser og hvordan vi jobber med dette i
Midt-Troms.
Kurssatsing hvor vi jobber for å implementere Veileder for kompetanseplanlegging i helse- og
omsorgstjenestene
Styrke og formalisere dialogen mellom yrkesfelt og utdanningsinstitusjonene ved å få på
plass avtaler mellom UIT, Fylkeskommunen og Midt-Troms regionråd og etablere et
kompetansesamarbeid mellom UIT, høgskolene, Studiesentrene, Fylkeskommunen og
LØKTA, for å tilrettelegge for kompetanseheving i fht de fagfeltene/-områdene som
kartlegges som behøvelig.
IKT-satsing med fokus på kompetanseheving, implementering og samhandling i fht
Meldingsløftet, dokumentasjons- og rapporteringssystemene og turnusprogram.
Interkommunal folkehelsesatsing – samordning av ressurser i Midt-Troms Friluftsråd,
Pedagogisk Senter og Løkta.
Lærings- og mestringskoordinator - en samordning av lærings- og mestringstjenester
gjennom LØKTA med samarbeid med hver enkelt kommune samt DPS, DMS og TMS.

Forslag vedtak (til AR):
1. LØKTA bes om å iverksette dette arbeidet som et eget prosjekt.
2. Dette innebærer at LØKTA søker midler til prosjektet, samt leier inn prosjektledelse.

AR’s vedtak (innstilling til regionrådet):
1. LØKTA bes om å iverksette dette arbeidet som et eget prosjekt.
2. Dette innebærer at LØKTA søker midler til prosjektet, samt leier inn prosjektledelse.

Regionrådets vedtak:
1. LØKTA bes om å iverksette dette arbeidet som et eget prosjekt.
2. Dette innebærer at LØKTA søker midler til prosjektet, samt leier inn prosjektledelse.
3. Regionrådet forutsetter at prosjektet fullfinansieres med deltakelse fra alle kommunene i
tråd med vedtatt budsjett for Løkta for 2012.
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Sak 56/11 OPPFØLGING NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 –
Ny infrastruktur i nord Del 2
Forslag til tiltak for transportinfrastrukturen
Vedlegg:

Invitasjon til møte 13. desember kl. 17.00 (eget vedleggsdokument til e-posten)
Liste over inviterte bedrifter i Midt-Troms (eget vedleggsdokument til e-posten)

Status og videre plan:
Regionrådslederen informerte om det arbeidet som er gjort så langt i saka. Geir-Inge Sivertsen
refererte fra handteringa av spørsmål vedr. saka, reist i siste fylkestingssamling av Håvard Kyvik
Gulliksen.
Fellesmøtet med næringslivet i regi av Profilgruppen og regionrådet 13. desember er utsatt. Mulige
nye datoer er 10. januar på dagen eller 12. januar på ettermiddagen. Regionrådet bør ha et kort
formøte.
Inspill til møtet 10. evt. 12. januar bør følge disse punktene:
1. Argumentere for at Midt-Troms er /skal være en vekstregion.
2. Konkrete tiltak.
Innspill fra den enkelte ordfører sendes daglig leder innen 5. januar.
Regionrådets medlemmer får disse dokumentene oversendt:
1. Notat om vekstregionen Midt-Troms
2. Presentasjonen som Sigrid Stangnes hadde i Midt-Tromstinget 14. november
3. Sak fra regionrådets behandling NTP 2010-2019 (RR-sak 2/2008)
4. Link til utredningsdokumenter: (Her finnes alle aktuelle dokumenter):
http://www.ntp.dep.no/

Regionrådets vedtak:
Det arbeides videre med saka i tråd med det som ble skissert i møtet, se punktene i det foregående.
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Sak 57/11 SAMARBEID, SAKSFELT OG ARBEIDSFORDELING I REGIONRÅDET
Sak lagt fram til drøfting.

Det nye regionrådet bør diskutere og legge til rette for at det er en størst mulig felles forståelse av
hvordan (sam)arbeidet i Midt-Troms regionråd skal være.
I tillegg til at regionrådet har et fortløpende ansvar for å følge opp de mer institusjonaliserte
enhetene under samarbeidsparaplyen, består en ganske stor del av arbeidsfeltet av å utøve politikk
på vegne av hele eller deler av regionen i forhold til andre myndighetsnivå. Dette er formulert slik i
vedtektene:
Regionrådet tar opp saker av felles interesse for to eller flere kommuner ….

Disse spørsmålene kan legges til grunn for ei drøfting som peiker ut retning, prioriteringer,
arbeidsfordeling og mål for regionrådets arbeid:
•

Hvilke saker egner seg for behandling og oppfølging i regionrådet?

•

Hvordan initieres saker?

•

Hvordan skal regionrådet opptre som kollegium?

•

Hvordan kan regionrådet fordele arbeidsoppgaver?

•

Hvordan takles eventuelle motsetninger og uenighet?

For en del år siden, i valgperioden 2003-07 hadde regionrådets medlemmer fordelt seg på viktige
politikkfelt, så som kommuneøkonomi, fiskeripolitikk, forsvarspolitikk, helse- og sosialpolitikk, kultur,
landbruk, miljø, industri, forskjellige deler av samferdselssektoren o.s.v. Ordninga fungerte godt i de
feltene som i utgangspunktet hadde stor aktualitet for regionen. Noen ordførere var observante og
flinke til å holde seg oppdatert og gripe saker i sine ansvarsfelt. Men det ble også tomrom.
Oppsummert så imøtekom man nok også hensikten med å avlaste regionrådslederen, men enkelte
politikk- og utviklingsfelt ble kanskje undervurdert i forhold til å ha potensiale for regionen.
Dersom man skal gå på ei slik ordning med fordeling av politikkområder, må dette systematiseres
videre. Slik det er i dag, så gir jo enkelte politikkområder et opplagt større ansvarstrykk på noen
ordførere enn på andre: Forsvarspolitikk dedikeres forsvarskommunenes ordførere, fiskeri- og
havbruk dedikeres senjakommunene, o.s.v.

REGIONRÅDETS KONKLUSJONER SÅ LANGT – i hovedpunkter:
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1. Enighet om ei arbeidsfordeling der to-tre medlemmer kan være ressursgruppe for å ivareta
spesielt definerte politikkfelt.
2. Regionrådet er åpent for å drøfte om ei enkeltsak fra en eller flere kommuner skal bli ei
fellessak.
3. Regionrådet ønsker å ha en gjennomgang av de 24 næringsfyrtårnene og legge en plan for
videre arbeid med dem.
4. Regionrådet er et viktig nettverk for den enkelte ordfører.
Regionrådets vedtak:
1. Konklusjonene ovafor og momenter fra diskusjonen tas med i regionrådets videre arbeid.
2. Det legges fram saker om henholdsvis arbeidsfordeling/dedikerte politikkområder og
næringsfyrtårnene i regionrådets neste møte.

Sak 58/11 INFORMASJONER – ÅPEN POST

Samling for regionrådet ved Altevatnet (se saksframlegg)
Konklusjon:

Tur til Altevatnet realiseres i tråd med forslaget i august/tidlig september.
Regionrådsleder og daglig leder finner i samarbeid med Statsskog SF fram til nøyaktig
dato.

Dialogmøte om situasjonen for Forsvaret i Midt-Troms (reist i møtet av Paul Dahlø)
Fredag 16.12.11 kl. 09.00-12.00 inviteres det til et møte på Bardufosstun. Det er et dialogmøte
mellom forsvarets tillitsvalgte og ordførere.

Neste RR-møte 20. februar 2012: Tema planstrategier
(reist i møtet av daglig leder og Geir-Inge Sivertsen)
Fylkesråd for plan og næring vil møte regionrådet om planstrategier for Troms - to timer avsatt til
denne dialogen. Det kan være aktuelt å følge dette temaet opp i Midt-Tromstingets vårsamling
23.04.12.
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Krisesenteret i Midt-Troms – samarbeidsavtale og økonomi (reist i møtet av Odd Arne Andreassen)
Andreassen viste til samarbeidsavtalen som er sendt ut til kommunene og til erfaringer fra
budsjettbehandlinga vedrørende krisesenteret for inneværende år.
Daglig leder orienterte om AR’s tilnærming til saka i siste møte, der AR gjorde følgende vedtak:
1. Alf Rørbakk og Rita Johnsen bes om å vurdere den foreslåtte samarbeidsavtalen med
Krisesenteret og gå i dialog med senteret med formål om å revidere avtalen, slik at man har
et omfordelt forslag som legges fram for AR til behandling.
2. For å sikre at virksomheten ved Krisesenteret ikke stopper opp, må kommunene betale inn et
a-kontobeløp for første halvår 2012.

Herbjørg Valvåg
referent
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