Telefon + 47 911 82 304
herbjorg.valvag@midt-troms.no
Postboks 46, 9305 Finnsnes
Org. nr. 979 624 646
www.midt-troms.no

Ordførerne og rådmennene i
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv
Sørreisa, Torsken og Tranøy
Ordføreren i Midt-Tromstinget
Avisene i regionen og NRK

Vår ref.: RR-2012-03-19

Dato: 13.03.2012

INNKALLING TIL MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD
Tid:
Sted:

Mandag 19. mars kl. 09.30 (Overgang til årsmøte i Midt-Troms Friluftsråd ca kl. 13.00)
Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord

Følgende saker er til behandling:
07/12 TV-PRODUKSJONEN ”SOMMERFESTEN 2012” (utsatt sak)
12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS – TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)
16/12

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD 2011- SEKRETARIATET

17/12 LØKTA – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011
18/12 ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 2011 – FLERE INTERKOMMUNALE ENHETER
19/12 VIDERE ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) – sak til behandling i kommunene
20/12 VANNREGIONUTVALGET - NYTT MEDLEM FRA MIDT-TROMS

21/12 INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET – FORSLAG OM REVITALISERING
22/12 MIDT-TROMS MUSEUM – ORIENTERINGSSAK
23/12 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STATSKOGS REGIONUTVALG
24/12 NÆRINGSHAGENE I MIDT-TROMS – ORIENTERINGSSAK
25/12 INNSPILL TIL PLANPROSESS FOR NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM RDAII TROMSØ 20122013
26/12 ÅPEN POST

Paul Dahlø
regionrådets leder

Herbjørg Valvåg
daglig leder

De neste regionrådsmøtene:
11.06.: Berg – ordinært møte + Fylkesmannen på besøk (to timer)
21.-22.08: Bardu – ordførertur til Altevatn
29.10.: Dyrøy
10.12.: Målselv
Midt-Tromsting:
23.04.: Tranøy
12.11.: Sørreisa
Andre viktige møter:
22. mars:

Dialogmøte RDAII i Tromsø: Paul og Herbjørg kan delta (påmeldt)

26. mars:

Planforum/dialogmøte ifm planstrategiarbeid: Kommunene deltar med påmeldte
representanter (påmelding innen 19. mars)

27.-28. mars:

Prosessinformasjon og invitasjon til regionalt dialogmøte om forslag til NTP 2014-23:
Det gis beskjed om at Midt-Troms regionråd stiller. Representasjon avklares i RRmøte 19.03.

5.-6. juni:

Aktiv i Midt-Troms – Konferanse om helse og friluftsliv. Istindportalen/Bardufosstun

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

07/12 (utsatt)
07u/12

Dato
20.02.12
19.03.12

TV-PRODUKSJONEN ”SOMMERFESTEN 2012”
Vedlegg:

Saksforelegg til møte i Lenvik formannskap, i saksdokumentet
Prosjektbeskrivelse og presentasjon av opplegget fra Tellus Works AS for TV Norge i
egne vedlegg til e-postinnkallinga.
Aktuell artikkel fra Nordlys, 10.02.12 – eget vedlegg i e-posten

Opplegget er beskrevet i vedlagte saksutredning.

Formannskapet i Lenvik gjorde følgende vedtak i saka:
Lenvik formannskap viser til henvendelsen fra Tellus Works AS. Lenvik formannskap er
positiv til de planene som presenteres.
Lenvik formannskap mener at produksjonen bør forankres regionalt, og foreslår at saken
vurderes av Midt-Troms regionråd.
Lenvik formannskap ber derfor Midt-Troms regionråd om å vurdere eventuell deltakelse i
prosjektet, og forespørselen fra Tellus Works oversendes derfor til Midt-Troms regionråd til
eventuell videre behandling.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd ber formannskapene om å vurdere saka og gi tilbakemelding til
regionrådet innen 16. mars om mulig tilslutning til deltakelse i denne fjernsynsproduksjonen.
2. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra kommunene vurderes saka i regionrådsmøte 19.03.12.

I prosjektbeskrivelsen for Sommerfesten 2012 ligger følgende kostnads- og finansieringsplan:

5. Kostnader og finansiering
Kostnadene forbundet med å produsere og distribuere Sommerfesten 2012 er 11,9 mnok.

Finansieringsplanen er som følger:

Finnmark fylkeskommune – 1 prog

340 000

Sametinget – 1 prog

340 000

Nordland fylkeskommune - 3 prog

995 000

Troms fylkeskommune – 3 prog

995 000

Vertskapskommuner – 8 kommuner
(300.000 pr kommune)

2400 000

Delsum

5 070 000

Andre sponsorer fra næringslivet

4 230 000

Drømmeopplevelsen- 8 program P
200.000 kr pr opplevelse/bedrift

1 600 000

NNR

1 000 000

Delsum

8 000 000

Sum

11 900 000

På henvendelse til Troms fylkeskommune får jeg til svar at fylkeskommunen ikke har mottatt noen
søknad på dette prosjektet. Om de får en søknad fra Tellus Works AS, er regelverket slik at
fylkeskommunen ikke kan gå inn med RUP-midler.

Oversikt over svar fra kommunene vil bli lagt fram i møtet.
Det vises også til kopi av artikkel i Nordlys, 12.02.12.

SAKSFREMLEGG
Saksbehandler:

Anne-May Johansen

Arkivsaksnr.:

12/315

Arkiv: U64

Invitasjon til TV-produksjonen ”Sommerfesten 2012”

... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA
Vedlegg:

• Prosjektbeskrivelse fra Tellus Works AS
• Presentasjon av «Sommerfesten 2012» (PDF)
Andre dokumenter (ikke vedlagt):

• Ingen
Kort sammendrag:
• Selskapet Tellus Works skal i gang med å produsere «Sommerfesten 2012» TV Norges hovedsatsing sommeren 2012.
• Det legges opp til åtte 90-minutters programmer med direktesendinger på
torsdager i perioden 21. juni til 9. august – hvorav den ene fra Finnsnes.
• Selskapet kaller prosjektet «En forsterket Norgeskampanje i regi av
NordNorsk Reiseliv». I 2012 er alle åtte programmene planlagt sendt fra NordNorge
• Det legges opp til en egenandel på 300.000 kroner fra hver vertskommune
Saksopplysninger:
Programserien det legges opp til regnes som TV-show. Programmet oppgis å skulle gå i
beste sendetid på torsdager på TV Norge, og vil være et ukentlig underholdningsprogram på
90 minutter. Programledere er Synnøve Svabø og Kåre Magnus Berg.

Programmene vil være direktesendinger med innlagte forhåndsproduserte innslag.
Programmene vil inneholde faste innslag som:

-

-

Drømmeopplevelsen. En kjent nordmann gis en opplevelse i vår region. Noe
spektakulært og en opplevelse for livet. Det være seg fiske, kultur,
naturopplevelse osv. Dette filmes på forhånd, og vises i opptak. Deretter
kommer vedkommende på scenen og forteller om opplevelsen.
Den lokale helten – er ment å skulle røre publikum. Opptak på forhånd og
gjest i programmet.
Rock’n Roll-kokkene. Tre kokker lager mat basert på lokale råvarer samtidig
som de spiller musikk.
Sommernøtter. Rebus fra lokalmiljøet som blir spilt inn i forkant.
Fakkelstafetten – mobiliserer lokalbefolkning og turister mellom programmene.
Noe av det filmes til hvert program.

De åtte sendestedene man ønsker er:

-

Hammerfest 21.juni
Karasjok 28. juni
Tromsø 5. juli
Finnsnes 12. juli
Harstad 19. juli
Svolvær/Henningsvær 26. juli
Bodø 2. august
Brønnøysund 9. august

I Finnsnes-programmet ønsker man også å fokusere på Senja, Innlandet, Snowman og fiske.
Ifølge Morten Torp i produksjonsselskapet, er ikke Lenvik kommune forventet å bidra med
annet enn vertskapsfunksjoner, og bidra med kunnskap i forkant av opptak og sending. En
fra kommunen er forventet å delta i programmet. Ifølge Torp er ordføreren naturlig i så måte.
Produksjonsselskapet opplyser at bakgrunnen for at man ønsker å satse på Nord-Norge er
at kommuner og reisemål i landsdelen «fortsatt er ukjente perler for mange reisende
nordmenn», og at det er behov for forsterket markedsføring i Norge.
Selskapet oppgir målet for en forsterket Norgeskampanje 2012, inklusive Sommerfesten, å
være blant annet ;

-

økt overnatting tilsvarende 35.000 gjestedøgn i perioden juni-august 2012
(en samlet verdiskaping på 43,7 millioner kroner)
styrke kjennskap, kunnskap, og preferansen til Nord-Norge som reisemål i
det norske markedet.

Selskapet oppgir å ha ti års erfaring med det de karakteriserer som store TV-serier for et
stort internasjonalt og norsk marked med norsk mat, norske destinasjoner og norsk kultur
som ramme. «Internasjonalt går «New Scandinavian Cooking» sin seiersgang som Norges
mest eksporterte TV-serie noensinne. I Norge er Tellus aktuelle med Arne Hjeltnes siste matog reiseprogram på TV2. Selskapet har landets lengste erfaring på å løse sponsorfinansierte
programserier med et system som ivaretar støttespillernes behov innenfor gode
redaksjonelle rammer», heter det i prosjektbeskrivelsen.
Der oppgis det også at TV Norge er Norges tredje største TV-kanal og er stadig voksende.
Budsjettet for den tiltenkte sommersatsinga er 13, 2 millioner kroner.
Av finansieringsplanen framgår at fylkeskommunene Troms og Nordland er tenkt å gå inn
med 995.000 kroner hver for tre program, Finnmark fylkeskommune med 400.000 for ett
program, Sametinget med 400.000 kroner for ett program, og åtte vertskommuner med
300.000 kroner hver.
I tillegg er det forventet at bedriftene som blir eksponert gjennom Drømmeopplevelsen, går
inn med 200.000 kroner per program. Nordnorsk Reiseliv er tenkt å bidra med én million
kroner, mens resterende 5,4 millioner skal komme fra andre sponsorer i næringslivet.
Når det gjelder Drømmereisen, er det ifølge produksjonsselskapet uproblematisk at flere
selskap går sammen og deler på bidragsbeløpet på 200.000 kroner.
Når det gjelder bidragsbeløpet fra vertskommunen, er det også uproblematisk om flere går
inn og deler, og fordeler utgiftene i henhold til eksponeringstid. Selskapet vil imidlertid ha
behov for å forholde seg til kun en kontraktspart: Vertskommunen.
På spørsmål og hvorfor Finnsnes er valgt, svarer Morten Torp at det er interessant
beliggenhet mellom Senja og innlandet, og for dem et naturlig bysentrum i Troms å
henvende seg til.
Studio/scene er tenkt plassert på torget Sevaldsens plass, og man ønsker mest mulig
publikum til stede under sending.
Hvis Lenvik kommune takker nei, iverksetter selskapet «plan B» og henvender seg til en
annen kommune i regionen/fylket.

Det er forventet at 400-500.000 vil se hovedsendingene. Programmene vil også gå i reprise.

Vurdering:
Nord-Norge er aktuelt i TV-sammenheng som aldri før. Lenvik kommune får stadig
invitasjoner til å medvirke til TV/filmproduksjoner der landsdelen og kommunen er ment å

profileres på en positiv måte. I det lys kunne det være ønskelig å kunne svar ja til å delta i
alle slike. Den kommunale økonomiske virkelighet åpner imidlertid ikke for dette.
I den aktuelle saken, er åtte av landsdelens byer og større tettsteder ønsket som arrangør av
direktesendinger á 90 minutter. Lenvik og Finnsnes by er utpekt som et naturlig sendested
ut fra både beliggenhet og folketall. Eksponering av denne typen, har utvilsomt potensial i
seg til å gi positivt omdømme til byen og regionen.
Hvis Lenvik kommune sier nei deltakelse, går henvendelsen videre til en annen kommune i
Midt-Troms, deretter andre regioner i Troms. Et «spleiselag» mellom flere
kommuner/regionrådet kan synes mest aktuelt uansett hvilken av kommunene i Midt-Troms
som måtte påta seg vertskapsrollen. I et slikt bilde, vil det vel være naturlig at
vertskommunene, som naturlig vil få mest eksponering, betaler mest i en «spleisepott».
... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA
Innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA
Alt. 1:
Lenvik formannskap viser til kommunens økonomiske situasjon, og må på den bakgrunn
dessverre avslå invitasjonen fra Tellus Works AS om deltakelse i «Sommerfesten 2012».

Alt. 2:
Lenvik formannskap finner henvendelsen fra Tellus Works AS interessant.
150.000 kroner fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgning kan benyttes til formålet under forutsetning av at nabokommunene bidrar med de resterende 150.000 kroner.

Lenvik rådhus, 3. febr. 2012
Margrethe Hagerupsen
Rådmann
Ann e-May Johansen
informasjonssjef
::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

12/12 (utsatt)
12u/12

Dato
20.02.12
19.03.12

FLYRUTER OVER BARDUFOSS – TILBUDET I DAG
STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP FOR Å DRIVE RUTER MED BASE PÅ BARDUFOSS (BDU)
Denne saka er todelt.
1. Regionrådet bør skaffe seg oversikt over hvordan rutetilbudet over Bardufoss har utvikla seg
over tid, hvordan det er i dag og hvilke strategier som kan legges for å sikre og bedre
tilbudet.
Daglig leder har ikke hatt anledning til å skaffe fram informasjon eller utrede dette nærmere.
I forbindelse med RR-sak 09/12 bør regionrådet gjennom arbeidsfordeling fordele ansvar for
å følge flytilbudet via BDU spesielt opp.

2. Henvendelse fra Tore Snevoll, se vedlegg, om kommunale tilskudd som støtte til driftsselskap
for å etablere flyruter på Bardufoss.
Regionrådet hadde ei liknende sak oppe til behandling i oktober 2010 (RR-sak 34/10 og ARsak 64/10) Kopi av aktuelt saksforelegg og vedtak fra denne runden legges ved til orientering.
Prosjektutkastet som det refereres til i brevet er ikke tilgjengelig for meg. Det synes
imidlertid å være slik at man for dette prosjektet vil søke kommunale tilskudd fra
kommunene i regionen. Saka har derfor en litt annen karakter enn den regionrådet hadde til
behandling i 2010. Da var det snakk om kommunale garantier, og det ble utreda med det for
øye og ei negativ tilråding fra AR, som ble spurt om faglig råd.
Regionrådets behandling:
1. Sak om støtte til flyselskap utsettes i påvente av at det gis ei orientering for formannskapet i
Målselv kommune.
2. Avtalen mellom Norwegian og forsvaret er forlenga, uten at det sivile samfunnet,
regionrådet/kommunene har bidratt inn i i prosessen. Saka følges opp av politisk ledelse og
administrasjon.
Resultat/vurdering fra behandling i formannskapet i Målselv legges fram i RR-møte 19/03.

MØTEBOK

Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Administrativt råd

34/10
64/10

Dato
07.10.10
22.10.10

OPPFØLGING AV REGIONRÅDETS VEDTAK OM MULIGE GARANTIER TIL DRIFT
AV FLYSELSKAP
I sak 34/10 vurderte regionrådet muligheter for å støtte opp rundt et nytt flyselskap med base på
Bardufoss. Det ble det gjort følgende vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppfordrer kommunene til å stille til disposisjon en samla garantisum
på 800.000 kr. fordelt på den enkelte kommune etter innbyggertall. I tillegg oppfordres
kommunene til å vurdere å kjøpe aksjer i selskapet.
2. Midt-Troms regionråd oppfordrer også Profilgruppa om å delta enten med garanti eller
aksjekjøp.
10.09.10 ble det sendt brev om vedtaket til North express AS, Profilgruppa og kommunene.
Profilgruppa har behandla saka og sagt fra om at regelverket for dem som stiftelse ikke gir anledning
til å gi slike garantier.
Sekretariatsleder er ikke kjent med om North express AS har kommet med henvendelse til
kommunene i denne saka.
Regionrådslederen har bedt om at AR ser nærmere på saka, om det finnes et grunnlag for
kommunene å gå inn i ei slik garantiordning.
Fra kommuneloven, som ble revidert på dette punktet med virkning fra 2001, og fra tilhørende
forskrifter har jeg plukka ut følgende:

§ 51. Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser.
1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av
andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet.
2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet
som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.
3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften
også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig
godkjenning.
4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet
for andres økonomiske forpliktelser.

På bakgrunn av kommunelovens § 51pkt 2 kan en slik søknad om garanti uten videre avslås, da den
gjelder garanti for lån til etablering av privat næringsvirksomhet.
Imidlertid gir forskriften åpning for simpel kausjon, for her heter det:

§ 1. Virkeområde
Denne forskriften gjelder når kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen
økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller
fylkeskommunen selv.
§ 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon
Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske
forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller
selvskyldnerkausjon.

0 Endret ved forskrift 26 juni 2008 nr. 1002.

§ 3. Tidsavgrensning
Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantiens
varighet. Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige
investeringsobjektets levetid.
Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig.
Garantier for ansattes lån skal i tillegg til begrensningene i første og annet ledd
begrenses til ansettelsesforholdets varighet.
Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot
hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år.
§ 4. Maksimumsbeløp
Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi det
maksimumsansvar garantien omfatter.
§ 5. Garantier for små beløp
Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner 500.000 trenger ikke statlig
godkjenning.

AR’s vedtak:
1. AR konkluderer med at slik støtte er i strid med kommuneloven.
2. Sak om eventuelt aksjekjøp må behandles i det enkelte kommunestyre.

VEDLEGG : NORWEGIAN - fra-til Bardufoss
Mandager, tirsdager, onsdager
06:30

Bardufoss

08:10

Oslo-Gardermoen

11:55

Bardufoss

13:40

Oslo-Gardermoen

09:40

Oslo-Gardermoen

11:25

Bardufoss

1:45

20:00

Oslo-Gardermoen

22:35

Bardufoss

2:35

Torsdager, fredager
06:30

Bardufoss

09:00

Oslo-Gardermoen

2:30

15:30

Bardufoss

17:15

Oslo-Gardermoen

1:45

20:00

Bardufoss

21:45

Oslo-Gardermoen

1:45

13:15

Oslo-Gardermoen

15:00

Bardufoss

1:45

17:45

Oslo-Gardermoen

19:30

Bardufoss

1:45

20:00

Oslo-Gardermoen

22:35

Bardufoss

2:35

Lørdager
06:30

Bardufoss

08:15

Oslo-Gardermoen

1:45

11:15

Bardufoss

13:00

Oslo-Gardermoen

1:45

10:45

Bardufoss

1:45

09:00

Oslo-Gardermoen

Søndager
11:15

Bardufoss

13:00

Oslo-Gardermoen

1:45

16:00

Bardufoss

17:45

Oslo-Gardermoen

1:45

20:45

Bardufoss

22:30

Oslo-Gardermoen

1:45

09:00

Oslo-Gardermoen

10:45

Bardufoss

1:45

13:50

Oslo-Gardermoen

15:35

Bardufoss

1:45

18:30

Oslo-Gardermoen

20:15

Bardufoss

1:45

21:30

Oslo-Gardermoen

23:15

Bardufoss

1:45

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

02/12
16/12

Dato
07.03.12
19.03.12

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD 2011SEKRETARIATET
Vedlegg: Årsmelding og regnskap for sekretariatet, Midt-Troms regionråd for 2011

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2011 for sekretariatet godkjennes.
2. Regnskapet for 2011 vedtas.

AR’s vedtak:
1. Årsmeldinga for 2011 for sekretariatet godkjennes.
2. Regnskapet for 2011 vedtas.

Regionrådets vedtak:

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD 2011SEKRETARIATET

Møtevirksomheten i regionrådet:
Midt-Tromstinget har hatt to møter og behandla 13 saker.

To temaer vært sentrale på begge tingsamlingene:
•

Samhandlingsreformen og regionens prosjekt Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen

•

Kommunene som barnehage- og skoleeiere og utviklere av gode læringsmiljø

I vårsamlinga vedtok tinget opplegget knytta til 24 næringsfyrtårn, tre fra hver kommune.
Arbeidet med nasjonal transportplan, herunder Midt-Troms som vekstregion, og forsvarspolitikk var
viktige saker på høstsamlinga.

Midt-Tromstinget har i 2011 vedtatt følgende uttalelser:
−

Telenor Norge as og nedlegging av avdeling i Bardu

−

Sparebanken Nord-Norge – samfunnsansvar og åpne kontantkasser

−

Støtte til arbeidet med å sikre at Forsvarets studiesenter er åpent og tilgjengelig for det sivile
samfunn

Regionrådet har hatt åtte ordinære møter og har behandla 58 saker. Møtene har til sammen hatt 12
eksterne gjester (flere personer fra samme institusjon i samme møte er regna som én gjest). Gjestene har
enten belyst saker som regionrådet selv har satt på dagsorden, eller de har på vegne av institusjon
eller sak bedt om å få gi orientering / informasjon.
I tilknytning til junimøtet var regionrådet på felles ordførertur på Knuten ved Mefjordvær. Regien for
dette hadde Midt-Troms Friluftsråd.

Regionrådet har gitt følgende uttalelser:
−

Høringsuttalelser vedrørende lovforslag – Samhandlingsreformen

−

Høringsuttalelse NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

−

Framtidig destinasjonsstruktur i Troms – høringsuttalelse til sluttrapport fra Troms
fylkeskommune

−

Kontanter i bank

−

Næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms

−

Brua Karlstad – Gullhav

−

NY GIV-satsinga i Troms

Utenom de ordinære møtene hadde regionrådet det årlige møtet med stortingsrepresentantene fra
Troms.
Administrativt råd (AR) har hatt seks møter og har behandla 60 saker. I tillegg har rådmennene i
noen grad deltatt både i regionrådets og Midt-Tromstingets møter. Mange av AR-sakene gjelder den
styrefunksjonen som AR har i forhold til interkommunale enheter/ordninger. En stor del av ARsakene går videre til behandling i regionrådet.
AR-møtene har hatt en ekstern gjest.

Økonomi:
Sekretariatets regnskap for 2011 har et overskudd på 16 306 kr. Disse pengene er ført tilbake til
kommunene i henhold til gjeldende fordelingsnøkkel, se eget oppsett om dette. Planlagt satsing på
profilering og nettsider ble realisert i 2011. Effektivisering og sikring av datadrifta må det jobbes
videre med i 2012. Dette må ta hensyn til at de interkommunale enhetene fra sommeren 2013
planlegges lokalisert i et fellesskap i Kunnskapsparken.

Større arbeidsoppgaver:
Helse- og sosialfeltet: Det regionale samarbeidet gjennom prosjektet Midt-Troms i møte med
samhandlingsreformen stod også i 2011 på dagsorden i alle regionrådsorganene. Prosjektansvaret
ligger hos Løkta, og dette arbeidet er nærmere beskrevet i Løktas årsmelding.

Barnehage og skole / utdanning:
AR oppnevnte i februar 2010 et rådmannsutvalg for å jobbe med skoleutvikling og den rollen
kommunene har som skoleeiere. Dette har utløst en større systematikk i kommunenes og regionens
arbeid i skolefeltet, bl.a. ved at PPT-ene, Pedagogisk Senter /skolefaglig koordinator og det faglige
nettverket for skole og barnehage er involvert. Det har også vært et godt samarbeid med

fylkesmannen v/utdanningsdirektøren og med lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø.
Kommunenes tilstands-/kvalitetsrapporter for grunnskolen og voksenopplæringa har vært en viktig
basis i dette arbeidet. Nettverksmøtene og en god del av aktivitetene har hittil foregått innafor de
vanlige driftsressursene som kommunene og de involverte enhetene har. Sekretariatsleder har
koordinert nettverksarbeidet sammen med leder i fagnettverket, Leif-Erik Mikkelsen, Bardu.
I januar ble det i regi av rådmennens skoleutviklingsutvalg holdt ei samling om skoleutvikling. Her
deltok Fylkesmannen v/ utdanningsdirektøren og våre egne fagpersoner med innlegg. Målet var å
informere om arbeidet så langt og få innspill til videre prioriteringer og satsing.
Positivt har det vært at de prosjektsatsingene vi har hatt i regionen har vært nært knytta opp mot
nettverksarbeidet. Det dreier seg om ”Solid Grunnmur”, ”Bedre læringsmiljø”, ”Vurdering for
læring”, samt prosjektet ”Tidlig innsats i barnehage og skole – mot frafall i videregående skole.” Det
sistnevnte omfatter også kommunene Salangen og Lavangen. Det at Sørreisa kommune ikke er med i
samarbeidet i Pedagogisk Senter, representerer ei utfordring når man skal trekke nytte av og knytte
nettverksjobbinga opp mot PS-satsingene. Problemet er nok størst for Sørreisa kommune, som blir
stående utenfor viktig utviklingsarbeid. Kommunen er med i fagnettverket for barnhage og skole.
Det skolefaglige nettverket hadde fire møter i 2011. I henhold til konklusjon i nettverket og vedtak i
AR er kommunenes fagansvarlige for barnehagene nå inkludert i arbeidet. Bakgrunnen for dette er at
tidlig innsats må starte allerede i barnehagen.
29.08.11 ble en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Tromsø (UiT) og Midt-Troms regionråd
underskrevet. Denne avtalen åpner for mer konkret samarbeid med UiT og regulerer rutiner for
kontakt og samhandling.

Nærings- og samfunnsutvikling:
Arbeidet med Regionalt utviklingsprogram (ettårs- og fireårsprogrammet) og RDAII har også i 2011
vært viktig. Vi har deltatt på dialogmøter og samlinger med forberedte innlegg og innspill.
21.01.11 hadde fylkesråden for samferdsel høringskonferanse på Finnsnes for Midt- og Sør-Troms
vedrørende vegvedlikeholdsprogrammet
25.03.11 hadde regionrådet et eget kontaktmøte med fylkesrådsleder, der temaet var
kompetansebygging og næringspolitikk.
Troms fylkeskommune arrangerte 08.11.11 et miniseminar for avklaring og diskusjon rundt
organisering og planlegging av kystsoneplan i Troms. Daglig leder deltok sammen med planleggere
fra Tranøy og Lenvik. Regionrådet gjorde i møte i desember vedtak om å etablerere et

interkommunalt samarbeid vedrørende kystsoneplanlegging i tråd med initiativet fra Troms
fylkeskommune.

Midt-Troms regionråd er medlem av Profilgruppen og deltar på medlemsmøter og samlinger med
regionrådets leder og daglig leder. Med Profilgruppen er det dessuten innledet et samarbeid i
tilknytning til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) og det å definere Midt-Troms som en
vekstregion med behov for gode og effektive kommunikasjonsløsninger.
Regionrådet tok i desembermøtet fatt i viktige forsvarspolitiske spørsmål som følge av de
konklusjonene som forsvarssjefen la fram i sine fagmilitære råd, overlevert til forsvarsministeren
24.11.11.

Næringslederforum er et samarbeidsforum for de åtte næringssjefene / -konsulentene. Forumet
møttes fire ganger i 2011, i tråd med planen for arbeidet. Møtene skjer på rundgang i kommunene og
har innlagt bedriftsbesøk. Næringshagene er inkludert i ett av møtene. Forumet velger leder for ett
år om gangen. Daglig leder har en koordineringsfunksjon for forumet.

Prosjekter i Midt-Troms regionråds regi:
Regionrådet står bak de årlige arrangementene Yrkes- og utdanningsmesse og Forskningsdagene i
Midt-Troms. Det søkes og innvilges midler fra fylkeskommunen til begge disse aktivitetene.

Prosjektet Det gode liv i nord ble starta opp 1.11.2011. Dette er et rekrutterings- og
integreringsprosjekt der kommunene Bardu, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Tranøy er
involvert. Bakgrunnen er mangel på arbeidskraft og innbyggere i Midt-Troms, samt
utvandringsvilje, eventyrlyst og søken etter det gode liv hos mange mellomeuropeere.
Initiativtakere og prosjektledere er Arne Ivar Hanssen, forfatter og frilansjournalist fra Dyrøy,
og Ulrike Naumann, prosjektleder innen landbruksfag, bosatt i Sørreisa. Fylkeskommunen
støtter det treårige prosjektet med RUP-midler. Deltakerkommunene har hittil hatt ujamn
innsats når det gjelder å involvere seg i og trekke nytte av prosjektet. Tranøy kommune,
inkludert lokalt næringsliv der, har kommet desidert lengst med å bruke mulighetene i
prosjektet. Det har også gitt resultater, både for kommunen og for lokalt næringsliv.
Prosjektet Rast i kunst har som overordna mål at det i hver av de åtte kommunene i MidtTroms skal være et kunstverk i tilknytning til en rasteplass. I Målselv er som kjent Målselv
Varde på plass. Nasjonal turistveg arbeider med egne prosjekt i Berg, Torsken og Lenvik. For
å gjøre ei rasteplass-løype komplett, har regionrådet tatt en rolle for å bidra til å utvikle
stedskunst i de fire øvrige kommunene.

Forprosjektet vedrørende slike kunstverk i Bardu, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy er nå under
avslutning. Fylkeskommunen har støtta forprosjektet med 400.000 kr. Hans Olav Løvhaug har
vært innleid prosjektleder, og kunstfaglig konsulentstøtte har vi fått fra Gunn Harbitz. De fire
kommunene har utpeikt lokale koordinatorer. Man er blitt enige om sted for
kunstverket/rasteplassen. Kunstner til det enkelte prosjektet er valgt. Det er allerede søkt
midler fra staten v/KORO (Kunst i offentlige rom) til et hoved-/realiseringsprosjekt for de fire
kunstverkene. Videre vil vi søke midler fra Troms fylkeskommune, fra Norsk kulturråd og fra
Sparebanken Nord-Norges gavefond. Realiseringa av det enkelte kunstverket og omgivelsene
rundt det er basert på samspill mellom ulike aktører, samt god forankring i lokalsamfunnet.
Skjønnsmidler fra fylkesmannen: Sekretariatsleder koordinerer, godkjenner og oversender søknader
på fylkesmannens skjønnsmidler.

Ut i verden:
−

−

Daglig leder deltar i ei referansegruppe i tilknytning til et arbeid som Kommunal-departementet
har iverksatt for å evaluere interkommunalt samarbeid. Arbeidet utføres av IRIS,
forskningsstiftelsen til Universitetet i Stavanger, under prosjektnavnet ”Konsekvenser av
interkommunalt samarbeid for norske kommuner.”
Daglig leder deltok i september på KS’ konferanse om arbeidsliv. Formålet var å knytte kontakter
til beste for prosjektet ”Det gode liv nord,” noe som faktisk skjedde.

Art

Art(T)

119001

Husleie

1

Kjøp av varer og tjenester

01

Regnskap (1)

Regulert
budsjett (1)

Rest budsjett
(1)

%forbruk

Vedtatt
budsjett
(1)

3 994,00

0,00

-3 994,00

0,00

0,00

3 994,00

0,00

-3 994,00

0,00

0,00

Utgift

3 994,00

0,00

-3 994,00

0,00

0,00

120

Administrasjon

3 994,00

0,00

-3 994,00

0,00

0,00

109005

Premieavvik pensjoner

6 179,00

0,00

-6 179,00

0,00

0,00

109901

Arbeidsgiveravgift av premieavvik

3 547,00

0,00

-3 547,00

0,00

0,00

0

Lønn

9 726,00

0,00

-9 726,00

0,00

0,00

01

Utgift

9 726,00

0,00

-9 726,00

0,00

0,00

170

Årets premieavvik

9 726,00

0,00

-9 726,00

0,00

0,00

109005

Premieavvik pensjoner

-1 372,00

0,00

1 372,00

0,00

0,00

109901

Arbeidsgiveravgift av premieavvik

1 674,00

0,00

-1 674,00

0,00

0,00

0

Lønn

302,00

0,00

-302,00

0,00

0,00

01

Utgift

302,00

0,00

-302,00

0,00

0,00

171

Amortisering av tidligere års premieavvik

109000

Pensjonspremie KLP

0

302,00

0,00

-302,00

0,00

0,00

-14 021,00

0,00

14 021,00

0,00

0,00

Lønn

-14 021,00

0,00

14 021,00

0,00

0,00

01

Utgift

-14 021,00

0,00

14 021,00

0,00

0,00

180

Diverse fellesutgifter

-14 021,00

0,00

14 021,00

0,00

0,00

101000

Fastlønn

-2 435,00

0,00

2 435,00

0,00

0,00

101020

Fastlønn Interkommunalt

566 225,00

559 000,00

-7 225,00

101,29

559 000,00

109000

Pensjonspremie KLP

89 377,00

100 000,00

10 623,00

89,38

100 000,00

109003

Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer

109006

Tilskudd Sikringsfond (aga)

109900

Arbeidsgiveravgift

0

Lønn

110000
110001
111501

Bevertning

112000

Andre utgifter (drift)

728,00

0,00

-728,00

0,00

0,00

2 678,00

0,00

-2 678,00

0,00

0,00

33 489,00

45 340,00

11 851,00

73,86

45 340,00

690 061,00

704 340,00

14 279,00

Kontormateriell

5 639,00

0,00

-5 639,00

0,00

0,00

Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur

3 034,00

0,00

-3 034,00

0,00

0,00

53 224,00

30 000,00

-23 224,00

177,41

30 000,00

7 269,00

5 160,00

-2 109,00

140,88

5 160,00

97,97 704 340,00

112010

Terminalbriller/synsundersøkelse ansatte

3 668,00

0,00

-3 668,00

0,00

0,00

112053

Erkjentlighetsgaver

8 055,00

0,00

-8 055,00

0,00

0,00

113000

Porto og fraktutgifter/frankering

1 044,00

0,00

-1 044,00

0,00

0,00

113001

Ab.avg./tellerskritt telefon/faks

8 647,00

10 000,00

1 353,00

86,47

10 000,00

113003

Datakommunikasjon

28 923,00

10 000,00

-18 923,00

289,23

10 000,00

115000

Utg. til foreleser/kursholder

17 460,00

0,00

-17 460,00

0,00

0,00

115001

Kurs/konferanseavgifter

18 360,00

10 000,00

-8 360,00

183,60

10 000,00

115002

Andre kursutgifter (opph/billetter)

17 860,00

0,00

-17 860,00

0,00

0,00

116000

Kjøregodtgjørelse

10 208,00

20 000,00

9 792,00

51,04

20 000,00

116001

Kostgodtgjørelser diett

7 127,00

0,00

-7 127,00

0,00

0,00

116002

Andre oppg.pl. reisegodtgjørelser

1 640,00

0,00

-1 640,00

0,00

0,00

116506

Oppgavepl. konsulenthonorar

140 278,00

0,00

-140 278,00

0,00

0,00

117000

Ikke oppg.pl. reiseutg. (billettutg.)

11 283,00

0,00

-11 283,00

0,00

0,00

117050

Parkeringskort

3 392,00

0,00

-3 392,00

0,00

0,00

118501

Personal-/elevforsikring

362,00

0,00

-362,00

0,00

0,00

118502

Yrkesskadeforsikring

3 301,00

0,00

-3 301,00

0,00

0,00

118506

Tilskudd Adm og pensjonskontor

50,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

119001

Husleie

38 769,00

50 000,00

11 231,00

77,54

50 000,00

119501

Kontingenter

13 750,00

0,00

-13 750,00

0,00

0,00

124001

Rep./service - IT

127001

Konsulenttjenester

1

Kjøp av varer og tjenester

142900

Mva utenfor mva-loven

147003
149000

4

Overføring til andre

150001

Forsinkelsesrenter/gebyrer (leverandører)

990,00

0,00

-990,00

0,00

0,00

514 527,00

0,00

-514 527,00

0,00

0,00

918 860,00

135 160,00

-783 700,00

184 198,00

0,00

-184 198,00

0,00

0,00

Næringstilskudd

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

Reservert bevilgning/avsetning

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

184 198,00

140 000,00

-44 198,00

136,00

0,00

-136,00

155000

Avsetning til bundne fond

5

Finansieringsutgifter

01

Utgift

162000

Diverse salgs- og leieinntekter

6

679,83 135 160,00

131,57 140 000,00
0,00

0,00

15 092,00

0,00

-15 092,00

0,00

0,00

15 228,00

0,00

-15 228,00

0,00

0,00

1 808 347,00

979 500,00

-828 847,00

184,62

979 500,00

-42 500,00

0,00

42 500,00

0,00

0,00

Salgsinntekter

-42 500,00

0,00

42 500,00

0,00

0,00

172900

Kompensasjon moms påløpt i
driftsregnskapet

-184 198,00

0,00

184 198,00

0,00

0,00

173000

Tilskudd/refusjon fra fylkeskommunen

-660 000,00

0,00

660 000,00

0,00

0,00

175000

Refusjon fra andre kommuner

-903 194,00

-919 500,00

-16 306,00

98,23

-919 500,00

177000

Refusjon fra andre ( Private )

-18 455,00

0,00

18 455,00

0,00

0,00

846 347,00

192,04

-919
500,00

7

Refusjoner

-1 765 847,00 -919 500,00

195000

Bruk av bundne fond

0,00

-60 000,00

-60 000,00

0,00

-60 000,00

9

Finansieringsinntekter

0,00

-60 000,00

-60 000,00

0,00

-60 000,00

02

Inntekt

-1 808 347,00

-979 500,00

828 847,00

184,62

-979 500,00

290

Interk samarbeid (ikke egne rettssubj)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41750

Interkommunalt sekreteriat

1,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

2,00

0,00

-2,00

1 368,93

0,00

ÅRSAVSLUTNING INTERKOMMUNALT SEKRETARIAT
Fordeling av regnskapsmessig mindreforbruk SEKRETARIATET
Beløp til
fordeling:

Kommuner
Bardu
Berg
Dyrøy
Lenvik
Målselv
Sørreisa
Torsken
Tranøy
Sum

kr

16 304,00
Folketall pr.
01.01.11
3 942
907
1 205
11 294
6 563
3 371
911
1 538
29 731

Halvparten i
like andeler

Etter folketall

Til sammen

1 019
1 019
1 019
1 019
1 019
1 019
1 019
1 019
8 152

1 081
249
330
3 097
1 800
924
250
422
8 152

2 100
1 268
1 349
4 116
2 819
1 943
1 269
1 441
16 304

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

03/12
17/12

LØKTA – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011

Vedlagt følger årsmelding og regnskap for Løkta for 2011.

Innstilling til vedtak:
3. Årsmeldinga for 2011 for LØKTA godkjennes.
4. Regnskapet for 2011 vedtas.

AR’s vedtak:
1. Årsmeldinga for 2011 for LØKTA godkjennes.
2. Regnskapet for 2011 vedtas.

Regionrådets vedtak:

Dato
07.03.12
19.03.12

LØKTAs årsmelding og regnskap 2011

2011 var LØKTAs fjerde driftsår og det andre året med flere enn daglig leder i drift. LØKTA ble driftet
med 140 % ressurs i form av; 100 % daglig leder og 20 % koordinator finansiert via selve LØKTAbudsjettet og den siste 20 % ble dekket innen nettverksaktiviteten, altså med eksterne midler.
I 2011 ble 20 % på selve LØKTA-budsjettet brukt til prosjektledelse i prosjektet Midt-Troms i møte
med Samhandlingsreformen. Dette fordi vi ikke fikk dekket dette fullt ut med eksterne midler, da
bevilgningene ikke ble like store som søkesummen. Den andre 20 % ble brukt til koordinering innen
Sa-Do kompetansenettverk og til bidrag inn i Psykisk helsenettverket og Demensomsorgens ABC.
Å ha ressurser knyttet til koordinatorstillinger fast i LØKTA sitt budsjett sikrer en drift hvor man kan
satse på mer utviklingsarbeid samt mer kontinuitet og forutsigbarhet i fagnettverkene.
I 2011 var det prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen som krevde mye ressurser.
LØKTA har hatt prosjektansvaret for dette prosjektet. LØKTAs leder satt i prosjektgruppa og ledet en
av de 4 arbeidsgruppene samt var sekretær for en annen av arbeidsgruppene. Prosjektet fikk tildeling
på kr 300 000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen og kr. 200 000,- fra KS i form av OU-midler.
Også i 2011 har daglig leder fortsatt sitt arbeid med informasjon om selve LØKTA, dens forankring og
virke samt arbeidsform når det gjelder nettverksmetodikken. Daglig leder har også hatt en del
oppdrag i fht orientering om hvordan bruke Fylkesmannens Veileder for kompetanseplanlegging
innen kommunal helse- og omsorgstjeneste og i fht prosjektarbeidet med Midt-Troms i møte med
Samhandlingsreformen.
Daglig leder har deltatt på flere arenaer enn de i regi av LØKTA. Det kan nevnes programkomiteen for
OSOs dialogforum 2011, UNNs Kompetansebroa og programkomiteen for Regional
Rehabiliteringskonferanse 2012.

Nettverksdrifta i 2011 innebar en reduksjon av antall nettverk til 5 stykker. Dette fordi vi slo sammen
Demensnettverket og Rehabiliteringsnettverket til Geriatrinettverket Midt-Troms.
Geriatrinettverket Midt-Troms Demensnettverket er et nettverk for ansatte og ledere som jobber
innen eldreomsorgen i kommunene samt ansatte ved Områdegeriatrisk tjeneste for Midt-Troms
(OGT). Ressursgruppa består av: Adri Vermeer (OGT), Grete Fagerli(OGT), Karianne Walberg Dale
(OGT), Aslak Hovda Lien (Senjalegen/ Interkommunal legevakt Finnsnes), Kristin Sørgård (Bardu),
Lena Røsæg Olsen (Dyrøy)og koordinator Heidi Gløtta Kristiansen.
Nettverket mottok skjønnsmidler fra Fylkesmannen kr. 225 000,- og kr. 300 000,- fra
Helsedirektoratet til kompetanseheving innen feltet ernæring i helse- og omsorgstjenestene.
Satsingen innen dette området vil pågå i 2012 og 2013.

Gjennomførte tiltak i GNV i 2011: Samling innen Demensomsorgens ABC med 108 deltagere fordelt
på to dager. Alle kommunene har med deltagere med unntak av Torsken i dette programmet. Av
kommuner utenfor regionene er Lavangen med. Det er kjøpt inn Perm 2 til samtlige deltagere ved
LØKTA. Det er også kjøpt inn lydbøker til hver kommune. En kostnad på til sammen kr. 75 000,-. I
tillegg ble det arrangert ei samling i lag med Nettverk Lindrende behandling ad kreftrehabilitering og
senvirkninger av kreftbehandling i mars.

Nettverk for lindrende behandling er et nettverk som skal være en arena for de som jobber med
pasienter som trenger lindrende behandling. Dette ble etablert i 2010 og hadde 2
ressursgruppemøter i 2011. Ressursgruppa består av: Hanne Ness Eidsvik (Lenvik), May-Iren Vikestad
(Lenvik), Bodil Trosten (Kreftforeningen), Eldrid Liljedal (Målselv), Kathrine Magnussen (Lindring i
Nord, UNN), Karsten Kehlet (Senjalegen), Anniken Almstad (Torsken) og koordinator fra LØKTA Heidi
Gløtta Kristiansen. Nettverket arrangerte ei samling i lag med Geriatrinettverket ad
kreftrehabilitering og senvirkninger av kreftbehandling i mars. Dette ble planlagt og gjennomført i lag
med Kreftforeninga Nord-Norge. Det deltok 29 stykker på samlingen. Kurs for leger og
nøkkelpersonell ad palliativ behandling ble utsatt fra desember 2011til januar 2012 pga kollisjoner
med andre kurs og konferanser. Midler til drift av dette nettverket (kr.180 000,-) mottok vi fra
Helsedirektoratet høsten 2011.

Sa-Do kompetansenettverk er et nettverk for ansatte og ledere som jobber innen helse- og
omsorgstjenestene. I dette nettverket har vi i tillegg til saksbehandling og dokumentasjon satset på
etikk. I 2011 hadde vi aktivitet i form av heldagskurs i dokumentasjon og avvik. Pga stor påmelding
måtte kurset kjøres 2 ganger. Til sammen deltok rundt 60 stykker. Det planlagte kurset i
saksbehandling og dokumentasjon i samarbeid med Fylkesmannen i Troms ble utsatt til januar 2012
pga sykdom blant kursholderne. I 2012 vil vedtaksmalene bli revidert i fht nytt lovverk, kurs i
saksbehandling og dokumentasjon i fht nye lover holdes, samt at vi satser på nytt fokusområde; IKT-i
helse- og omsorg.
Ressursgruppa har hatt 1 møte i løpet av 2011. Ressursgruppa består av repr fra samtlige 8
kommuner. Stig Johansen (Berg), Anne-Kaja Knutsen (Torsken), Ann-Kristin Evenstad (Sørreisa), Ernst
Syvertsen (Lenvik), Helen-Marie Henriksen (Lenvik), Lena Røsæg Olsen(Dyrøy), Elin Aas (Målselv),
Lisbeth Solbøe (Tranøy) og Frida Strøm (Bardu og koordinator fra LØKTA). Nettverksaktiviteten i 2011
ble finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen og midler fra KS fra foregående år.

Nettverk psykisk utviklingshemming er et nettverk for ansatte og ledere som jobber med psykisk
utviklingshemmede. Det har gjennomført en oppfølgingsdag for de 5 deltagerne som var med på
brukerkurset hvor man skulle ”lære seg å bo alene” , som vi arrangerte i 2010. I november

gjennomførte vi første pårørendemøte av 3. Dette med temaet PU og seksualitet. 12 deltagere var på
dette møtet. De nevnte tiltakene er begge pasient- og pårørendeopplæring og vil fra 2012 ikke foregå
i LØKTA, med unntak av de 2 allerede planlagte pårørendemøtene. Begge tiltakene ble gjennomført i
samarbeid med Habiliteringsenheten ved UNN Harstad. Våren 2011 tilrettela vi og gjennomførte ei
rekke med 4 videokonferanse-forelesninger à 2 timer ad temaet Psykisk utviklingshemming og
psykisk helse. Dette var et samarbeid med det nasjonale senteret for kompetanse innen
utviklingshemming, NAKU. Her hadde vi sending til studioer i 7 av kommunene i Midt-Troms.
Deltagelsen var på rundt 40 deltagere til sammen ved hver sending.
Ressursgruppa har hatt et møte i 2011 og består av: Ernst Syvertsen (Lenvik), Ann-Kristin Evenstad
(Sørreisa), Lisbeth Spansvoll (Bardu), Ole K Berntsen (LUPE), Magnus Westberg (LUPE) og Heidi Gløtta
Kristiansen (koordinator fra LØKTA). På slutten av 2009 fikk nettverket tildelt kr. 240 000,- fra
Helsedirektoratet etter søknad. Disse ble videreført i 2010 og 2011.

Nettverk for psykisk helse er et nettverk for ansatte og ledere som jobber inne psykisk helsetjeneste i kommunene og ved Senter for psykisk helse Midt-Troms. Det har hatt 2 heldagssamlinger i
2011. 8. september arrangerte vi en konferanse i Kulturhuset på Finnsnes med temaet Psykisk helse
og forebygging. Ass. direktør ved Folkehelseinstituttet Arne Holte var innleid og holdt en meget god
forelesning for rundt 60 mennesker. 18. november satt vi fokus på temaet Hva er og hva skal psykisk
helsetjeneste i kommunene være? Dette var et samarbeid med det nasjonale senteret for psykisk
helse, NAPHA. 20 deltagere var med denne dagen.
Ressursgruppa har hatt et møte i 2011 og består av: Anne-Lise Øgård (Bardu), Are Johan Eriksen
(Senter for psykisk helse MT, UNN), Karl Johan Olsen (Dyrøy), Hege Rudi Grande (Torsken), Lill Storås
(Lenvik) og Heidi Gløtta Kristiansen (Koordinator fra LØKTA). Finansieringen av driften i dette
nettverket har vært ved gjenværende skjønnsmidler fra tidligere år.

Som en oppsummering kan man si at nettverksaktiviteten i 2011 har vært redusert i fht 2009
og 2010. Dette pga stor satsing på prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen.
Prosjektet har imidlertid sørget for, at det har vært gjennomført tiltak som samlet både
politikere, administratorer, ansatte og brukere, så aktivitetsnivået i LØKTA har ikke minket,
men heller økt. Aktiviteten i nettverkene i 2012 vil ta seg opp da de nye ressursene i LØKTA
brukes til koordinatorer som har ansvar for nettverksaktivitet.
Eksterne tildelinger av midler eller videreføring av midler i fond fra tidligere år i nettverkene
beløp seg på rundt1 million også i 2011. Salg av deltjenester som deltagelse på kurs eller
oppdrag til øvrige kommuner, regionråd og stat har innbrakt i 2011 kr. 220 448,-.
LØKTA har i løpet av de 4 årene som enheten har eksistert fått et økende omfang av oppgaver
og oppdrag. Det dukker stadig opp nye ønsker og behov, men om man kan imøtekomme dette
avhenger av hva kommunene ønsker å delta på, og om man har ressurser nok i LØKTA til å
klare med dette. For 2012 har LØKTA fått 70 % fast ressurs i tillegg til 100 % daglig leder.

Denne økte ressursen i tillegg til 50 % ressurs knyttet opp mot eksterne prosjektmidler, gjør at
vi kan imøtekomme flere behov og utfordringer. Veksten av tilbud innen fagnettverkene kan
allikevel ikke komme for raskt og for tett. Disse avveiingene må hele tiden gjøres, men
kravene som settes til kompetansen i kommunene via Samhandlingsreformen, vil allikevel
sette krav til visse satsinger i ganske raskt tempo. Prosjektet Midt-Troms inn i
Samhandlingsreformen er med på å tilrettelegge for at kommunene skal starte på denne
kompetansebyggingen.
Det må jobbes for å rekruttere og beholde gode helse-, omsorg- og sosialtjenestefolk i MidtTroms. Dette igjen henger sammen med kompetansebygging og kvalitet. For rett fagperson
med rett kompetanse på rett sted til rett tid, gir både kvalitet og effektivitet. Kompetanse er
ikke bare en utgift, men en investering som lønner seg på lengre sikt! Hvordan nyervervet
kompetanse skal bli utrettet best mulig, avhenger av den videre implementeringen i
organisasjonen.
2013 vil by på en ny utfordring i fht økonomien. Det er først og fremst investeringer i inventar
for kontor i den nye Kunnskapsparken, man da tenker på. Driftsbudsjettet for LØKTA øker
også med økt antall personressurser, men en del av disse kostnadene kan det søkes eksterne
midler for å dekke.
Prosjektet Midt –Troms inn i Samhandlingsreformen fortsetter ut i fra budsjettet og
prosjektplan og det samme med fagnettverksaktiviteten. Søknad og rapportering på eksterne
midler vil være en vesentlig og viktig oppgave i LØKTA også i 2013.
Det skal tillegges at LØKTA selger kursplasser til andre kommuner enn eierkommunene når
det er mulighet for det, for ”å spe på” budsjettet. Dette gjelder også i fht en del oppdrag
utenfor Midt-Troms regionen.
Vedlegg: Regnskap LØKTA 2011

Finnsnes, 22.02.2012
Heidi Gløtta Kristiansen

REGNSKAP 2011
ANSVAR 30180 - LØKTA - INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Art

Tekst

101000 Fastlønn
109000 Pensjonspremie KLP
109003 Kollektiv ulykke- og gr.livsforsikr.
109900 Arbeidsgiveravgift

Regnskap
512 317,46
89 911,12
728,04
30 424,51

Lønnsutgifter

633 381,13

110000 Kontormateriell

1 135,60

110500 Undervisningsmateriell

16 617,50

111501 Bevertning

37 206,92

112007 Ikke oppg.pl. Oppholdsutgifter

1 079,63

113000 Porto

1 310,52

113001 Ab.avg/ tellerskritt telefon

8 683,85

114003 Gaver representasjon

534,00

115000 Utg.til foreleser/kursholder

3 778,00

115001 Kurs/konferanseavgifter

11 290,00

115002 Andre kursutgifter

17 125,36

116000 Kjøregodtgjørelse

4 172,70

117000 Billettutgifter

523,15

118501 Personal- elevforsikring

-717,84

119001 Husleie

56 742,00

119501 Kontingenter

9 000,00

120000 PC-utstyr/utstyr telefon m.v.

14 322,00

122000 Kontormaskiner

12 134,75

124001 Rep/service IT
127001 Konsulenttjenester
142900 Mva utenfor mva-loven
Kjøp av varer og tjenester

Utgift

600,00
152 665,00
36 724,36
384 927,50

1 018 308,63

170000 Refusjon fra staten
Refusjon fra andre regionråd og kommuner for
175000 deltagelse på fagkurs og utførte oppgaver

-39 149,50

172900 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet

-36 724,36

177000 Refusjon fra private

-18 574,76

179000 Internsalg

-30 000,00

Inntekt

Utgifter til fordeling mellom kommunene

-96 000,00

-220 448,62
797 860,01

Kommune

Totalt pr kommune 2011 ut i fra
vedtatte budsjett

Totalt pr kommune 2011 pga
lønnsøkning

Lenvik

kr 238 544

kr 261 661

Bardu

kr 95 641

kr 104 840

Sørreisa

kr 84 645

kr 92 305

Dyrøy

kr 42 133

kr 46 446

Berg

kr 35 900

kr 39 845

Torsken

kr 36 155

kr 39 265

Tranøy

kr 48 248

kr 53 304

Målselv

kr 146 326

kr 159 901

Totalt

kr 727 592

kr 797 567

Dette innebærer en økning i regnskapet i fht budsjettet med kr. 70 000,Økningen ligger først og fremst i lønnsøkninga til daglig leder samt for økte kostnader i forbindelse
med innleie av konsulenttjeneste.

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

18/12

Dato
19.03.12

ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 2011 –
Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll
SenjaLab
PPT
Pedagogisk Senter

ORIENTERINGSSAK
Vedlegg: Kort oppsummering vedrørende de enkelte enhetene
AR, d.v.s. rådmennene fra de kommunene som er samarbeidsparter i de enkelte enhetene, er styre
for disse interkommunale ordningene.
Tidligere har det vært vanlig å ta alle årsmeldingene og regnskapene til behandling i regionrådet.
Tankegangen har vært at regionrådet skal være godt informert om det som foregår. Erkjennelsen er
at det blir mye sakspapirer til regionrådet, og mange detaljer.
Etter samråd med regionrådslederen og AR legger daglig leder nå opp til at regionrådet behandler
årsmelding og regnskap for sekretariatet. I tillegg tas årsmelding og regnskap for Løkta som
orienteringssak til regionrådet, begrunna med at enheten omfatter alle kommunene, samt at Løktas
arbeid for tida er sentralt i det som skjer vedrørende samhandlingsreformen. Årsmelding og regnskap
for sekretariatet bør gå videre til Midt-Tromstinget som orienteringssak.
For å ivareta informasjonsbehovet til den politiske ledelsen i eierkommunene har daglig leder laga et
oppsett med nøkkelinformasjon for den enkelte enhet, se vedlegg.
Innstilling til vedtak:
1. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for Midt-Troms
Arbeidsgiverkontroll tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv,
Sørreisa, Torsken og Tranøy).
2. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for SenjaLab tas til orientering.
(Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy).
3. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for PPT tas til orientering.
(Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy).
4. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for Pedagogisk Senter tas til
orientering. (Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy)
Regionrådets vedtak:

MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL
(Gjelder kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy).
Ibestad kommune kjøper for tida tjenester fra ordninga, og det ligger an til at de slutter seg til som
fullverdig medlem.

Styrets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2011 for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll godkjennes.
2. Regnskapet for 2011 vedtas.

Enheten har to medarbeidere; leder og regnskapskontrollør Kristian Meier og regnskapskontrollør
Linda Gundersen. Kontorsted er kommunehuset i Tranøy

Utførte kontroller 2011
ÅR
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Sum

Avdekket ved ettersyn
Antall Kommune
Antall
Grunnlag
AGA
Grunnlag inntekt
rapporter
Kommune oppgaver
nr
4
1917 Ibestad
181
0
0
7
1922 Bardu
49
836 634
836 634
11
1924 Målselv
131
681 276
656 032
6
1925 Sørreisa
30
243 447
243 447
3
1926 Dyrøy
17
0
0
4
1927 Tranøy
124
0
0
5
1928 Torsken
87
1 877 758
1 877 758
3
1929 Berg
23
299 886
299 886
43
642
3 939 001
3 913 757

RESULTAT 2011 - MIDT-TOMS ARBEIDSGIVERKONTROLL

Art(T)
INTERKOMMUNAL TREKK-KONTROLL

Regulert
Regnskap budsjett
872 438 1 124 263

% vis
forbruk
78,6

Rest
budsjett
251 825

Deltakerkommunene faktureres i tråd med resultat; d.v.s. i henhold til forbruk på 872 438 kr og
fordelingsnøkkel.
Enheten forventer ingen store endringer for 2013.
Satsningsområde for 2013 er dette noe som bestemmes av Skatt Nord først til høsten i år. Årets
satsningsområde er mellomregningskonto / lån og fjorårets satsningsområde var fri bil.

SENJALAB – REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2011
(Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy)

Styrets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2011 for SenjaLab godkjennes.
2. Regnskapet for 2011 vedtas.

UTDRAG AV ÅRSMELDINGA FRA SENJALAB:

Hovedtrekk ved året 2011:
-

Økning i antall utførte analyser
Jevnt, målrettet og kvalitetssikret laboratoriearbeid
Lite nytt innen tjenestene for Miljørettet helsevern
Økonomisk driftsunderskudd for Senja Lab, men god inntjening for eierkommunene

Noen tall:
Laboratoriet undersøkte totalt 6.058 prøver, som er på samme nivå som året før.
Sum antall enkeltanalyser var 30.608, som er det høyeste antall vi har hatt noe år, og er 10% mer enn året før.
Økningen i arbeidsmengde estimeres til ca + 4% i forhold til 2010.

Drikkevann utgjør ca halvparten av prøveantallet, 3282 prøver; fisk 953 prøver og miljømaterialer fra
næringsmiddelindustrien 1014 prøver.

Kundeporteføljen er stabil. Analyseforbruket fra industrikundene var stabilt, mens vannverkene økte sitt
prøveuttak noe i forhold til året før.

Laboratoriet hadde oppfølgningsbesøk av Norsk Akkreditering i juni. Noen mindre, men ingen vesentlige avvik
ble gitt. Vår akkreditering for 15 mikrobiologiske metoder er gyldig til april 2013, dvs at vi må forberede oss på
fornyelse, evt med utvidelse, høsten 2012

I september ble laboratoriet besøkt av en delegasjon fra Mattilsynet og inspektører fra ESA. Det foreligger hittil
ingen skriftlig rapport, men tilbakemeldinger fra ulike nivåer i Mattilsynet er udelt positive.

På området Miljørettet helsevern var det liten etterspørsel i de første tre kvartalene. Aktiviteten tok seg
imidlertid opp endel, ifb nyetableringen av en felleskommunal samfunnsmedisinsk tjeneste i Senjalegenregionen. Innenfor det samarbeidet har vi gjort noen kapasitetsvurderinger og lagt noen planer. Foruten tilsyn
med skoler og barnehager, skal Senja Lab være en aktiv part i en satsning på kartlegging av Radon i boliger i
2012-2013. Vårt tilbud til de øvrige kommunene enkeltvis opprettholdes som tidligere.

Personalet har i året bestått av 4 hele stillinger og 2 deltidsstillinger, samt 1 ekstrahjelp og en vikar
(faglaborant).

Regnskapet for 2011 viser et betydelig underskudd i driften. Et opparbeidet fond, som heretter ikke lenger
skal rulleres, ga oss i år et tiltrengt hvileskjær i den ellers så sparsommelige økonomistyringen.
Stort sykefravær, med tilsvarende utstrakt bruk av vikar, ga stor overskridelse på lønnsbudsjettet; - som
imidlertid kompenseres godt og vel av sykelønnsrefusjonene (post 171000).
Under "Varer og tjenester" ble det uventet store utgifter på eksterne analysetjenester (post 112000),
laboratorieremedier (post 111052), strøm (post 118000) og delvis på utstyr (post 120003) i og med plutselig
skifte av en autoklav. Utgiftene til arbeidsmiljøtiltak (bord, benker, matter osv) var også betydelige.

Underskuddet på ca 472 000 kr hentes inn fra vårt opparbeidede fond.

HOVEDTALL FRA REGNSKAPET

Sen j a La b 2011
Lønn
Varer & tjenester
SUM UTGIFTER

post 101-109.900
post 110-135

Salg eksternt
Refusjoner
Oppgjør egne kommuner
SUM INNTEKTER

post 160-165
post 171-173
post 175.000

Driftsunderskudd

(post 195000)

2 591 683
1 374 065
3 965 748
2 190
242
1 060
3 493

783
935
200
918

3 965 748

Budsjettert
2 393 410
1 050 900
3 444 310

3 493 918

2 147 967
1 060 200
3 208 167

471 830

236 143

Agresso regnskap pr 10.02.2012 cb

For våre 5 eierkommuner kan driftsøkonomien oppsummeres slik:
Leveranse

13.750 laboratorieanalyser (vesentlig vannprøver)
MHV-arbeid snitt 4t/uke timepris kr 650

Verdi

1.407.375
130.000

SUM leveranse

1.537.375

Innbetalt

1.060.200

Inntjent til kommunene

477.175

Som det fremgår av tabellen, hadde eierkommunene også i år et godt økonomisk utbytte av
Senja Lab.
Det ble i forbindelse med årets budsjettarbeid reist spørsmål fra regnskapsavdelingen om
hvorvidt den ordningen med oppgjør fra eierkommunene som vi praktiserer, er i tråd med
krav og retningslinjer for regnskapsføring. Administrasjonsrådet har bedt om at det
utarbeides et forslag til endring, som kan innføres for driftsåret 2013.

ÅRSMELDING OG REGNSKAP - PPT FOR MIDT-TROMS
(Gjelder Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy)

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2011 for PPT godkjennes.

2. Regnskapet for 2011 vedtas.

UTDRAG AV TJENESRELEDERS ÅRSMELDING FOR PPT:
Lovgrunnlaget for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er forankret i Opplæringsloven. Ifølge
Opplæringsloven § 5-6 skal den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) ”(…) hjelpe skolen i
arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til
rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det
blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.”
Distriktet har 30 barnehager og 21 grunnskoler. Antallet er basert på enheter. Antallet virksomheter
er lavere, siden flere enheter er slått sammen administrativt.
PPT for Midt-Troms har 5 fagstillinger. Tjenesten gikk inn i året med stillingene besatt. Fra 01.01.11
opprettet Fylket sin egen PP-tjeneste. Det betyr at PPT for Midt-Troms ikke lenger har ansvar for
elever i den videregående opplæringen. Hermod Hansen sluttet ved PPT for Midt-Troms og begynte i
den fylkeskommunale PP-tjenesten 1. januar 2011.
Tjenesteproduksjonen har vært høy ved kontoret (se tabellen under). Tjenesteleder vil derfor nytte
høvet til å takke medarbeiderne ved kontoret for stor innsats. I fht antall skoler og barnehager,
avstander og antall saker har PPT for Midt-Troms få stillinger. Det er nødvendig å arbeide for at PPT
skal være fullt bemannet med ansatte som er noenlunde stabile. Både det å rekruttere fagpersoner
og å beholde disse over lengre tid bør vektlegges. Viktige stikkord innenfor områdene rekruttering og
å beholde arbeidere er bl.a.; konkurransedyktig lønn, mulighet til faglig utvikling og det å ha et godt
arbeidsmiljø.
PPT for Midt Troms har lokaler i Bankbygget. Leieavtalen utløper i 2013. Avtalen prolongeres i fht når
det blir innflytting i Kunnskapsparken.

Arbeidsorganisering
Slik var organiseringen ved inngangen til 2011;
Elisabeth B. Rognli;

Tranøy og Lenvik.

Kitty-Marie Eilertsen;

Torsken, Sørreisa og Lenvik.

Sissel Johnsen;

Sørreisa og ”Fastlands Lenvik».

Bengt Viken;
Tordis Rydningen:

«Fastlands Lenvik».
Førskole, Lenvik og Berg

Linda Johansen:

Førskole, «Senja Lenvik» og Sørreisa

Statistikk
Totalt er det arbeidet med 523 enkeltsaker og systemsaker siste år. Dette er et meget høyt tall.
Fordeler vi sakene matematisk pr. tilsatt (5 ved full bemanning) gir dette rundt 104 saker pr.
fagperson, uten at vi justerer for administrasjon og intern prioritering på grunnlag av alder
(førskolealder er i forebyggende perspektiv prioritert). 104 saker pr. fagperson regnes for å være en
høy arbeidsbelastning. Dette innebærer at PP-tjenesten for Midt-Troms er underdimensjonert. En
skal være klar over at Opplæringsloven pålegger PP-tjenesten å oppfylle barns rettigheter til å bli
undersøkt når det blir henvist og det f.eks er tvil om de har utbytte av den opplæringen som gis.
Klientarbeid pr kommune 2011, fordelt på kjønn
Kommune

Gutter

Jenter

Systemsaker

Totalt

Berg

12

3

4

19

Lenvik

211

105

36

352

Sørreisa

47

26

13

86

Torsken

14

4

3

21

Tranøy

22

18

5

45

Samlet

306

156

61

523

I tallene er også voksne som har rettigheter etter Opplæringsloven.
Totalt ble det arbeidet i fht 802 saker i 2008, 804 saker i 2009 og 743 saker i 2010.
PPT avsluttet 181 saker i juni 2008, avsluttet 126 saker i 2009, 158 saker i 2010 og 280 saker i 2011.
Tallene for tidligere år inneholder også tall fra fylket. Tallene for 2011 inneholder kun tall fra
kommunene.
Elever i grunnskolen utgjør den største andelen av vårt arbeid med 81 %. Voksne og de som ikke går i
videregående opplæring utgjør 3 %. De resterende 16 % går til arbeid med førskolebarn. Tallene er
nok ikke helt nøyaktige, bl.a. forebyggende tiltak og arbeid som ikke registreres i dataprogrammet
kan være feilkilder.

Nye klienthenvendelser pr kommune 2011, fordelt på kjønn og nye
systemhenvendelser.
Kommune

Gutter

Jenter

Systemsaker

Totalt

Berg

1

1

1

3

Lenvik

46

22

3

71

Sørreisa

6

2

4

12

Torsken

3

2

1

6

Tranøy

4

7

1

12

Samlet

60

34

9

103

Samlet tilmelding i 2009 var det 140 tilmeldinger og i 2010 var det 139 tilmeldinger.

Økonomi
PPT for Midt-Troms har brukt noe mer enn budsjettert og underskuddet dekkes av fond. Grunnen til
det høyere forbruket skyldes i hovedsak lønnsutviklingen.

Perspektiver 2013
Over mange år har det fra tjenesteleder vært fokusert, både i møter med AR og i årsmeldinger, på at
tjenesten er lavt bemannet, har høy «turnover» og ligger høyt på alle måltall i fht andre PP-tjenester i
Troms. Slik er det fortsatt, selv om det de siste årene er en bedring i fht «turnoverproblematikken»,
og tjenesteleder ønsker ARs fokus på disse viktige spørsmålene.

PPT for Midt-Troms har en prioritet på de yngste og på tidlig innsats. PPT for Midt-Troms bruker en
større andel av fagstillingene i førskolealderen enn antall saker i sektoren skulle tilsi og PPT for MidtTroms har en prioritet på den første sakkyndige vurderingen. Denne sakkyndige vurderingen skal ikke
ta mer enn 3 måneder fra vi får saken henvist. I tillegg deltar vi på ressursteam i alle skoler og
barnehager for å være med på å forebygge problematikk og ev. henvisninger. PPT for Midt-Troms har
også deltatt med mye ressurser i ulike prosjekt som er i regionen. Dette arbeidet er tenkt videreført.

UTDRAG FRA REGNSKAPET - PPT FOR MIDT-TROMS
Art

Art(T)

01

Utgift

171000

Sykelønnsrefusjon

171002
172900

Fødselspengerefusjon
Kompensasjon moms påløpt i
driftsregnskapet

175000

Refusjon fra andre kommuner

177000

Refusjon fra andre ( Private )

7

Refusjoner

195000

Bruk av bundne fond

9

Regnskap (1)

Regulert
budsjett (1)

Rest
budsjett (1)

%forbruk

4 518 749,00

4 297 066,00

-221 683,00

105,16

-89 824,00

0,00

89 824,00

0,00

3 604,00

0,00

-3 604,00

0,00

-62 109,00

0,00

62 109,00

0,00

-4 090 366,00

-4 090 466,00

-100,00

100,00

-5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

-4 244 195,00 -4 090 466,00

153 729,00

103,76

-274 464,00

-206 600,00

67 864,00

132,85

Finansieringsinntekter

-274 464,00

-206 600,00

67 864,00

132,85

02

Inntekt

-4 518 659,00

-4 297 066,00

221 593,00

105,16

290

Interk samarbeid (ikke egne rettssubj)

90,00

0,00

-90,00

0,00

42140

PP-tjenester for Midt-Troms

0,00

0,00

0,00

0,00

PEDAGOGISK SENTER – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011
(Gjelder Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy)
Styrets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2011 for Pedagogisk Senter godkjennes.
2. Regnskapet for 2011 vedtas.
3. Styret ber om at Pedagogisk Senter fra 2012 innretter prosjektregnskapene i forhold til
regnskapsåret.
REDIGERT UTDRAG FRA ÅRSMELDING:
Pedagogisk Senter (PS) har i 2011 fortsatt med satsingen på lesing og vurdering. Kontakt-formen
mellom PS og brukerne (skolene og barnehagene) er i løpet av året dreid mot at senterets leder og
prosjektledere i større grad er ute i enhetene. Dette har fungert meget godt.
PS har ansvar for regionens yrkes- og utdanningsmesse. Den ble arrangert 23.-24. november 2011 på
Silsand.
Arbeidet mot barnehagene og SFO har vært organisert gjennom ”Kvalitetsutviklingsplan for
barnehage og SFO”. Roger Bendiksen har driftet nettverkene for assistenter, pedagogisk ledere og
styrere. Temaene har vært sansemotorikk, pedagogisk dokumentasjon, barns medvirkning,
grensesetting, ledelse m.m.
”Strategiplan for kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personale 2009-2012” har vært i
bruk i PS-kommunene. Dette plandokumentet i lag med ”Tiltaksplan for barnehage og skole 2011”
har vært styrende for PS sitt arbeid med kompetanseheving av skoleledere, styrere i barnehage,
pedagogisk personale og andre personale.
Gjennom 2011 har PS fortsatt det gode samarbeidet med Indre Midt-Troms, spesielt med felles
prosjekter og felles kursing av ansatte i barnehage og skole.
Gjennom møtevirksomhet hos Fylkesmannens utdanningsavdeling har vi fått et godt samarbeid med
høgskoler og universitet. Andre viktige samarbeidsparter er: Studiesenteret, utdanningsavdelingen
på fylket, biblioteket, PPT, næringslivet og nordiske samarbeidsaktører.
I 2011 har senteret fortsatt nettverkarbeidet for rådgivere i grunn- og videregående skole.
Biblioteket vårt er flittig brukt, og vi har hatt et utlån på ca. 3000 enheter i 2011.
Året 2011 kan oppsummeres med at region Ytre Midt-Troms og Pedagogisk Senter har fortsatt sin
gode jobbing med kompetanseutvikling for barnehage og skole. Pedagogisk Senter er fortsatt en
sentral aktør i de pedagogiske miljøene som vi har kontakt og samarbeid med.

2011-regnskapet
Den regnskapsmessige oversikten viser imidlertid at driften har vært større enn budsjettert. Vi har
hatt omsetning på kr.2 763 381,-.
Det ble et underskudd på kr. 735 089,- i 2011, større enn det som det var budsjettert med, kr. 213
493,- fra bundne fond.
Bundne fond pr. 31.12.11 er på kr. 819 434,30.
Det har vært stor aktivitet på Pedagogisk Senter, og at vi har hentet inn nye midler til prosjekter for
region Ytre Midt-Troms.

Prosjekter:
”Solid Grunnmur”
kr. 186 000,- tildelt fra Fylkesmannen i Troms.
Kompetanseutvikling i barnehagen i
Ytre Midt-Troms
kr. 150 000,- fra Fylkesmannen i Troms.
”Vurdering for læring”
kr. 500 000,- fra Utdanningsdirektoratet.
”Bedre læringsmiljø” – Lenvik prosjekt kr. 150 000,- fra Utdanningsdirektoratet.
Administrativt nettverk for barnehagene
kr. 20 000,- fra Fylkesmannen i Troms
Fysisk aktivitet og helse
kr. 300 000,- Fra Troms Fylkeskommune

Kompetanseutvikling
Hovedsatsingen i arbeidet har vært tidligstimulering. Det har vi gjort gjennom prosjektene ”Solid
Grunnmur”, ”Bedre læringsmiljø”, og ”Vurdering for læring” for skolene, og dokumentasjon for
barnehage, samt gjennom nettverksarbeid for barnehage og skole, samt prosjektet ”Tidlig innsats i
barnehage og skole – mot frafall i videregående skole”. Det sistnevnte omfatter de fire PSkommunene og Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen.

Håndbøkene for overganger og spesialundervisning er blitt revidert, og er i bruk. De regionale
planene danner rammene for Pedagogisk Senters arbeid.
Tema rettet mot rektorene og styrerne har vært endringsledelse m.m. v/ Kjell Arne Rørvik,
professor, Universitetet i Tromsø.
Når det gjelder barnehagene har det vært nytt storkurs med Maria Hedberg fra Reggio Emilia
Institutet – tema ”Pedagogisk dokumentasjon”, samt nettverk for pedagogiske ledere i etterkant av
kurset. Det har vært stor oppslutning på alle nettverkene.

Utdrag av regnskap 2011 – Pedagogisk Senter Midt-Troms

Art
01
160000
160052
162000
163050
6
170010
171000
172900
173000
173003
175000
7
195000
9
02
42150

Art(T)
Utgift
Foreldrebetaling
Kursavgift korte kurs
Diverse salgs- og leieinntekter
Utleie av lokaler - eiendom
Salgsinntekter
Statstilskudd
Sykelønnsrefusjon
Kompensasjon moms påløpt i
driftsregnskapet
Tilskudd/refusjon fra
fylkeskommunen
Tilskudd fra fylket
Refusjon fra andre kommuner
Refusjoner
Bruk av bundne fond
Finansieringsinntekter
Inntekt
Ped senter for Midt-Troms

Regnskap
(1)
2 763 381,00
-4 200,00
-128 277,00
-51 030,00
-2 940,00
-186 447,00
-160 000,00
-206 119,00

Regulert
Vedtatt budsjett
budsjett (1)
(1)
1 977 310,00
1 977 310,00
0,00
0,00
-134 447,00
-134 447,00
-25 432,00
-25 432,00
0,00
0,00
-159 879,00
-159 879,00
-400 000,00
-400 000,00
0,00
0,00

-109 884,00

-45 000,00

-45 000,00

-16 328,00
0,00
-1 349 515,00
-1 841 846,00
-735 089,00
-735 089,00
-2 763 381,00
0,00

0,00
-200 000,00
-958 938,00
-1 603 938,00
-213 493,00
-213 493,00
-1 977 310,00
0,00

0,00
-200 000,00
-958 938,00
-1 603 938,00
-213 493,00
-213 493,00
-1 977 310,00
0,00

De postene som er overskredet skylles aktivitet i prosjektene.

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

13/12
19/12

Dato
20.02.12
19.03.12

VIDERE ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) – sak til behandling i
kommunene
Vedlegg:

Forslag til saksframlegg for vedtak i kommunene.vedr. regionens arbeid med NTP
Brev av 14.02.12 fra samferdselsetaten, Troms fylkeskommune
Brev av 5.03.12 fra samferdselsetaten om regional høring NPT 2014-2023

Regionrådet er godt kjent med saka fra tidligere drøftinger og fra tre viktige kontaktmøter:
•

12.01.12: Regionrådet i samarbeid med Profilgruppa med 60 deltakere. Regiondirektør
Torbjørn Naimak, Statens Vegvesen, fylkesråd for samferdsel Terje Olsen og
stortingsrepresentantene Anne-Marit Bjørnflaten og Irene Lange Nordahl var innledere. Det
kom viktige innspill og tilbakemeldinger i løpet av denne debatten.

•

13.02.12: Kontaktmøte med stortingsrepresentantene fra Troms, der representanter fra
Profilgruppa deltok under dialogen om NTP.

•

13.03.12: Møte i samarbeid med Profilgruppa med fylkesråden for samferdsel og
fylkeskommunens samferdselskomité.

Regionrådets vedtak 20.02.12 i sak 13/12:
1. Informasjonen tas til orientering.
2. Regionrådet slutter seg til mål og strategier for arbeidet på kort og på lang sikt.
3. Det utformes et saksframlegg til kommunene, der kommunene bes om å gi sin prinsippielle
tilslutning til mål og strategier

Noen viktige milepæler framover:
•

27.-28. mars: Regionalt dialogmøte om forslag til NTP 2014-23, se vedlagt brev med
prosessinformasjon og invitasjon.

•

23. april: Frist for innspill til regional høring i Troms NTP 2014-23, se vedlagt brev.

Innstilling til vedtak:
1. Regionrådet tar oppdatert informasjon til orientering.
2. Forslag til saksframlegg sendes ut til kommunene for behandling i kommunestyrene innen
__________.

FORSLAG TIL INNHOLD I SAKSFRAMLEGG FOR BEHANDLING I KOMMUNESTYRET:

Midt-Tromsregionens arbeid med Nasjonal transportplan (NTP)

Vedlegg:

Midt-Troms og grunnlag til Nasjonal transportplan, datert 15.11.2011
Midt-Troms som vekstregion i Nord, datert 15.11.2011

Midt-Troms regionråd og Profilgruppen har fra høsten 2011 stått sammen i arbeidet med å sikre at
regionen for framtida blir tatt med som en vekstregion i både det nasjonale og det fylkeskommunale
arbeidet med infrastruktur og transportplanlegging.
Transportetatene og Avinor sitt forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram 29.02.12.
Se: http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/2012_03_01_lavopploselig_utskriftsvennlig.pdf
Planen er nå sendt ut på høring til fylkeskommunene og de største byene. Troms fylkeskommune har
satt høringsfrist senest 23.04. Saka skal behandles i fylkestinget i juni for å overholde den nasjonale
høringsfristen 29.06.12. Samferdselsdepartementet og Kyst- og fiskeridepartementet vil utarbeide ei
stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2014-2023. Meldinga legges fram for Stortinget tidlig i
2013.
Situasjonen i det framlagte NTP-forslaget er slik:
Midt-Troms er fullstendig definert ut av planforslaget. Dersom politiske aktører, næringssammenslutninger o.a. samfunnsaktører ikke tar situasjonen opp til diskusjon og får regionens
infrastrukturbehov med i planene, vil denne statusen for regionen vår vare ved. Midt-Troms kommer
i bakleksa. Dette til tross for at virkeligheta er at vi er en vekstkraftig region med stort potensiale for
videre utvikling.
For nærmere informasjon om status og framtidsmuligheter, se vedlagte dokument Midt-Troms og
grunnlag til Nasjonal transportplan og Midt-Troms som vekstregion i Nord. Disse dokumentene er
utvikla i samarbeidet mellom Profilgruppen og Midt-Troms regionråd, og de danner basis for
følgende mål og strategier:

Mål:
1. Midt-Troms må få oppdatert status og bli definert som innovativ og som vekstregion i
stortingsmelding som legges fram våren 2013.
2. Ved revidering av Nasjonal transportplan 2017 får regionen gjennomslag for en Midt-Tromspakke
for infrastruktur.

Kortsiktig strategi: (Fra høsten 2011)
Midt-Troms må defineres som en vekstregion og som en innovativ region.
Grunnlaget legges for en Midt-Troms-pakke.
Fylkeskommunen er viktig samarbeidpart.

Langsiktig strategi: (Fra 2013)
Igangsette arbeidet med Midt-Tromspakken og få gjennomslag for den i revideringa av NTP 2017. Det
innebærer intensivt arbeid fra 2013.

Det ligger i kortene at arbeidet organiseres som et prosjekt og det ledes med utgangspunkt i MidtTroms regionråd og Profilgruppen, samt at fylkeskommunen inviteres med som samspillpart og
økonomisk bidragsyter. Både Midt-Troms regionråd, med regionrådet og Midt-Tromstinget, og den
enkelte av de åtte kommunene i regionen, må følge arbeidet med stor årvåkenhet og innsats og ta
utfordringer og bidra til å definere konkrete prosjekt i den planlagte Midt-Tromspakken. Pakken er
tenkt å inneholde infrastrukturprosjekt både innenfor NTP og innenfor fylkeskommunens
ansvarsområde.

Kommunene vil holdes orientert om framdrift i arbeidet.

Forslag til innstilling til vedtak:
1. X kommunestyre slutter seg til de mål og strategier som er lagt til grunn for å definere MidtTroms som vekstregion.
2. X kommunestyre er enig i at det utvikles og skapes oppslutning om en Midt-Tromspakke for
infrastruktur.

MØTEBOK

Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

20/12

Dato
19.03.12

VANNREGIONUTVALGET - NYTT MEDLEM FRA MIDT-TROMS

Martin Ness var tidligere representant fra Midt-Troms regionråd i vannregionutvalget.
Fra Troms fylkeskommune er det på bakgrunn av at han ikke lenger er ordfører og medlem av
regionrådet kommet anmodning om å velge ny representant.
Vannregionutvalget er et konstituert utvalg som består av representanter fra regional stat og de fire
regionrådene. Formålet med utvalget er å lede og være sekretariat for vannforskriftsarbeidet i fylket
(vannforskriften).
Utvalget ledes av Stine Larsen Loso, avdelingsleder i fylkeskommunen. Utvalget møtes 1-3 ganger per
år, primært på fylkeshuset, bl.a. i forbindelse med gjennomgang av viktige dokumenter og høringer i
forbindelse med vannforskriftarbeidet.
Det bør være en politiker. Vedkommende skal bidra til å ivareta forankring av arbeidet og god
kommunikasjon på regionrådsnivå, i forhold til kommunene og på fylkeskommunalt nivå.

Regionrådets vedtak:

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

21/12

Dato
19.03.12

INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET – FORSLAG OM
REVITALISERING
Vedlegg: Stiftelsesdokumentene og vedtektene for foreninga da den ble stiftet første gangen

Geir-Inge Sivertsen ber om at denne saka blir tatt opp i regionrådet.
Han skriver:
Viser til tidligere drøftinger vedr. revitalisering av Senja Petro. Jeg tror dette er både nødvendig og
fornuftig, og er ganske sikker på at dette vil bli godt mottatt også av olje- og gassindustrien, som jeg
vet ønsker at det skal være en slik forening i Midt-Troms.

Sivertsen ønsker at regionrådet skal gi tilslutning til at det iverksettes et arbeid for å
reorganisere/revitalisere Senja Petro. Han foreslår at det utnevnes et interimsstyre blant noen av
ordførerne i Midt-Troms. Han ser gjerne at det er representasjon fra «Svenskegrensen til
Svensgrunnen», dvs. både fra innlandskommuner og Senja.
Han skriver videre:
Etter at regionrådet har gitt interimsstyret det nødvendige mandat til å iverksette, ser jeg for meg at
interimsstyret må ta en runde med de som var interessenter sist, samtidig som styret må forsøke å få
utvidet medlemsmassen, samt få en avtale med oljenæringen, for eksempel OLF.

VURDERING
Detaljinformasjon rundt det som har skjedd etter stiftelsesmøtet i Senja Petro finnes (naturlig nok)
ikke i regionrådets arkiver. Det innebærer også at regionrådets administrasjon ikke kjenner til om

foreninga formelt eksisterer og om den sitter på noen aktiva. Noen av medlemmer av nåværende
regionråd deltok i dette arbeidet, og kan bidra med utfyllende informasjon.

I sak 09/12 SAMARBEID, SAKSFELT OG ARBEIDSFORDELING I REGIONRÅDET – ARBEIDSFORDELING OG
DEDIKERTE POLITIKKOMRÅDER var ett av politikkfeltene definert slik, med Paul Dahlø og Arne Nysted
som nøkkelpersoner for feltet.
Energipolitikk (petroleum, vannkraft, nye energiformer etc)
Dahlø, Nysted
Dette bør være med i vurdering av kandidater for styrefunksjoner i dersom man vil gå videre med
reorganisering / revitalisering av aktiviteter som tidligere var lagt til Senja Petro.

Geir-Inge Sivertsen skisserer et forslag til vedtak, slik:
1. Midt-Troms regionråd oppnevner et interimstyre med følgende medlemmer …
2. Interimstyret får i oppgave å reorganisere / revitalisere arbeidet med en
interesseorganisasjon for petroleumsvirksomhet.
3. Interimsstyret bes om å komme med forslag til organisering, inkludert forslag til mandat og
vedtekter, til neste møte i regionrådet, 11.06.12.

REGIONRÅDETS BEHANDLING:

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE I SENJA PETRO
Stiftelsesmøtet i Senja Petro ble holdt på Finnsnes Hotell torsdag 4 oktober 2007 kl
1900.
Ved stiftelsen har SENJA PETRO 48 registrerte medlemmer. Se vedlagt medlemsliste.

Agenda for stiftelsesmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Åpning
Orientering om Interimsstyrets arbeid
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling og agenda
Registrering av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter
Valg av 3 personer for signering av protokoll
Godkjenning av vedtekter
Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
Valg av valgkomité
Godkjenning av styrehonorar.
Fastsetting av kontingent.
Eventuelle saker som styret legger frem eller som er innkommet som forslag
fra medlemmene.
13. Arbeidet videre

Sak 1 – Åpning
Interimsstyrets leder Odd Arne Andreassen orienterte om bakgrunnen for etableringen og hvilken
betydning en petroleumssatsing kan få for regionen. Han understreket viktigheten av å komme i
gang og at det er en samlet region som ser muligheter og stiller krav. Skal regionen være positiv til
en åpning av Nordland 6,7 og Troms 2 er det en absolutt forutsetning at det skapes tilstrekkelige
ringvirkninger i regionen. SENJA PETRO vil bli regionens redskap for å få dette til.

Sak 2 - Orientering om interimsstyrets arbeid
Første styremøte ble holdt 4 juli 2007. Først 14 august ble styret konstituert med styreleder på
plass og avtalen med Utviklingssenteret om prosjektledelse kom på plass. Tiden ble knapp og
styret prioriterte arbeidet med å få stiftet selskapet i samsvar med prosjektplanen. Andre aktiviteter
ble nedprioritert. Styret satte en målsetting om 50 medlemsbedrifter til stiftelsen. I dag har 48
bedrifter tegnet seg som medlem.

Sak 3 – Valg av møteleder og referent
Odd Arne Andreassen ble valgt til møteleder
Geir-Tony Andreassen ble valgt til referent

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

Sak 5 - Registrering av stemmeberettigede og fullmakter

48 bedrifter/organisasjoner har tegnet seg som medlem. På stiftelsesmøtet var 21 medlemmer
tilstede og i tillegg var det utstedt 2 fullmakter. Totalt 23 stemmer til stede.

Sak 6 - Underskrift av protokoll
Margrethe Hagerupsen, Jan Fredrik Jenssen og Sigrid Stangnes ble valgt til å underskrive
protokollen.

Sak 7 – Godkjennelse av vedtekter
Vedtektene for SENJA PETRO ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 – Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor

Følgende valg ble gjort:
Styreleder:

Arne Bergland

Medlem:

Per Jensen

Medlem:

Siri Lund

Medlem:

Odd Arne Andreassen

Medlem:

Sigfred Steien

Medlem:

Leif Gunnar Arnesen

Revisor :
Midt-Troms Revisjon AS

Sak 9 - Valg av valgkomité

Følgende valg ble gjort :
Leder:

Martin Ness

Medlem:

Jan Fredrik Jenssen

Medlem:

Anne Kristin Brekke

Sak 10 - Godkjenning av styrehonorar.

Følgende satser ble godkjent:
Styreleder honoreres med Kr. 15.000 pr. år.
Styremedlemmer honoreres med kr 5000,- pr år.

Sak 11 - Fastsetting av kontingent.

Følgende satser ble godkjent

Virksomhetens
omsetning

Kontingent

Under 5 mill.

Kr 1000

Mellom 5 og 20

Kr 2000

Over 20

Kr 5000

Det ble også vedtatt at første innbetaling gjelder for resten av 2007 og hele 2008.

Sak 12 - Eventuelle saker som styret legger frem eller som er innkommet som forslag
fra medlemmene.

Det var ingen saker under eventuelt

Sak 13 - Arbeidet videre

Det ble orientert om






Viktigheten av at det nye styret kommer i gang så fort som mulig
Deltakelse i aktuelle fora
Fortsette rekrutteringsprosessen
Holde momentum

Odd Arne Andreassen takket for fremmøtet.

Geir-Tony Andreassen
Referent

Signering av protokoll

……………………………………………..
Margrethe Hagerupsen

………………………………………..
Jan Fredrik Jenssen

……………………………………….
Sigrid Stangnes

Vedlegg: Medlemsbedrifter

MEDLEMSBEDRIFTER SENJA PETRO PR 4 OKTOBER

LEIKNES AS
FOKUS BANK
FINNFJORD AS
AS TIRB
SIV.ING GEIR INGE SIVERTSEN
BYGGESYSTEMER AS FINNSNES
ØVERBYGD ELEKTRO AS
BOTNHAMN SVEIS AS
TP MASKIN AS
A3 ARKITEKTKONTOR AS
HALDORSEN AS
RESULTATUTVIKLING AS
SPAREBANKEN NORD-NORGE
SIV.ING JSR JOHN S RASMUSSEN
BEDRIFTSFORBUNDET
MIDT-TROMS KJØLESERVICE AS
AKTØR SOM BYGGER AS
FINNSNES HOTELL AS
SL INSTALLASJON AS
MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT AS
KLIMASERVICE AS
KVISTAD ELEKTRONIKK AS
KOLBJØRN OLSEN AS
FINNSNES MEKANISKE AS

DEMAS AS
SNEBERG INNOVATIVE AS
SENJASTUA AS
STUDIESENTERET AS
SENJA AVFALLSSELSKAP IKS
LENVIK KOMMUNE
DEMONEYE DA
STOREGGA ENTREPRENØR
SENJA ENTREPRENØR AS
TRANØY SLIPP AS
AS FERDIGHUS
NICOPAN AS
SOLLI TRAPPEFABRIKK AS
ØKONOMISJEFEN DA
MIDT-TROMS ELECTRIC AS
SENJA TRAVEL AS
LARS ERIKSEN MASKIN AS
BYGG I NORD-GRUPPEN AS
ADOLFSEN TRANSPORT v/ARVID
ADOLFSEN
SENJA NÆRINGSHAGE AS
NÆRINGSHAGEN I MÅLSELV
UTVIKLINGSSENTERET
OLE NORDMO OG SØNN
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MIDT-TROMS MUSEUM - ORIENTERINGSSAK

Vedlegg: Henvendelse fra Midt-Troms museum av 3.01.2012

Styreleder for Midt-Troms museum, Per Gunnar Cruickshank, vil orientere i saka.

REGIONRÅDETS BEHANDLING:

Dato
19.03.12

MIDT-TROMS MUSEUMS ØKONOMI
Midt-Troms museum har et akutt behov for økt driftsstøtte så vel som investeringsstøtte fra
fylkeskommunen og staten for å oppnå de målene museet har med hensyn til forvaltning, formidling
og fornyelse. Nåværende budsjettrammen er simpelthen for knapp til å innfri forpliktelsene overfor
kommunene og samlingene. Dette er av stor betydning for Midt-Troms regionen, der
museumsvesenet står sterkt, og der samtlige kommuner er en del av det konsoliderte museet.
Av museenes vel 100 verneverdige bygninger antas det at godt over halvparten er i dårlig forfatning.
Variasjonene i bygningenes tilstand er betydelige. Særlig friluftsmuseene sliter med omfattende
etterslep i forhold til sine bygninger. En betydelig del av bygningsmassen har setnings- og råteskader.
Det er ille at regionens kulturhistoriske og verneverdige bygninger råtner på rot.
I tillegg er offentlige tilskuddsytere og politikere ofte opptatt av det synlige og målbare
museumsarbeidet, nemlig hva som vises i besøksstatistikker, utstillingsproduksjon og nyskapninger.
Det som skjer bak fasadene i et museum, i magasinene og samlingene, som handler om å registrere,
katalogisere, konservere og forske, får mindre oppmerksomhet. En del av Midt-Troms Museums
samlingen -- gjenstander, fotografier, arkivmateriale, og båter – oppbevares under kritikkverdig
magasinforhold både når det gjelder klima og lys. Magasinkvaliteten varierer fra god til elendig.
I den neste planperioden må museumsansatte, museumsstyret, representantskapet og kommunene
ha som fellesmål å påvirke politikere med debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer, møter og
andre former for lobbyvirksomhet rettet mot formelle beslutningstaker i fylkeskommunen og staten.
Midt-Troms Museum må oppnå et forsvarlig og likeverdig nivå på driftsbudsjettet. Museet må også
få investeringsstøtte slik at det kan fornye og øke sin opplevelsesverdi og attraksjonskraft.
Noen oversikter:
Museum
i Troms
fylke

Tilskudd
fra
staten

Tilskudd fra
fylkeskommune

Antall
kommuner

Antall
innbygg.

Tilskudd pr.
innbyggere
fra
fylkeskommune

(x 1000)
(x 1000)
SørTroms
MidtTroms

7 968

3 925

7

34 418

114.04

3 785

1 782

9

35 258

50.54

NordTroms

2 647

1 130

6

16178

70.84

Tilskudd

Antall
anlegg

pr.
innbyggere

/bygg

fra
kommunene
51 - 76

13/50

65 – 106, nå
vedtatt kr
90,60 - 80

23/110

6/60

Bidragsytere

Dagens situasjon

Staten
Fylkeskommune
Kommunene
Total tilskudd MTM

3 902 000 / 43.8%
1 825 000 / 20.5%
3 174 240 / 35.6%
8 901 240

Staten 60% med dagens
Tfk og K tilskudd
7 498 860 / 60%
1 825 000 / 14.6%
3 174 240 / 25.4%
12 498 100

Staten 60 % med 40%
tilskudd fra Tfk & K
9 522 720 / 60%
3 174 240 / 20%
3 174 240 / 20%
15 871 200

Det er ønskelig at styreleder Per Gunnar Cruickshank får anledning å informere regionrådet om
situasjonen og drøfte en samlet strategi for videre arbeidet med saken.
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Dato
19.03.12

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STATSKOGS REGIONUTVALG

Vedlegg:

Invitasjonsbrev fra Statskog av 02.03.12

Kopieres til møtet:

Mandat og oppgaver for Statskogs regionutvalg i Nordland og Troms

Regionsjef Kåre Rasmussen kommer til møtet og gir ei nærmere orientering.

Midt-Troms regionråd inviteres til å oppnevne to representanter til Statskogs regionutvalg for Troms.
Regionrådet oppmodes til å legge vekt på en rimelig geografisk fordeling, allsideige faglige
forutsetninger og samfunnserfaring, og en god balanse mellom kjønnene.

Det blir innkalt til et felles første møte for de tre regionutvalgene i Bodø 5.-6. juni. Dette kolliderer
for øvrig med vår egen konferanse om folkehelse og friluftsliv Aktiv i Midt-Troms.

Ramme for vedtak:
Midt-Troms regionråd oppnevner følgende representanter til Statskogs regionutvalg i Troms:
•
•
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Dato
19.03.12

NÆRINGSHAGENE I MIDT-TROMS – ORIENTERINGSSAK
Orienteringer ved lederne i de to næringshagene, Gro Lamark og Roy-Arne Johannessen, 10 min til
hver.

Regionrådet har minst en gang i fireårsperioden tatt til seg nærmere informasjon om næringshagene.
I forrige periode var det ei ekstra orientering i forbindelse med at nytt næringshageprogram var på
høring og under utforming. Det ble iverksatt fra juni 2011. Senja næringshage ble da tatt opp i
programmet for en ny tiårsperiode. SIVA har knytta noen forutsetninger til Næringshagen i Målselv
før den kan komme fullt med i programmet.

I forbindelse med informasjon om nytt næringshageprogram i RR-møte 7.09.10 gjorde regionrådet
vedtak med ei oppfordring til styrene for de to næringshagene og styret for veksthuset i Bardu om å
vurdere framtidig næringshagestruktur i Midt-Troms, se vedlegg.
Det synes som om det ikke er gjort noe fra de aktuelle styrenes side for å følge opp dette vedtaket.
Daglig leder tolker situasjonen slik at dette ikke er aktuelt tema for tida.
Mer aktuelt er det at regionrådet er oppdatert vedrørende næringshagenes situasjon og arbeid.
Samarbeidsavtalene med de enkelte kommunene blir tatt opp og drøfta i egne kontaktmøter mellom
den enkelte kommune og næringshagen.

REGIONRÅDETS BEHANDLING:

VEDLEGG:

RR-sak 31/10 NYTT NÆRINGSHAGEPROGRAM 7.09.10
Gjeldende næringshageprogram under SIVA går ut ved årsskiftet.
Gro Elise Lamark, daglig leder i Senja næringshage informerte om det nye næringshageprogrammet
som blir iverksatt fra 2011. Styreleder i Senja Næringshage, Wenche Cumming, og styreleder
Næringshagen i Målselv, Rolf Helland, deltok også i drøftingene.

RR’s BEHANDLING:
1. Midt-Troms regionråd takker for orienteringa.
2. Regionrådet ber styrene for de to næringshagene og styret for Veksthuset i Bardu om å
vurdere framtidig næringshagestruktur i Midt-Troms og gi tilråding til ny modell. Dette bør
skje innafør første halvår 2011.
3. AR (administrativt råd) får i oppgave å fremme sak om dette for regionrådet.
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Dato
19.03.12

INNSPILL TIL PLANPROSESS FOR NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM RDAII
TROMSØ 2012-2013
Vedlegg: Invitasjon til dialogmøte 22.03.12.

Som en del av RUP-partnerskapet er regionrådet invitert til dette dialogmøtet. Vi er invitert til å
holde innledning. Regionrådslederen vil gjøre det.
Noen av kommunene våre har spurt om samordning av innspill.
Det er derfor naturlig at regionrådet tenker litt ilag.

Regionrådets vedtak:
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ÅPEN POST

REGIONRÅDETS BEHANDLING:

Dato
18.03.12

