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Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 11.06.2012
Tid:

Mandag 11. juni 2012 kl. 09.30-15.00

Sted:

Mefjord Brygge, Mefjordvær

Til stede:
Ordførere:
Forfall:
Sekretariat:

Helene Rognli, Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Odd Arne Andreassen,
Fred Flakstad, Gunnleif Alfredsen, May Tove Grytnes
Geir-Inge Sivertsen, Paul Dahlø og Liv Helland Olsen (også hennes vara Louis
Edvardsen)
Herbjørg Valvåg

Dessuten informanter til sakene 27/12, 31/12 og 35/12, se referatet.
Møtet ble leda av Helene Rognli.

Følgende saker (27-40) var til behandling:
27/12 SJUMILSSTEGET – HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER?
V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS
28/12 VEKSTREGIONEN MIDT-TROMS OG ARBEIDET MED MIDT-TROMSPAKKEN - STATUS
29/12 KYSTSONEPLANLEGGING – VIDERE OPPFØLGING AV ARBEIDET
30/12 ØKONOMIPROSESSEN FOR DE INTERKOMMUNALE ENHETENE - ORIENTERING
31/12 DET GODE LIV I NORD – MILEPÆLSRAPPORT
32/12 STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I DISTRIKTENE – ET PILOTPROSJEKT i
MIDT-TROMS, NORD-TROMS OG ØST-FINNMARK
33/12 UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS
34/12 VALGFAG OG UNGT ENTREPRENØRSKAP I MIDT-TROMS – ORIENTERING (utsettes)
35/12 GOLFBANE I MIDT-TROMS - ORIENTERING
36/12 TIDLIG INNSATS I BARNEHAGE OG SKOLE – STATUS FOR SATSINGA
37/12 ÅPEN POST

38/12 NAVN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I YTRE MIDT-TROMS
39/12 REVITALISERING AV INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET
40/12 INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I NÆRINGSHAGEN I MÅLSELV
De neste regionrådsmøtene:
21.-22.08: Bardu – ordførertur til Altevatn
29.10.: Dyrøy
10.12.: Målselv
Midt-Tromsting:
12.11.: Sørreisa

Ordfører Guttorm Nergård ønska velkommen og orienterte om nærings- og samfunnsliv i Berg
kommune.

Sak 27/12

SJUMILSSTEGET – HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE
KOMMUNALE TJENESTER?
Kommuneanalysen 2012, jf. brev fra Fylkesmannen av 02.03.2012.

Vedlegg:

Brev fra Fylkesmannen i Troms av 02.03.2012 med kontrollspørsmål for kommunenes
arbeid.

Orientering v/ Eivind Pedersen, Fylkesmannen i Troms
Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet takker Eivind Pedersen for orienteringa.
2. Kommunene oppfordres til å gjennomføre kommuneanalysen i tråd med Fylkesmannens opplegg
og tidsplan (frist 15. oktober 2012).

Sak 28/12

VEKSTREGIONEN MIDT-TROMS OG ARBEIDET MED MIDT-TROMSPAKKEN STATUS

Regionrådets vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
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Sak 29/12

KYSTSONEPLANLEGGING – VIDERE OPPFØLGING AV ARBEIDET

Vedlegg:
1. Oversikt over økonomien i fylkeskommunens arbeid med kystsoneplanlegging
2. Forslag til prinsipper, prosess og fullmakter for ansettelse av regional prosjektleder for
”Kystsoneplanlegging i Troms” og prosjektleder for Vannområdene i Troms.

Regionrådets gjorde i 12.12.11 følgende 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 planfelt.

AR’s vedtak 07.03.12:
1. AR ber kommunene om å gjøre vedtak i henhold til invitasjon fra Troms fylkeskommune.
Dette må skje snarest og innen 15. mars.
2. AR-leder og daglig leder bes vurdere mulig organisering av prosjektledelse. Forslag om dette
fremmes i neste møte, 24. mai.
Skisse for videre framdrift:
Saka er konferert nærmere med daglig leder for Sør-Troms regionråd. For begge regionrådene sliter
vi med å bringe opp egenandeler til ei prosjektlederstilling ut over de 400.000 som er satt av til hvert
regionråd. Ut fra erkjennelsen av at det faktisk er gjort mye kystsonerelatert arbeid i både Sør-Troms
og Midt-Troms, og at det er et godt samarbeid over regiongrensene i Astafjordprosjektet, foreslår vi
følgende:
1. Det opprettes ei felles prosjektlederstilling for å ivareta kystsoneplanlegginga i Midt-Troms
og Sør-Troms.
2. Det søkes om prosjektmidler (se vedlagte oppsett over økonomi) for å ivareta gode
støttefunksjoner i arbeidet.
3. I samarbeid med fylkeskommunen lages det gode rutiner for samhandling i prosjektet, bl.a. i
forhold til fylkeskommunens kontakt- og veilederapparat.
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4. Denne skissen drøftes videre med Sør-Troms regionråd og fylkeskommunen. Saka legges
fram til behandling i møte i Midt-Troms regionråd 11.06.12.

AR’s vedtak:
AR slutter seg til skissen for videre framdrift i arbeidet med kystsoneplanlegging.
Etter at AR hadde saka til behandling 24.05.12, har daglig leder i Sør-Troms regionråd laga et notat
med beskrivelse av rutiner for tilsetting av prosjektleder både vedrørende kystsoneplanlegging og
vannregionsamarbeid, se vedlegg. Regionrådet bør fatte vedtak om prinsipp, prosess og fullmakter
for å få prosjektledelsen(e) på plass. Dette er upløyd land, og det er hensiktsmessig at det finnes
gjennomtenkte avtaler for handteringa av arbeidet.

Regionrådets vedtak :
1. Regionrådet slutter seg til skissen for videre framdrift i arbeidet med kystsoneplanlegging.
2. Midt-Troms regionråd ber om at det tas hensyn til at de kommunene som deltar i
Astafjordprosjektet har gjennomført og satt ressurser inn i deler av det arbeidet som skal
gjøres for å få på plass kystsoneplaner.
3. Regionrådet godkjenner de foreslåtte rutiner for tilsetting av prosjektledere i henholdsvis
prosjektene Kystsoneplanlegging i Troms og Vannområdene i Troms.

Sak 30/12

ØKONOMIPROSESSEN FOR DE INTERKOMMUNALE ENHETENE

Vedlegg: Utredning og forslag i henhold til AR-vedtak 7.03.12
I sak 09/12 i AR-møtet 07.03.12 gjorde AR følgende vedtak:
Diskusjonen om økonomiprosessen for de interkommunale ordningene tas videre i neste AR-møte.
Forslag til prosess fremmes til dette møtet.
AR’s vedtak 24.05.12:
1. AR gir sin tilslutning til den foreslåtte økonomiprosessen. Den gjøres gjeldende som standard
også for kommende års økonomiprosesser.
2. Enhetene oppfordres til å vurdere/foreslå innsparinger i løpende drift.
3. Krisesenteret i Midt-Troms tilskrives med oppfordringer til å følge det samme tidsskjemaet i
sin prosess/dialog med kommunene.

4

Regionrådets vedtak:
Regionrådet slutter seg til AR’s vedtak i saka.

Sak 31/12

DET GODE LIV I NORD – MILEPÆLSRAPPORT

Innledning v/ prosjektleder Arne Ivar Hanssen
Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet takker for rapporteringa.
2. Prosjektledelsen bes om å vurdere og foreslå tiltak for å styrke vertskapsfunksjonene for å ta
imot innvandrere til regionen.

Sak 32/12

STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I DISTRIKTENE – ET
PILOTPROSJEKT i MIDT-TROMS, NORD-TROMS OG ØST-FINNMARK

Vedlegg: Notat fra Arnfinn Andersen, styreleder Studiesenteret Finnsnes

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd gir sin tilslutning til at det fremmes søknad om midler for å realisere
pilotprosjektet STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I DISTRIKTENE.

Sak 33/12

UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS

Innspill fra ordfører/RR-leder Helene Rognli.
Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd slutter seg til målsettinga om å styrke Bardufoss flyplass.
2. Regionrådet ber Helene Rognli og Paul Dahlø (ansvarlige for politikkområdet Samferdsel-luft)
om å lage mandat og foreslå representanter til et flyplassutvalg.
3. Regionrådet kan behandle saka 21. august.
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Sak 34/12

VALGFAG OG UNGT ENTREPRENØRSKAP I MIDT-TROMS

Saka utsatt til neste møte.

Sak 35/12

GOLFBANE I MIDT-TROMS (i nedre Bardu) - ORIENTERING

Geir Lillegård og Bjørnar Uteng orienterte om Finnkroken Golfpark. Parken etableres av Midt-Troms
Golfklubb.
Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet takker for orienteringa.
2. Opplegget med å profilere kommunene på utslagsstedene på driving rangen sendes som
søknad via den enkelte ordfører for behandling i vedkommende kommune.
3. Midt-Troms Golfklubb med samarbeidsparter ønskes lykke til med realiseringa av golfparken.

Sak 36/12

TIDLIG INNSATS – PLAN FOR SATSINGA

(Gjelder kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Torsken og Tranøy)
Vedlegg:

1. Tilbakemelding (e-post) på vår henvendelse til Statped
2. Notat fra Andreas Hansen

AR gjorde 07.03.12 følgende vedtak:
1. AR er positiv til et utviklingsopplegg for tidlig innsats i barnehager og skoler i regionen basert
på de skissene som er gitt for nettverket for fagansvarlige; jfr. referat fra møte 21.02.12 med
tilhørende presentasjon fra Andreas Hansen.
2. Det avklares om alle kommunene og alle skoler/barnehager i den enkelte kommune må være
med i prosjektet.
3. Kommunene bes gi tilbakemelding til daglig leder om deltakelse innen 31. mars.
4. Rådmennene i de deltakende kommuner ivaretar informasjons- og forankringsarbeidet i egen
kommune.
5. AR’s rådmannsgruppe bes i kontakt med den oppnevnte arbeidsgruppa, jfr. referat fra møte
21.02.12, om å utforme mandat for det videre arbeidet.

Kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Torsken og Tranøy har sagt ja til å samarbeide i det
planlagte prosjektet. Statped stiller seg positiv til å gå inn i satsinga med disse kommunene som
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deltakere. Anbefalinga er at alle barnehagene og alle (barne-)skolene i den enkelte kommune er
med. Den pedagogiske innsatsen rettes mot 4-5-åringene og elevene i 1.-2.klasse.

Rådmennene for de seks samarbeidskommunene (styringsgruppa) ble i møtet 24.05.12 invitert til å
diskutere følgende:
1. Innholdet i prosjektet med utarbeiding av søknad/henvendelse til Statped.; jfr e-post fra
Rune Johnsen.
2.

Avsetting av ressurser til prosjektledelse.

3. Styringsstrukturen i prosjektet.
4. Status i forankringsarbeidet i egen kommune og videre tiltak i så måte.

STYRINGSGRUPPAS VEDTAK:
1. Prosjektet planlegges og utvikles i tråd med de skisser som foreligger.
2. Søknad utarbeides på vegne av de seks kommunene og oversendes Statped.
3. Det søkes om eksterne midler til koordinering / prosjektledelse.
4. Rådmennene for deltakerkommunene er styringsgruppe i prosjektet.
5. Det barnehage- og skolefaglige nettverket bidrar til oppstart av arbeidet.
6. Rådmennene sørger for forankring av arbeidet i egen kommune.

Regionrådets vedtak:
Ordførerne for de seks deltakerkommunene i arbeidet med Tidlig og forebyggende innsats i
barnehage og skole slutter seg til styringsgruppas vedtak.

Sak 37/12

ÅPEN POST

Arne Nysted om endringer i reglene for eiendomsskatt på verker og bruk, der maskinelt utstyr
planlegges tatt ut som objekter for kommunal beskatning. Et forslag om at kommunene skal ha
muligheter for kommunene til å beskatte naturressurser. Distriktskommunene taper på dette;
eiersiden styrkes. RVK lager forslag til høringsuttalelser.
Årsmelding for Utmarkkommunenes sammenslutning omdelt i møtet.
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Randi Lillegård: Orientering om FoU-opplegg i Dyrøy vedrørende kortreist energi.
Kort orientering om Forskningsdagene i Midt-Troms 2012.

Sak 38/12

NAVN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I YTRE MIDT-TROMS

Vedlegg: Uttalelse fra Bjarne Dalhaug og Dagfinn Stenvoll
Saka legges fram med følgende alternative forslag til vedtak:
Midt-Troms regionråd anbefaler fylkesrådet om å gå gjennom prosessen vedrørende navnet Senja
videregående skole på nytt for å vurdere om alle hensyn er tatt i saka. eller
Med bakgrunn i den gjennomførte prosessen vedrørende navn på Senja videregående skole, finner
Midt-Troms regionråd at det ikke er grunnlag for at fylkesrådet skal ta saka opp til ny vurdering.
Regionrådets behandling:
Etter en kort diskusjon ble de to forslagene tatt opp til votering.
Følgende forslag ble vedtatt med 6 stemmer; (2 stemmer avgitt for det alternative forslaget):
Med bakgrunn i den gjennomførte prosessen vedrørende navn på Senja videregående skole, finner
Midt-Troms regionråd at det ikke er grunnlag for at fylkesrådet skal ta saka opp til ny vurdering.

Sak 39/12

REVITALISERING AV INTERESSEORGANISASJON FOR
PETROLEUMSVIRKSOMHET
STATUS FOR ARBEIDET

Vedlegg: Styreleder i Senja Petros brev av 29.05.12 til medlemsbedriftene av Senja Petro.
Regionrådet behandla denne saka 19.03.12 og gjorde følgende vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppnevner ei arbeidsgruppe med følgende medlemmer Paul Dahlø,
Arne Nysted og Geir-Inge Sivertsen.
2. Arbeidsgruppa får i oppgave å reorganisere / revitalisere arbeidet med en
interesseorganisasjon for petroleumsvirksomhet.
3. Arbeidsgruppa bes om å komme med forslag til organisering, inkludert forslag til mandat og
vedtekter, til neste møte i regionrådet, 11.06.12.
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Regionrådets vedtak:
Regionrådet tar informasjonen til orientering.

Sak 40/12

INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I NÆRINGSHAGEN I MÅLSELV

Vedlegg: Forslag til serviceavtale for mulig medlemskap i Næringshagen i Målselv

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker for invitasjonen.
2. Regionrådets avtale om å leie kontorlokaler hos Senja næringshage opphører sommeren
2013. Da opphører også vårt medlemskap i Senja næringshage.
3. Midt-Troms regionråd skriver ikke serviceavtale med Næringshagen i Målselv.
4. Midt-Troms regionråd har – og vil i fortsettelsen ha – et godt samarbeid med de to
næringshagene i regionen.

Herbjørg Valvåg
referent
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