Vår ref.: RR-2012-08-21

Dato: 21. august 2012

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Tirsdag 21. august 2012 kl. 09.30-13.30

Sted:

Kommunehuset i Bardu, Setermoen

Til stede:
Ordførere:

Fra AR:
Sekretariat:

Liv Marit Bobakk, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen, Helene
Rognli, Paul Dahlø, Hans Peder Pedersen, Odd Arne Andreassen og Liv Helland Olsen
Forfall:
Arne Nysted og Fred Flakstad
AR-leder Alf Rørbakk
Herbjørg Valvåg

Dessuten informanter til sakene 35/12 og 41/12, se referatet.

Møtet ble leda av Paul Dahlø.

Følgende saker var til behandling:
35/12 VALGFAG OG UNGT ENTREPRENØRSKAP I MIDT-TROMS – ORIENTERING
41/12 FISKERIPOLITIKK PÅ DAGSORDEN
42/12 ØKONOMIPROSESSEN – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE
43/12 VEIPAKKE MIDT-TROMS
44/12 MIDT-TROMS REGIONRÅD - HVA VIL VI MED ARBEIDET VÅRT?
45/12 TILTAK FOR Å STYRKE VERTSKAPSFUNKSJONENE FOR Å TA IMOT INNVANDRERE I REGIONEN
46/12 UNGDOMSMEDVIRKNING I MIDT-TROMS
47/12 ÅPEN POST
De neste regionrådsmøtene:
29.10.: Dyrøy
10.12.: Målselv
Midt-Tromsting:
12.11.: Sørreisa
Aktuelle frister:
01.10.: Høring – Regional planstrategi for Troms 2012-2015
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Sak 35/12

VALGFAG OG UNGT ENTREPRENØRSKAP I MIDT-TROMS
(Utsatt fra møte 11.06.12)

Orientering v/ daglig leder for Ungt Entreprenørskap i Troms, Anne Grete Johansen kl. 12.15

Regionrådets vedtak:
Regionrådet takker for orienteringa og oppfordrer ordførerne til å følge opp i egen kommune de
mulighetene som Ungt Entreprenørskap åpner for.

Sak 41/12 FISKERIPOLITIKK PÅ DAGSORDEN
ORIENTERINGSSAK

Administrerende direktør i Nergård AS (konsernet), Magnar Pedersen og dir. Bjørn
Fredriksen, Nergård Senja, orienterte om følgende tema:
Rammebetingelser for fiskeindustrien, herunder leveringsplikt for trålere.

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd takker Magnar Pedersen og Kjell Fredriksen for informasjonen og tar saka til
orientering.

Sak 42/12 ØKONOMIPROSESSEN – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE
Vedlegg1:
Vedlegg 2:

Skisse for budsjettprosessen; jfr AR-vedtak 24.05.12 og RR-vedtak 11.06.12
Budsjettforslag/-skisse fra de interkommunale enhetene

AR’s BEHANDLING (17.08.12):
AR gir følgende foreløpige styringssignal:
1. Enhetene utformer budsjettforslag for 2013 med nullvekst i forhold til 2012.
2. Som følge av endring i driftsstruktur gis Senjalab mulighet til at eventuelt regnskapsmessig
overskott kan settes av i fond.
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Regionrådets vedtak:
1. Enhetene utformer budsjettforslag for 2013 med nullvekst i forhold til 2012.
2. Som følge av endring i driftsstruktur gis Senjalab mulighet til at eventuelt regnskapsmessig
overskott kan settes av i fond.
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VEDLEGG 1
PROSESS - BUDSJETTARBEIDET 2013, jfr. AR-sak 22/12, møte 24.05.12:
AR 24.05.12
AR 17.08.12
RR 21.08.12
Innen 01.10.
AR 17.10.12
RR 29.10.12
Innen 31.12.

Signaler til enhetenes arbeid.
Enhetenes forslag til budsjettramme - med begrunnelser. AR gjør vedtak som tas til RR.
RR gjør vedtak. Det oversendes kommunene for budsjettarbeidet der.
Frist for kommunene for å komme med respons/innspill vedr. RR-vedtak av 21.08.
Enhetenes forslag til budsjett 2013 - med årsplan. AR gjør vedtak; Løktas og Sekretariatets budsjett går til RR.
RR gjør vedtak for Løkta og Sekretariatet.
Kommunenes vedtak vedr. budsjett for enhetene oversendes regionrådet.
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Telefon + 47 911 82 304
herbjorg.valvag@midt-troms.no
Postboks 46, 9305 Finnsnes
Org. nr. 979 624 646
www.midt-troms.no

Sak 43/12 Veipakke Midt-Troms
NB: Inkludert trafikksikkerhet og gang-/sykkelveger.

Innstilling til vedtak:

1.

Midt-Troms regionråd viser til de utfordringer som veisektoren har i Midt-Troms,
synliggjort gjennom prosjektet Vekstregionen Midt-Troms. Regionrådet vil styrke
fokuset på dette og bidra til omfattende utbygginger i regionen i årene framover. På
dette grunnlaget vil regionrådet starte arbeidet med en Veipakke Midt-Troms.

2.

Regionrådet forutsetter at kommunestyrene i regionen slutter samstemmig opp om
denne veisatsingen. Saken oversendes derfor kommunestyrene i regionen med
anbefaling om at de i et prinsippvedtak gir sin tilslutning til regionrådets oppstart av en
mulighetsstudie som første ledd i prosjektet Veipakke Midt-Troms. Kommunene tilbys
et felles saksframlegg på grunnlag av denne saken og dens behandling i regionrådet.
Kommunene anmodes om å gjøre sin beslutning snarest mulig, helst innen utgangen
av september måned.

3.

Regionrådet er inntil videre styringsgruppe for prosjektet. Som arbeidsgruppe for
regionrådet oppnevnes følgende tre ordførere; 1…………… ( leder), 2………….
3…………………. Daglig leder er sekretariat for arbeidsgruppen.

4.

Regionrådet vil påpeke samarbeidet med næringslivet som svært viktig.
Styringsgruppen bes derfor i samarbeid med Profilgruppen avklare hvordan dette
samarbeidet kan gjennomføres best mulig.

5.

Midt-Troms regionråd ser fram til et godt og positivt samarbeid med
Fylkeskommunen og Statens veivesen. Arbeidsgruppen avklarer til regionrådets neste
møte hvordan dette samarbeidet kan gjennomføres best mulig.

Regionrådets vedtak:

1.

Midt-Troms regionråd viser til de utfordringer som veisektoren har i Midt-Troms,
synliggjort gjennom prosjektet Vekstregionen Midt-Troms. Regionrådet vil styrke

fokuset på dette og bidra til omfattende utbygginger i regionen i årene framover. På
dette grunnlaget vil regionrådet starte arbeidet med en Veipakke Midt-Troms.
2.

Regionrådet forutsetter at kommunestyrene i regionen slutter samstemmig opp om
denne veisatsingen. Saken oversendes derfor kommunestyrene i regionen med
anbefaling om at de i et prinsippvedtak gir sin tilslutning til regionrådets oppstart av en
mulighetsstudie som første ledd i prosjektet Veipakke Midt-Troms. Kommunene tilbys
et felles saksframlegg på grunnlag av denne saken og dens behandling i regionrådet.
Kommunene anmodes om å gjøre sin beslutning snarest mulig, helst innen utgangen
av september måned.

3.

Regionrådet er inntil videre styringsgruppe for prosjektet. Som arbeidsgruppe for
regionrådet oppnevnes følgende tre ordførere; Paul Dahlø ( leder), Geir-Inge
Sivertsen og Guttorm Nergård. Daglig leder er sekretariat for arbeidsgruppen.

4.

Regionrådet vil påpeke samarbeidet med næringslivet som svært viktig.
Styringsgruppen bes derfor i samarbeid med Profilgruppen avklare hvordan dette
samarbeidet kan gjennomføres best mulig.

5.

Midt-Troms regionråd ser fram til et godt og positivt samarbeid med
Fylkeskommunen og Statens veivesen. Arbeidsgruppen avklarer til regionrådets neste
møte hvordan dette samarbeidet kan gjennomføres best mulig.

Sak 44/12

MIDT-TROMS REGIONRÅD
HVA VIL VI MED ARBEIDET VÅRT?
TO DIMENSJONER:
•

FELLESSKAP OM TILBUD AV TJENESTER

•

UTVIKLINGSLØFT FOR REGIONEN

Noen refleksjoner kom i møtet.
Regionrådets behandling:
Diskusjonen følges opp videre.
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Sak 45/12

DET GODE LIV I NORD:
TILTAK FOR Å STYRKE VERTSKAPSFUNKSJONENE FOR Å TA IMOT INNVANDRERE I
REGIONEN

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker for utredningsnotatet og tar det til foreløpig orientering.
2. Framlegget med forslag til tiltak tas med til den enkelte kommune til inspirasjon for
forbedringer og diskusjon med vurdering av foreslåtte tiltak.
3. Saka tas opp behandling i RR-møte 29.10.12.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker for utredningsnotatet og tar det til foreløpig orientering.
2. Framlegget med forslag til tiltak tas med til den enkelte kommune til inspirasjon for
forbedringer og diskusjon med vurdering av foreslåtte tiltak.
3. Saka tas opp behandling i RR-møte 29.10.12.

Sak 46/12

UNGDOMSMEDVIRKNING I MIDT-TROMS

Vedlegg:

Notat fra Dyrøyseminarsenteret
Program for Dyrøyseminaret ”Nye perspektiver”- Unges makt og medvirkning i
lokalsamfunnsutvikling, 19.-20. september 2012.

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppfordrer de kommunene i regionen som ikke har ungdomsråd, om å
etablere dette.
2. Regionrådet oppfordrer videre kommunene til å delta på høstens Dyrøyseminar med minst to
ungdommer og en voksen kontaktperson.
3. Regionrådet støtter etableringa av et regionalt ungdomsråd med initiativ og prosjektarbeid tillagt
Dyrøyseminarsenteret.
4. Regionrådet vil gjennom faglig og politisk innsats bidra til viderutviklinga av prosjektet
Ungdomsmedvirkning i Midt-Troms.
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Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppfordrer de kommunene i regionen som ikke har ungdomsråd, om å
etablere dette.
2. Regionrådet oppfordrer videre kommunene til å delta på høstens Dyrøyseminar med minst to
ungdommer og en voksen kontaktperson.
3. Regionrådet støtter etableringa av et regionalt ungdomsråd med initiativ og prosjektarbeid tillagt
Dyrøyseminarsenteret.
4. Regionrådet vil gjennom faglig og politisk innsats bidra til viderutviklinga av prosjektet
Ungdomsmedvirkning i Midt-Troms.

Sak 47/12 ÅPEN POST
To saker v/Geir-Inge Sivertsen:
Gullestadsutvalget innstilling/rapport: Bør tas opp i regionrådet; egen uttalelse.
Senja Petro:
Geir-Inge Sivertsen, Paul Dahlø og Arne Nysted følger opp sak om revitalisering av foreninga.

REGIONRÅDETS BEHANDLING:
Regionrådet tar sakene til orientering.

Herbjørg Valvåg
referent
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