29. oktober 2012

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 29. oktober 2012 kl. 10.00

Sted:

Nordavindshagen, Brøstadbotn

Til stede:
Ordførere:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen, Helene Rognli,
Paul Dahlø og Odd Arne Andreassen,
Forfall:
Fred Flakstad
Ordfører MTT: Liv Helland Olsen
Rådmenn:
Alf Rørbakk og Rolf-Erik Søreide
Sekretariat:
Herbjørg Valvåg
Dessuten informanter til sakene 52/12 og 63/12 , se referatet.
Møtet ble leda av Paul Dahlø.
Velkomstord fra Randi Lillegård, ordføreren i Dyrøy og vertskap for dagens møte.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Følgende saker var til behandling:
48/12 BUDSJETT 2013 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE – OVERSIKTSSAK
49/12 LØKTA – BUDSJETT 2013
50/12 BUDSJETT 2013 – SEKRETARIATET
51/12 FRAMTIDA FOR SENJA TINGRETT
52/12 TILTAK FOR Å STYRKE VERTSKAPSFUNKSJONENE FOR Å TA IMOT INNVANDRERE I REGIONEN
53/12 INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET – FORSLAG OM REVITALISERING
54/12

INNKJØPSPRAKSIS I FORSVARET

55/12 DMS Motorprosjekt – Lenvik kommune som regional motor i samhandlingsreformen – valg
av representant fra regionrådet
56/12 UNGDOMSMEDVIRKNING – DANNING AV UNGDOMSRÅD
57/12 VEIPAKKE MIDT-TROMS – STATUS PÅ KOMMUNENES VEDTAK M.M.

1

58/12 SAKER TIL MIDT-TROMSTINGET OG REGIONRÅDETS MØTER
59/12 UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS – oppfølging av sak fra 11.06.12
60/12 FORSLAG TIL UTTALELSE OM OPPDRETTSNÆRINGA – AREALBRUK OG KOMPENSASJON TIL
KOMMUNENE
61/12 PROSJEKTET ARENA UTMARK
62/12 ÅPEN POST
63/12 BUDSJETT 2013 – PPT FOR MIDT-TROMS

De neste regionrådsmøtene:
10.12.: Målselv
Midt-Tromsting:
12.11.: Sørreisa
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48/12

Budsjett 2013 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE - oversiktssak

AR’s vedtak:
AR tar informasjonen i denne saka til orientering og viser til behandling av budsjettet for 2013 for
den enkelte enhet.

Innstilling til vedtak RR:
Regionrådet tar informasjonen i denne saka til orientering og viser til regionrådets behandling av
budsjettet for 2013 for enhetene SEKRETARIATET, LØKTA og PPT.

RR’s vedtak:
Regionrådet tar informasjonen i denne saka til orientering og viser til regionrådets behandling av
budsjettet for 2013 for enhetene SEKRETARIATET, LØKTA og PPT.

49/12 LØKTA – BUDSJETT 2013
(Gjelder alle kommunene)
Vedlegg: Forslag til budsjett med handlingsplan 2013 for LØKTA
Innstilling til vedtak:
Budsjett og handlingsplan for 2013 for LØKTA vedtas.

AR’s vedtak:
Budsjett og handlingsplan for 2013 for LØKTA vedtas.

Regionrådets vedtak:
Budsjett og handlingsplan for 2013 for LØKTA vedtas.
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Kommune

Folketall pr.
01.01.12

20 % av driftskostnadene Kr folketallsfordelt;
i LØKTA deles likt
860 020,- : 29 720=
20 % av 1 075 025,- =
kr 29,- pr. innbygger
215 005,-

Totalt pr kommune
2012

Totalt pr kommune
2013

Økning i kr.

Lenvik
Bardu
Sørreisa
Dyrøy
Berg
Torsken
Tranøy
Målselv

11 360
3 882
3 379
1 188
888
893
1 527
6 603

26 876,26 876,26 876,26 876,26 876,26 876,26 876,26 876,-

329 440,112 578,97 991,34 452,25 752,25 897,44 283,191 487,-

347 080,138 283,122 066,60 552,52 089,52 202,70 009,212 719,-

356 316,139 454,124 867,61 328,52 628,52 773,71 159,218 363,-

9236,1171,2801,776,539,539,1150,5644,-

Totalt

29 720

215 008,-

861 880,-

1 055 000,-

1 076 888,-

21 888,- = 2,1 %
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MidtMidt-Troms regionråd
Bardu

Berg

50/12

Dyrøy

Lenvik

Målselv

Sørreisa

Torsken

Tranøy

BUDSJETT 2013 – SEKRETARIATET

AR’s vedtak:
1. Budsjett for sekretariatet for 2013 vedtas.
2. Oppgavene til sekretariatet (jfr. liste vedlagt) bør gjennomgås/vurderes av AR-leder og
regionrådsleder i samarbeid med daglig leder.
Regionrådets vedtak:
1. Budsjett for sekretariatet for 2013 vedtas.
2. Oppgavene til sekretariatet (jfr. liste vedlagt) gjennomgås/vurderes av AR-leder og
regionrådsleder i samarbeid med daglig leder.

940 000 fordelt på
de åtte
kommunene:
Folketall pr. Halvparten i like
1.01.12
andeler
Etter folketall

Bardu

2013

2012 til sml

3882

58 750

61 391

120 141

118 426

Berg

888

58 750

14 043

72 793

71 494

Dyrøy

1188

58 750

18 787

77 537

76 102

Lenvik

11360

58 750

179 650

238 400

232 115

Målselv

6603

58 750

104 422

163 172

158 957

Sørreisa

3379
893

58 750
58 750

53 436
14 122

112 186
72 872

109 597
71 556

1527
58 750
24 148
82 898
29720
940 000
470 000
470 000
Økninga for kommunene fra 2012 til 2013 er 2,23 %.

81 252
919 500

Torsken

Tranøy

51/12

FRAMTIDA FOR SENJA TINGRETT

Vedlegg: Brev av 26.03.12 med uttalelse fra Midt-Troms regionråd vedr. Senja tingrett
Begrunnelser for at byen og regionsenteret i Midt-Troms skal ha tingrett:
•

Det dreier seg om 30 000 innbyggere fordelt i et stort geografisk nedslagsfelt. En reiseveg til
slike tjenester i Tromsø, Harstad eller eventuelt Narvik, blir uforholdsmessig lang for
brukerne.

•

Senja tingrett er en ressursoptimal enhet. I en sentralisert struktur vil politiet måtte bruke
mye tid og ressurser til å frakte folk - og seg selv - til og fra. Regionen Midt-Troms har
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dessuten satt seg fast som et handterlig fellesskap for de åtte kommunene – og for Senja
tingrett.
•

Senja tingrett representerer viktige kompetansearbeidsplasser.

Regionrådets vedtak:
Geir-Inge Sivertsen og daglig leder utformer en uttalelse i tråd med de innspill som kom i møtet.

52/12 DET GODE LIV I NORD:
TILTAK FOR Å STYRKE VERTSKAPSFUNKSJONENE FOR Å TA IMOT INNVANDRERE I
REGIONEN

Regionrådets vedtak 21.08.12:
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.

29.10.12:

Prosjektleder Ulrike Naumann orienterte.

Regionrådets vedtak 29.10.12:
1. Midt-Troms regionråd takker for utredningsnotatet og den muntlige orienteringa.
2. Kommunene oppfordres til å ta med erfaringene som er nedfelt i prosjektnotatet i arbeidet
med å kvalitetssikre kommunens nettsider og servicefunksjoner.
3. Det jobbes videre med å se på mulighetene for å etablere ei felles ordning som ivaretar gode
vertskapsfunksjoner for innflyttere til Midt-Troms. Dette må sees i et vidt perspektiv både
mht innflyttergrupper og samarbeid mellom forskjellige funksjoner (turist- og
servicefunksjoner, andre rekrutteringsprosjekt etc.).

53/12

INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET –
FORSLAG OM REVITALISERING

Vedlegg:

Vedtektene for Senja Petro, vedtatt på stiftelsesmøte 4.10.2007

Regionrådet behandla denne saka første gang 19.03.12, på initiativ fra Geir-Inge Sivertsen, og gjorde
følgende vedtak:
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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.

I regionrådets møte 11.06.12 ble det gitt informasjon om status i saka.
Vedtakets punkt 3 var på dette tidspunktet ikke iverksatt.
Regionrådets vedtak 11.06.12:
Regionrådet tar informasjonen til orientering.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd er innstilt på å revitalisere arbeidet til en interesseorganisasjon for
petroleumsvirksomhet.
2. Paul Dahlø, Geir-Inge Sivertsen og Arne Nysted velges som interimsstyre for organisasjonen.
3. Kommunene i Midt-Troms og næringslivet inviteres til et stiftelsesmøte. Dette vil skje like over
nyttår.
4. De foreliggende vedtekter legges til grunn. Hovedfokus for organisasjonens arbeid vil i første
omgang være politisk påvirkning.
5. Stiftelseskapitalen settes til kr. 20.000 per deltakerkommune.

54/12

INNKJØPSPRAKSIS I FORSVARET

Ordføreren i Bardu, Arne Nysted, har bedt om at denne saka tas opp i regionrådet.
Han har i samarbeid med Bardu Utvikling laget et notat om Forsvarets innkjøpspraksis. Knyttet til
dette er det også uttalelser fra næringsaktører.

Regionrådets vedtak:
Arne Nysted utformer i samarbeid med daglig leder en uttalelse basert på skriftlige innspill i saka og
regionrådets diskusjon.
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55/12

DMS Motorprosjekt – Lenvik kommune som regional motor i
samhandlingsreformen – valg av representant fra regionrådet

Vedlegg:

Brev fra Lenvik kommune av 16.10.12 med saksutredning og vedtak

Regionrådet er i brev fra Lenvik kommune av 16.10.12 bedt om å oppnevne en politisk representant i
prosjektgruppa for dette arbeidet, i tråd med kommunestyrets vedtak av 26.04.12.

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd oppnevner Guttorm Nergård, ordfører i Berg kommune, som representant i
prosjektgruppa til DMS Motorprosjekt – Lenvik kommune som regional motor i
samhandlingsreformen.

56/12

UNGDOMSMEDVIRKNING – DANNING AV
UNGDOMSRÅD
Status i arbeidet med å danne kommunale ungdomsråd.
Videre arbeid med et regionalt ungdomsråd.

Regionrådets vedtak i sak 46/12, 21.08.12:
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 videreutviklinga av prosjektet
Ungdomsmedvirkning i Midt-Troms.

Informasjon som kom fram i møtet:
Det er ungdomsråd i følgende kommuner: Lenvik, Målselv, Dyrøy, Bardu og Sørreisa.
Tranøy vil foreslå oppretting av ungdomsråd i kommunestyrets desembermøte. Berg har opprettet
koordinatorstilling; etablering av ungdomsråd i sikte i desember.
Ungdommens kommunestyre: Lenvik
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Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppfordrer den enkelte kommune og ordfører til å være pådriver for
etablering av og gode arbeidsforhold for ungdomsråd i kommunen.
2. Regionrådet oppfordrer til deltakelse i ungdomsrådsamlinga 16.-17. november 2012 i Ibestad.
3. Regionrådet ser det som viktig at det snarest etableres et regionalt ungdomsråd i Midt-Troms.
Nye ungdomsråd gis mulighet til å slutte seg til etter hvert som de etableres.

57/12

VEIPAKKE MIDT-TROMS – STATUS PÅ KOMMUNENES VEDTAK M.M.

Regionrådets vedtak i sak 43/12 21.08.12:

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 vegvesen. Arbeidsgruppen avklarer til regionrådets neste møte hvordan
dette samarbeidet kan gjennomføres best mulig.

Saksforelegg ble laga og sendt til kommunene 27.08.12.
Sekretariatet har fått beskjed om positivt kommunestyrevedtak fra disse kommunene:
Tranøy (4.09.12), Torsken (11.09.12), Berg (12.09.12), Bardu (19.09.12).
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Fra behandlinga i møtet:
Diskusjon om de manglende spor av vekstregionen Midt-Troms i den nordnorske delegasjonens
nylige presentasjon av utfordringene i samferdselssektoren i Nord-Norge for sentrale myndigheter.
Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd minner om det arbeidet som regionrådet og Profilgruppen har gjort for å
profilere Vekstregionen Midt-Troms. Dette har vi oppfattet en klar tilslutning til; vi har faktisk ikke
hørt noen motforestillinger.
Regionrådet registrerer at det i uttalelsen i tilknytning til det nordnorske møtet med
Samferdselsdepartementet og Kyst- og fiskeridepartementet ikke finnes spor av dette.
Vi forventer at fylkesråd for samferdsel, Terje Olsen, formidler en tilleggsuttalelse hvor denne
presiseringa klart kommer fram, og at dette følges opp overfor Storting og regjering.
Adressater for denne uttalelsen: Fylkesråd Terje Olsen, samferdselskomiteen og Tromsbenken

58/12

SAKER TIL MIDT-TROMSTINGET OG REGIONRÅDETS MØTER

Regionrådets vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

59/12

UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS – oppfølging av sak fra 11.06.12

Regionrådets vedtak 11.06.:
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.

2. MUNTLIG ORIENTERING VED ROGNLI/DAHLØ

Regionrådets vedtak:
Paul Dahlø og Helene Rognli følger saka videre opp.
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60/12 FORSLAG TIL UTTALELSE OM OPPDRETTSNÆRINGA – AREALBRUK OG KOMPENSASJON TIL
KOMMUNENE

Regionrådets vedtak:
Geir-Inge Sivertsen og daglig leder utarbeider forslag til uttalelse, som sendes regionrådets
medlemmer for tilbakemelding før utsending.

61/12

PROSJEKTET ARENA UTMARK

Vedlegg:

Foreløpig søknadsdokument til Troms fylkeskommune, RUP-midler
Strategidokument for hovedprosjektet

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd støtter opp om prosjektet Arena Utmark og står som formell eier av
prosjektet med de rammer som er beskrevet i det framlagte strategidokumentet.
2. Målselv kommune bes om å sørge for informasjon om prosjektet til den enkelte kommune, bl.a.
gjennom et saksforelegg, slik at den enkelte kommune kan gjøre et formelt vedtak om deltakelse
i prosjektarbeidet.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd støtter opp om prosjektet Arena Utmark og står som formell eier av
prosjektet med de rammer som er beskrevet i det framlagte strategidokumentet.
2. Målselv kommune bes om å sørge for informasjon om prosjektet til den enkelte kommune, bl.a.
gjennom et saksforelegg, slik at den enkelte kommune kan gjøre et formelt vedtak om deltakelse
i prosjektarbeidet.
3. Det forventes god representasjon fra regionen (de øvrige kommunene) i styrings- og
prosjektgruppe.

62/12

ÅPEN POST

Forslag fra stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl om besøk fra Tromsbenken mandag 19.
november: Det sjekkes opp hvem som kommer fra Tromsbenken og hvilke temaer som er aktuelle
fra vår side.
Arne Nysted: Til neste møte inviteres regionlensmennene i Bardu/Målselv/Balsfjord og ytre region
til å snakke om politiberedskapen i Midt-Troms.
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Møteplan for 2013 - fastsetting av møtene for regionrådet (RR) og Midt-Tromstinget (MTT), slik:
RR:

11.02., 15.04., 17.06., 2.09., 28.10. og 16.12. (mandager)

MTT:

13.05. og 11.11.

Administrativt råd (AR) legger sine møter inn i forhold til dette med onsdag som møtedag. Daglig
leder fastsetter møtesteder i tråd med vanlig praksis for rullering mellom kommunene.

63/12

BUDSJETT 2013 – PPT FOR MIDT-TROMS

(Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy)
Vedlegg1:

Forslag til budsjett (A og B)

Vedlegg 2:

Notat om situasjonen – for PPT og for kommunene

Styret gjorde i AR-sak 31/12 (17.08.12) følgende vedtak:
Ordførerne i samarbeidskommunene for PPT i Midt-Troms informeres spesielt om situasjonen ved PPT
i tilknytning til regionrådsmøtet 29. oktober 2012.
For denne informasjonen hadde tjenesteleder Bengt Viken utarbeidet et notat, som var vedlagt. Han
gav også nærmere informasjon i møtet.

I samråd med AR-leder ble det lagt fram to budsjettforslag for PPT til styrets behandling, forslag A og
forslag B, se framlagte tallbudsjett.

Styrets behandling av budsjettet (17.10.12):
Styret legger kommunenes innsats for 2012 til grunn, d.v.s. 4 202 848 kr., oppjustert med kommunal
deflator (3,3 %). Dette innebærer en samlet innsats fra kommunene på 4 341 542 kr i budsjettet for
2013.

Regionrådets (med deltakerkommunenes representanter)vedtak:
1. Regionrådet har vurdert PPT’s budsjett for 2013 og legger vekt på: PPT har dreid sitt arbeid
mot tidlig innsats og systemendring. Det sies å ha ført til lavere utgifter i den enkelte
kommune, og til bedret forhold for flere elever.
2. Regionrådet registrerer at PPT for Midt-Troms har lav bemanning i forhold til denne
tjenesten i andre regioner, og at nivået på tjenesten har vært mulig ved bruk av opparbeidet
fond.
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3. For å gi mulighet til en videreutvikling av tjenesten for elever, barnehager og skoler mot tidlig
innsats og veiledning går regionrådet inn for å øke kommunenes overføringer til PPT.
4. Regionrådet går derfor inn for budsjettalternativ A, som innebærer dagens budsjettramme
justert med kommunal deflator på 3,3 %. Regionrådet oppfordrer deltakerkommunene om
solidarisk å følge opp dette.
(Regionrådets vedtak er markert med gult i vedlagte tabell).
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MidtMidt-Troms regionråd
Bardu

Berg

Dyrøy

Lenvik

Målselv

Sørreisa

Torsken

Tranøy

Totalt elevtall skoleåret 2011/2012
Fordeling av utgiftene:
Kommune
Berg
Lenvik
Sørreisa
Torsken
Tranøy
Troms fylke
Totalt
Overføring fra fond
Sum inntekt

Utgifter A 2013
148 208
3 174 459
911 280
164 231
312 439
0
4 710 617

Utgifter B 2013
154 657
3 312 592
950 933
171 377
326 034
0
4 915 594

358 184

0

0

4 561 032

4 710 617

4 915 594

Utgifter 2012
130 348
2 809 531
841 979
137 394
283 596
0
4 202 848

Barne/elevtall
74
1 595
478
78
161
0
2 386

Barne/elevtall
74
1 585
455
82
156
0
2 352

Kommentar til budsjettet: Det legges frem to budsjettforslag. Økningen i begge gjelder kun lønnsdelen av budsjettet. De øvrige driftskostnadene øker ikke fra 2012 til 2013.
Det ene forslaget, A, har en økning som følger kommunal deflator på 3,2 %. Det andre forslaget, B, har en økning vurdert mot å ha en forsvarlig PP-tjeneste.
PPT har i 2012 og skal i 2012 gjennom store
endringer.
PPT har redusert sekretærstillingen fra 100 % til 50 %.
PPT foreslås i B øket med fagressurser tilsvarende 0,5 stilling. Dette gjøres for å imøtekomme det arbeidspresset som er i PP-tjenesten.
PPT går fra et stasjonært sentralbord til at alle ansatte får mobiltelefoner for å kunne være tilgjengelige.
I løpet av 2013 skal PPT flytte inn i Kunnskapsparken. Utgiftene til flytting tas fra fondet.
De siste årene har det vært brukt av fond for å balansere utgifter og inntekter. Bruken av fond bør ikke være en fast del av inntektsgrunnlaget til PPT.
PPT sin situasjon skal opp som sak i Regionrådsmøte 29. okt med tjenesteleder til stede.
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