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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-2012-12-10

3. desember 2012

Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd
Tid: Mandag 10. desember kl. 10.00
Sted: Bardufosstun, Målselv

Følgende saker er til behandling:
64/12 POLITIBEREDSKAPEN I MIDT-TROMS
65/12 NEWTONROMMET I KUNNSKAPSPARKEN
66/12

KYSTSONEPLANARBEIDET I MIDT- OG SØR-TROMS – VALG AV REPRESENTANTER TIL
STYRINGSGRUPPE

67/12 VEIPAKKE MIDT-TROMS – VIDERE OPPFØLGING
68/12 FORESPØRSEL FRA FYLKESKOMMUNEN OM MØTE OM REGIONAL LANDBRUKSPLAN I
TILKNYTNING TIL REGIONRÅDSMØTET 11.02.13
69/12 HUSBANKEN ORIENTERER
70/12 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET, IMDI NORD, ORIENTERER
71/12 RAST I KUNST – AVSLAG PÅ SØKNADER OM MIDLER
72/12 LØNN DAGLIG LEDER
73/10 ÅPEN POST

Rådmennene bes om å si fra om deltakelse innen torsdag 6. desember; dette av hensyn til at
vertskapet bestiller spesiell lunsj.
Vel møtt!
Paul Dahlø
regionrådets leder

Herbjørg Valvåg
daglig leder

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

64/12

Dato
10.12.12

POLITIBEREDSKAPEN I MIDT-TROMS
De to regionlensmennene, Arnold Nilsen og Andreas Nilsen, er invitert til møtet for å
informere om temaet.
Tidsbruk totalt 45-60 min, d.v.s. til innspill fra de to lensmennene, samt til møtets drøftinger.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

65/12

Dato
10.12.12

NEWTONROMMET I KUNNSKAPSPARKEN

Avsatt tid: 20 min til sammen til innlegg og drøfting.

Prosjektleder for Newtonrommet på Finnsnes, Annette Ekman, kommer og orienterer, og hun
skisserer sitt ærend slik:

Newtonrommet på Finnsnes
Vi ønsker å diskutere Newtonrommet på Finnsnes med Midt-Troms regionråd.
Newtonrommet på Finnsnes skal være klar til utprøving for skoleklasser fra høsten 2013. Rommet
skal ligge i den nye Kunnskapsparken og vil være et høyteknologisklasserom som har
undervisningsopplegg som er læreplanrettet. Tilbudet vil i første omgang være rettet mot elever på
mellomtrinn, ungdomstrinn og på VGS.
Det er ønskelig å drøfte mulig bruk av rommet av de ulike kommunene og eventuelle
finansieringsmodeller.
Vi ber derfor om å få innpass på et møte for å få drøftet gjennom disse problemstillingene.

Med hilsen Annette Ekman
Prosjektleder for Newtonrommet på Finnsnes

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Administrativt råd
Administrativt råd
Regionrådet
Regionrådet

52/11
54/11
11/12
20/12
29/12
66/12

Dato
30.11.11
12.12.11
07.03.12
24.05.12
11.06.12
10.12.12

Kystsoneplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms – valg av representanter til
styringsgruppe
Vedlegg:

Prosjektdokument Kystsoneplanlegging for Sør- og Midt-Troms

Denne saka har utvikla seg trinnvis etter at Troms fylkeskommune i november 2011 arrangerte et
miniseminar for avklaring og diskusjon rundt organisering og planlegging av kystsoneplan i Troms.
Rett etter dette fikk kommunene brev fra fylkesråden for næring med klargjøring av prosjektmidler
og oppfordring til interkommunalt samarbeid.
Prosessen ble videre formalisert ved at regionrådene i sør- og midtfylket har gått sammen i dette
arbeidet. De to daglige lederne har sendt søknad på RUP-midler (jfr. vedlagte dokument) og bidratt
til utforming av utlysningstekst til prosjektlederstillinga.
Prosjektdokumentet er tidligere sendt rådmennene med kopi til ordførerne i egen e-postsending.
Regionrådet må i dag velge to representanter til styringsgruppa.
Den enkelte kommune må videre oppnevne sin representant i prosjekt-/arbeidsgruppa.
Stillinga som prosjektleder er som kjent lyst ut med søknadsfrist 13.12.12. stillingsannonsen fins på
denne linken:
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=88458

Ramme for vedtak:
Midt-Troms regionråd oppnevner følgende to representanter til styringsgruppa for
kystsoneplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms:
Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

43/12
67/12

Dato
21.08.12
10.12.12

Veipakke Midt-Troms – videre oppfølging

Til RR-møtet 21.08.12 ble arbeidet med Veipakke Midt-Troms beskrevet i en fasemodell, slik:

Prosjektets forskjellige faser.
For regionrådet og kommunestyrene er det viktig å holde fast i den politiske prosessen.
I prinsipp kan arbeidet fram til en Veipakke Midt-Troms inndeles i følgende faser ;
1. Lokalt initiativ, med politiske vedtak i regionråd og kommunestyrer. Dette er en politisk
klargjøring av at regionen ønsker å gjennomføre mulighetsstudien, som er neste trinn i
prosessen. Det politiske vedtak skal i denne fasen ikke innebære prioriteringer ,
avgrensninger mv .
2. Mulighetsstudie. Dette er et analyse som samarbeidspartene gjør i fellesskap for avklare
hvilke muligheter som kan ligge i prosjektet. Denne studien vil føre fram til prinsippvedtak
i kommunestyrer og regionråd om å gå videre med konkrete utredninger av veipakken.
3. Prinsippvedtak i kommuner og regionråd på bakgrunn av konklusjonene i mulighetsstudien
4. Utredningsfasen vil føre prosjektet over i en mer konkret plan for gjennomføring, og vil være
grunnlag for det endelige vedtak om iverksetting av Veipakke Midt-Troms. Dette er en
stor og tung del av arbeidet med veipakken, og som følgelig må sikres tilstrekkelig
finansiering.
5. Endelige vedtak gjøres så i kommunestyrer og regionråd og gir startsignal for gjennomføring
av prosjektet.
6. Oppstart av Veipakke Midt-Troms
Saksframstillinga var videre slik:
Denne prinsippskissen for arbeidet med prosjektet kan bli revidert etter hvert som prosjektet går
framover. Hovedprinsippet er den lokale forankring underveis i prosjektet.
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Det er også viktig å ikke starte prosjektet med omfattende konsekvensutredninger ( KVU mv). Dette
er en del av den tyngre og faglige utredningsdelen.

Styring av prosjektet
Styringen av prosjektet kan være forskjellig i de forskjellige faser. Det er i denne omgang viktig å
holde fokus på den politiske forankringen og den politiske prosessen. Det bør derfor i starten være ei
styringsgruppe med tung politisk deltakelse. Regionrådet kan være det politiske organet som er
denne styringsgruppen. Det bør da oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av for eksempel tre
personer fra regionrådet.
Det har vært en avgjørende faktor i andre slike veiprosjektpakker at det sikres bred forankring fra
befolkningen generelt og fra næringslivet spesielt. Folkemøter har vært en vellykket arbeidsform.
Næringslivets medvirkning som initiativtakere og samarbeidsparter må sikres i en formell struktur, f
eks. med en referansegruppe.

Utredninger og kostnader ved prosjektet.
Det antas ikke å være behov for ekstern utredningskapasitet i prosjektets første fase. Samarbeidet
med Fylkeskommunen og Statens veivesen innledes så snart som mulig, i tråd med signaler gitt i
tidligere møter.
Kostnadene ved prosjektet utredes etter hvert og søkes finansiert ved tilskuddsmidler så snart
grunnlaget for slike søknader er avklart .

Regionrådets vedtak av 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
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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.

27.08.12 ble det sendt ei saksframstilling til de enkelte kommunene med følgende forslag til
likelydende vedtak for kommunestyrene:
1. X kommunestyre er kjent med vedtak om Veipakke Midt-Troms fra møte i Midt-Troms
regionråd 22. august 2012 og med forutsetninger og planer knyttet til vedtaket.
2. X kommunestyre gir tilslutning til at Midt-Troms regionråd bidrar til at samarbeidspartene
(Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, Profilgruppen og Midt-Troms regionråd)
gjennomfører en mulighetsstudie som første ledd i prosjektet Veipakke Midt-Troms.
3. X kommunestyre ser fram til å få denne mulighetsstudien til videre behandling og ber om at
det i den forbindelse lages en tidsplan for det videre arbeid.

Alle kommunene har nå slutta seg til disse punktene.
Målselv kommunestyre har vedtatt følgende tilleggspunkt (4):
Målselv kommunestyre ønsker en representant fra Indre Troms som medlem i prosjektgruppen.
Lenvik kommunestyre har oversendt fire forslag som forutsettes tatt med i det videre arbeid med
mulighetsstudien.

REGIONRÅDETS BEHANDLING:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

68/12

Dato
10.12.12

FORESPØRSEL FRA FYLKESKOMMUNEN OM MØTE OM
REGIONAL LANDBRUKSPLAN I TILKNYTNING TIL
REGIONRÅDSMØTET 11.02.13
Vedlegg:

Skriftlig forespørsel fra Plan- og næringsetaten, Troms fylkeskommune

Denne saka er drøfta med Synnøve Lode, slik det går fram av forespørselen.
Dette møtet er retta mot ordførere, rådmenn og landbruksfaglig ansvarlige.
Forslaget er at det holdes et slikt møte fra kl. 9.00 til kl. 11.30 mandag 11. februar 2013 med
påfølgende regulært møte i regionrådet.
Planen vår sier at møtet skal være i Tranøy. Det synes å være litt vanskelig både m.h.t. å finne
hensiktsmessige lokaler og reiserute for deltakerne fra fylkeskommunen og Fylkesmannen. De vil
gjerne bruke hurtigbåten.
Dersom møtestedet blir kommunestyresalen i Lenvik, kan likevel ordføreren i Tranøy være vertskap
med de tilhørende forpliktelsene.

Innstilling til vedtak:
Det legges opp til at Troms fylkeskommune møter kommunene i Midt-Troms mandag 11. februar kl.
9.00-11.30 for å få innspill til planprogrammet for landbruket i Troms. Møtet holdes i
kommunestyresalen på Lenvik rådhus.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

69/12

Dato
10.12.12

HUSBANKEN ORIENTERER
Fra Husbanken møter avdelingsdirektør Adelheid Kristiansen og seniorrådgiver Linn Edvardsen.

Tidsbruk: Maks 45 min. til innledning med påfølgende drøfting.
Husbanken har henvendt seg slik til Midt-Troms regionråd:
Hensikten med møtet er å diskutere regionale boligpolitiske utfordringer og dele med regionrådet de
erfaringer Husbanken har gjort seg i arbeidet med kommunene siden forrige møte med regionrådet
tilbake i februar 2010.
Et differensiert boligmarked er vesentlig for å lykkes med målet om at alle skal bo trygt og godt.
Kommunene i regionen har arbeidet med forskjellige løsninger for å ivareta en helhetlig boligpolitikk.
Boligpolitikken har fått økt oppmerksomhet de siste årene, men det er fortsatt behov for å øke
fokuset på arbeidet med helhetlig boligpolitikk, særlig innenfor følgende:
•
•
•
•

Hvordan skal boligpolitikken bli en integrert del av lokal samfunnsutvikling?
Ungdom og barnefamilier og andre vanskeligstilte på boligmarkedet – utfordringer med
etablering i boligmarkedet
Økt mobilitet i markedet - har kommunen et differensiert boligtilbud?
Har vi de rette virkemidlene og bruker vi virkemidlene rett?

Viktige suksesskriterier i arbeidet er god forankring, både i politisk og administrativ ledelse og
tilstrekkelig kompetanse. Derfor er regionrådet en viktig arena for å sette boligpolitisk fokus på
kommunene i Midt-Troms og få tilbakemeldinger fra regionrådet på om vårt boligpolitiske bilde av
regionen stemmer. Husbanken planlegger å følge opp møtet i regionrådet med fagdag i regionen, der
særlig deling av erfaringene i kommunene i regionen vil stå sentralt.
Husbanken og IMDi er oppfordra til å samordne viktige problemstillinger m.h.t. boligsituasjonen for
flyktninger.
Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

70/12

Dato
10.12.12

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET, IMDI NORD, ORIENTERER

Fra IMDi Nord møter regiondirektør Dulo Dizdarevic og assisterende regiondirektør Roger Solstad

Tidsbruk: Maks 45 min. til innledning med påfølgende drøfting
Henvendelsen fra IMDi Nord har kommet slik:
Regionrådene er for oss en veldig interessant part som vi gjerne vil kunne knytte oss nærmere, både
som en del av vår egen virksomhets strategi, men mest fordi vi i større grad enn tidligere ser behovet
for å treffe våre samarbeidskommuner mer samlet enn tidligere. Dette ikke minst ettersom svært
mange kommuner i dag planlegger og samarbeider på flere felt enn før. Vi tror vårt oppgaveområde
er ett hvor et utvidet kommunesamarbeid kan egne seg veldig godt.

Vi ønsker nå å kunne få muligheten til å treffe Midt-Troms Regionråd med tanke på muligheter for
samarbeid og etablering av arena for informasjonsutveksling og drøfting av aktuelle tema.
Rent konkret lurer vi på om det kan settes av tid i et kommende møte (ettersommeren eller høst) til
en sekvens hvor IMDi får møte rådet.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

71/12

Dato
10.12.12

RAST I KUNST – AVSLAG PÅ SØKNADER OM MIDLER
Vedlegg:

Søknadsdokument på RUP-midler. Dokumentene til Norsk kulturråd og
Sametinget var identiske i innhold, men tilpasset disse enhetenes søknadsmaler.

I tråd med planene for prosjektet fremma vi følgende søknader om midler til prosjektet Rast i kunst:
Søknadsdato

Søknad til

Beløp

Svar:

Kommentar

16.05.12

Troms
fylkeskommune

3 000 000

Behandla i
fylkesrådet
13.11.12

Avslagsbrev ikke mottatt p.d.d.
Muntlig orientering om at
avslaget er begrunna med FK’s
vanskelige økonomi.

29.05.12

Norsk kulturråd

1 000 000

27.09.12

Kunstnerisk utsmykking faller
utenfor Norsk kulturråds
ansvarsområde

23.08.12

Sametinget

1 000 000

Ikke kommet

Dette innebærer at det ikke finnes økonomiske ressurser til å gå videre med prosjektet. Den enkelte
av de fire kommunene Bardu, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy kan se på om det er grunnlag for å realisere
(noe av) planen for det enkelte område i et lengre tidsperspektiv.

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd beklager at prosjektet Rast i kunst ikke lar seg realisere som et felles
regionalt prosjekt.
2. Den enkelte av de fire kommunene Bardu, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy, gis tilgang på det
materialet som er utarbeidet i forprosjektet for om mulig å realisere kunstverk og rasteplass i
lokal regi.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

72/12

Dato
10.12.12

LØNN DAGLIG LEDER
Regionrådets leder og AR-leder har hatt medarbeider- og lønnssamtale med daglig leder.
Regionrådslederen orienterer og legger fram forslag til vedtak.
Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

73/12

Dato
10.12.12

ÅPEN POST

Regionrådets vedtak:
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