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10. desember 2012

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid: Mandag 10. desember kl. 10.00 -15.00
Sted: Bardufosstun, Målselv
Til stede:
Ordførere:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen, Helene Rognli,
Paul Dahlø, Fred Flakstad og Odd Arne Andreassen
Ordfører MTT: Liv Helland Olsen (til kl. 14.30)
Rådmenn:
Ørjan Higraff (til kl. 12.30), Rita Johnsen (til kl. 14.00) og Alf Rørbakk
Sekretariat:
Herbjørg Valvåg
Dessuten informanter til sakene 64/12, 65/12, 69/12 og 70/12, se referatet.
Møtet ble leda av Paul Dahlø.
Velkomstord fra Helene Rognli, ordføreren i Målselv og vertskap for dagens møte.
Følgende saker var 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
73/12 ÅPEN POST

Midt-Troms regionråd – MØTEPLAN 2013
Følgende møteplan med tilhørende møtesteder er vedtatt for 2013:
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POLITIBEREDSKAPEN I MIDT-TROMS

De to regionlensmennene, Arnold Nilsen og Andreas Nilsen, var invitert til møtet for å
informere om temaet.
Andreas Nilsen innleda til diskusjon.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker for orienteringa.
2. Organiseringa av vakt- og politiberedskapen i Midt-Troms er etter regionrådets mening
hensiktsmessig og god. Midt-Troms regionråd støtter opp om de vurderingene som tilsier at
politiet skal ha en kapasitet på 2 fagansatte per 1000 innbyggere. Dette bør skje både for å
sikre kvalitet både på det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet og for å redusere
politiets responstid.
3. Det vises til egen uttalelse STYRKET BEREDSKAP I TROMS, vedtatt i sak 73/12.
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Sak 65/12

NEWTONROMMET I KUNNSKAPSPARKEN

Prosjektleder for Newtonrommet på Finnsnes, Annette Ekman, orienterte.

Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet takker for orienteringa.
2. Regionrådet ber AR om å bidra til at informasjon om Newtonrommet blir forankret i
kommunene, slik tilbudet tas i bruk som et viktig ledd i realfagsopplæringa.

Sak 66/12 KYSTSONEPLANARBEIDET I MIDT- OG SØR-TROMS – VALG AV
REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPE
Vedlegg:

Prosjektdokument Kystsoneplanlegging for Sør- og Midt-Troms

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppnevner følgende to representanter til styringsgruppa for
kystsoneplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms:
Geir Fredriksen, kommunalsjef i Lenvik kommune
Fred Flakstad, ordfører i Torsken kommune med vara Odd Arne Andreassen, ordfører i
Tranøy
2. Regionrådet ber den enkelte kommune om å oppnevne sin representant i arbeidsgruppa.

SAK 67/12 VEIPAKKE MIDT-TROMS – VIDERE OPPFØLGING
Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet viser til sitt vedtak i sak 43/12 om Veipakke Midt-Troms, og til positivt vedtak
om tilslutning fra alle kommunene, samt godt samarbeid med næringslivet ved
Profilgruppen.
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2. Regionrådet vedtar å gå videre med prosjektet Veipakke Midt-Troms. I et samarbeid med
Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen utarbeides snarest en mulighetsstudie.
Det videre arbeidet med Veipakke Midt-Troms må forankres godt i kommunestyret i de
deltakende kommuner. Mulighetsstudien legges derfor fram til politisk behandling som et
grunnlag for den videre gjennomføring av prosjektet.
3. Veipakke Midt-Troms må inngå i planarbeidet med Regional transportplan 2014-2017. Det
forventes derfor at det kan legges opp til et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og
regionrådet i transportplansaken.
4. Regionrådet er fortsatt styringsgruppe for prosjektet Veipakke Midt-Troms, og den tidligere
oppnevnte arbeidsgruppen for prosjektet fortsetter og utvides med Arne Nysted.
Samarbeidet med Profilgruppen videreføres.

Sak 68/12 FORESPØRSEL FRA FYLKESKOMMUNEN OM MØTE OM REGIONAL
LANDBRUKSPLAN I TILKNYTNING TIL REGIONRÅDSMØTET
11.02.13
Vedlegg:

Skriftlig forespørsel fra Plan- og næringsetaten, Troms fylkeskommune

Regionrådets vedtak:
1. Det legges opp til at Troms fylkeskommune møter kommunene i Midt-Troms mandag 11.
februar 2013 kl. 9.00-11.30 for å få innspill til planprogrammet for landbruket i Troms. Møtet
holdes i kommunestyresalen på Lenvik rådhus.
2. Regionrådets møteplan endres dermed slik: Lenvik og Tranøy bytter vertskapsforpliktelser
ved at RR-møtet 11.02.13 flyttes til Lenvik, og MTT-møtet 13.05.13 flyttes til Tranøy.

Sak 69/12

HUSBANKEN ORIENTERER

Fra Husbanken orienterte avdelingsdirektør Adelheid Kristiansen og seniorrådgiver Linn Edvardsen.
Se info på www.husbanken.no, samt lysarkene som ble brukt til orienteringa.

4

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd takker Husbanken for orienteringa og oppfordrer kommunene til å følge opp
den nærmere dialogen som Husbanken inviterer til og de mulighetene som ligger i Husbankens
ordninger.

Sak 70/12 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET, IMDI NORD,
ORIENTERER
Fra IMDi Nord orienterte regiondirektør Dulo Dizdarevic og assisterende regiondirektør Roger
Solstad.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker for informasjonen.
2. Regionrådet ber Administrativt råd (AR) om se nærmere på mulighetene for å få i stand et
prosjekt i Midt-Troms for å kvalifisere tilflyttere til deltakelse og bedre integrering i
arbeidslivet.

Sak 71/12 RAST I KUNST – AVSLAG PÅ SØKNADER OM MIDLER
Vedlegg:

Søknadsdokument på RUP-midler.

Regionrådets 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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Sak 72/12 LØNN DAGLIG LEDER
Herbjørg Valvåg fratrådte møtet under behandling av denne saka.
Regionrådets vedtak:
Lønnsavtalen med daglig leder Herbjørg Valvåg godkjennes.

Sak 73/12 ÅPEN POST
1 Høring vedrørende vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Arne Nysted, medlem fra Midt-Troms i vannregionutvalget i Troms, orienterte om høringssak vedrørende
vesentlige vannforvaltningsspørsmål med uttalefrist innen 12.01.2013. Han minnet om at det er to
forvaltningssoner i Midt-Troms, vannområde Senja og vannområde Bardu-/Målselvvassdraget med Malangen,
og at begge sonene er omtalt i høringsdokumentet.
På fylkeskommunens nettsider er høringsarbeidet beskrevet slik:

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål på høring
”Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms” sendes på offentlig høring i
perioden 12. juli 2012 – 12. januar 2013.
Høringsforslaget beskriver kunnskapsstatus og de viktigste utfordringene vi står overfor med hensyn til
å nå målet om et godt vannmiljø. Prioriteringene som er skissert i høringsforslaget danner grunnlaget
for det videre planarbeidet fram mot en ny forvaltningsplan for vannregion Troms for perioden 20162021.
Høringsdokumentet kan leses her:
Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms
Alle som berøres av og/eller har interesse for vannforvaltningen kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsen
sendes til:
Vannregionmyndigheten (VRM) for vannregion Troms
Troms fylkeskommune
Fylkeshuset, Strandveien 13
Postboks 6600
9296 Tromsø
Telefon: 77 78 80 00
Telefax: 77 78 80 01
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Alle innspill og merknader merkes: ”Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål” og må sendes elektronisk innen
12. januar 2013 til: postmottak@tromsfylke.

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd gjør kommunene oppmerksom på forespørsel og frist for innspill/høring
vedrørende vesentlige vannforvaltningsspørsmål og oppfordrer kommunene til å gi uttalelse i saka.

2 Bruk av forsvarets helikopter i beredskapssammenheng
Helene Rognli reiste spørsmålet om dette samspillet mellom forsvaret og det sivile samfunnets
beredskapsbehov; jfr. også sak 64/12.
Regionrådets vedtak:

Styrket politi og beredskap i Troms
Midt-Troms regionråd har i sitt møte 10.12.12 diskutert politiets muligheter for raskt å være til stede
når det oppstår krevende situasjoner i regionen vår. Regionrådet er opptatt av at samfunnets
ressurser skal brukes effektivt og målrettet til beste for sikkerhet både i bygd og by.
Helikopterberedskap vil være en viktig styrking av politiets innsatsevne og responstid.
I mangel av eget politihelikopter i Troms, er det naturlig å inngå et samarbeid med Forsvaret.
Samarbeid mellom politiet og Forsvarets helikopterskvadron på Bardufoss kan gi vesentlig tidsgevinst
når situasjonen er alvorlig og kritisk. Ifølge politiet vil det med beskjedne ressurser være mulig å sikre
døgnbemannet base for Forsvarets helikoptertjeneste på Bardufoss. Politiet viser også til at Forsvaret
er positiv til å yte slik bistand, fordi det vil gi verdifull trening.
Bardufoss ligger strategisk midt i Troms fylke og er også hovedbase for Forsvarets helikoptertjeneste,
noe som ytterlig styrker en slik mulighet.
Politiet må selv kunne utløse denne ressursen ved behov. Politiets kostnader ved å bruke
helikoptertjenesten må forhåndsdefineres.
Midt-Troms regionråd anbefaler at det i Troms gjennomføres et pilotprosjekt på et slikt samarbeid
om beredskap.
En avtale med Forsvaret som sikrer helikopterberedskap på Bardufoss bør snarest inngås mellom
Forvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
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3 Viltforvaltning
Paul Dahlø reiste spørsmålet om det er interessant å lage et faglig opplegg, en konferanse i regionen,
for å utdype viltforvaltningsspørsmål, spesielt rettet inn mot problemstillinger vedrørende
forvaltning av elgbestanden.
Regionrådets vedtak:
Paul Dahlø går videre med vurdering og planlegging av et mulig opplegg vedrørende viltforvaltning i
regionen.
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