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FORSKNINGSDAGENE I MIDT-TROMS 2013
18.-29. september

Vedlegg:

Søknad til Troms fylkeskommune

Prosjektleder Linda Mari Ødegård vil orientere om erfaringer og samarbeidsstrukturer vedrørende
Forskningsdagene i Midt-Troms generelt og om planene for 2013 spesielt.

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker for orienteringa.
2. Forskningsdagene i Midt-Troms er et viktig virkemiddel for regionen og kommunene i arbeidet
med samfunnsutvikling. I tilknytning til hovedtemaet HAV og VANN ligger det an til mange gode
arrangement i regionen.
3. Regionrådet oppfordrer kommunene og alle samarbeidsparter til fortsatt å bidra til god
planlegging og vellykka gjennomføring av høstens Forskningsdager 18.-29. september.

RR’s vedtak:
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SØKNAD OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER (RUP) TIL PROSJEKTET
FORSKNINGSDAGENE I MIDT-TROMS 2013
Prosjektnavn
Prosjekteier
Støtteordning
Omsøkt beløp
Totalbudsjett
Org. nummer
SMS aktivert

Forskningsdagene i Midt-Troms 2013
Midt-Troms regionråd
Regionale utviklingsmidler (RUP)
310 000
620 000
Søknadsnummer
979624646
Innsendt dato
Av
E-post aktivert

2013-0027
22.01.2013
På

Kort beskrivelse
Forskningsdagene i Midt-Troms skaper gode møteplasser mellom forskning og nærings- og
samfunnsliv i Midt-Troms. Forskningsdagene oppstår gjennom et felles løft i regionen - i samarbeid
med Troms fylkeskommune og utdannings- og forskningsmiljøet i nord. Betydelig dugnadsinnsats og
mye frivillig arbeid legges inn i de ca 35 arrangementene som går av stabelen hvert år. Det er
arrangementer i alle regionens åtte kommuner, hvert i sær retta inn mot problemstillinger med stor
aktualitet.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse
Poststed

E-post

Mobil
Telefon

herbjorg.valvag@midttroms.no

911 82 304
-

Søker/
prosjekteier

Midt-Troms regionråd

Postboks 46
9305 FINNSNES

Kontaktperson

Midt-Troms regionråd

-

Prosjektleder

Midt-Troms regionråd

herbjorg.valvag@midttroms.no
herbjorg.valvag@midttroms.no

911 82 304
911 82 304
-

Prosjektbeskrivelse
Forskningsdagene i Midt-Troms 2013 er et systematisk arbeid for å skape gode møteplasser for
deling og utvikling av forskningsbasert kunnskap i tilknytning til Forskningsrådets tilrettelagte
konsept for Forskningsdagene 2013 - 18.-29. september.
Midt-Troms regionråd ser dette prosjektet som ett av flere virkemidler for å styrke
kompetanseutviklinga i vår region.
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Hovedtemaet for Forskningsdagene i år er HAV og VANN. I Midt-Troms har vi både ressurser og
utfordringer til å lage gode arrangement med utgangspunkt i dette temaet. Dessuten vil vi følge opp
noen andre tema med stor aktualitet for vår region.

Antall arrangementer vil være ca 35, og de involverer til sammen en rekke samarbeidsparter
(kommunene, skolesystemet, barnehager, bibliotek, bedrifter, organisasjoner etc.)

I løpet av ti år har vi i vår region utvikla en modell for samarbeid om Forskningsdagene. Den
innbefatter sykliske rutiner, jfr. vedlagte Tids- og milepælsplan. Modellen har stadig blitt justert og
endra, særlig fordi flere aktører har kommet på banen. Aktørene gir innspill og er med på å realisere
Forskningsdagene. De siste årene har prosjektet og aktørene blitt stadig flinkere til å knytte
Forskningsdagene opp mot opplevde behov for kunnskapsutvikling og FoU. Eksempelvis har
kommunene laga arrangement i tilknytning til pågående planarbeid. Næringslivet har tatt opp
spørsmål av stor viktighet for dem; i år er f.eks. havbruksnæringas utfordringer spesielt aktuelle.

Fra prosjektet bidrar vi til koplinger mellom de problemstillingene som kommer opp og forskere som
kan belyse disse med kunnskap i et FoU-perspektiv. Midt-Troms regionråd har gjennom overordna
samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø etablert formalisert samarbeid med universitetet, og
dette åpner også for kontakt med andre forskningsmiljø.
Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Forskningsdagene i Midt-Troms har siden 2003 utgjort en viktig ressurs for å lage møteplasser i alle
åtte kommunene i Midt-Troms for formidling av forskningsbasert kunnskap.

Midt-Troms regionråd ser de årlige Forskningsdagene som ett av flere virkemidler for å styrke
kompetanseutviklinga i vår region. Kunnskap, læring og forskning er viktig både for den enkelte, for
arbeidslivet i offentlig og privat sektor og for samfunnets attraktivitet og omdømme. Det har lenge
vært dokumentert at andelen av befolkninga med høyere utdanning er lavere i periferiområder, så
som i Midt-Troms, enn i sentrumsområder med høyere utdanningstilbud. I tillegg har vi også her i
Midt-Troms altfor mange ungdommer som ikke finner seg til rette i videregående opplæring.
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Midt-Troms regionråd viser for øvrig til regionrådets innlegg på Tromskonferansen 2012, der det ble
understreket at Forskningsdagene er et viktig nettverksbasert tiltak i utviklingsarbeidet i regionen
vår.
Prosjektmål
Forskningsdagene i Midt-Troms skal skape gode møteplasser mellom forskning og nærings- og
samfunnsliv i Midt-Troms, samt bidra til en heving av kunnskapsnivået i Midt-Troms og formidling av
forskning på en lettfattelig måte.

For Forskningsdagene i Midt-Troms 2013 er målet at Midt-Troms regionråd v/prosjektledelsen i
samarbeid med et stort nettverk av aktører/samarbeidsparter skal gjennomføre ca 35 arrangement
med 10 000 deltakere. Barn og unge er viktig målgruppe.
Forankring
Som tidligere år, så har vi allerede ved årsskiftet starta planlegginga av årets forskningsdager. Temaet
i år er HAV OG VANN. I regionrådets møte 11.02.13 vil vi orientere om årets tema og om hvordan vi
kan tilrettelegge for å gi årets forskningsfestival et godt innhold.

Vi har allerede hatt planleggingsmøter med Universitetet i Tromsø, FRAM-senteret og NOFIMA. I år
ligger det også godt an til at vi kan fortsterke samarbeidet med Nord-Troms og Sør-Troms, slik at vi
sammen kan lage turneer for forskere og opplegg som er relevante for alle tre regionene.

Arrangementer og tema springer m.a.o. ut av lokale forutsetninger og forståelser, eller de er
grenseoverskridende og interessante for et breitt publikum. Slik blir både lokale, spesielle,
allmenngyldige, regionale, nasjonale og globale problemstillinger belyst. Årets tema åpner opp for at
vi kan vie spesiell oppmerksomhet til den satsinga som foregår i regionen og i resten av fylket
gjennom prosjektene KYSTSONEPLANLEGGING og VANNREGION (Midt-)Troms.

Under Forskningsdagene i Midt-Troms krysser vi grenser i mangedobbel forstand. Folk farter over
kommunegrensene. Innsikt i andres liv og forutsetninger økes. Grensene for viten og forståelse
utvides. Aldersgrupper blandes i glede over å oppleve og å forstå. Bedrifts- og arbeidslivet åpnes mot
samfunnet. Motivasjonen for læring og behovet for kunnskap stiger. Forskningsfeltet ufarliggjøres og
avmytifiseres. Forskere kommer til oss og har noe å lære av oss. Forskning og utvikling blir aktuelt for
oss og er med på å bygge nærings- og samfunnsliv i regionen.
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Prosjektorganisering
Prosjektgruppa som arbeider med planlegginga består av:
Linda Mari Ødegård, Senja Næringshage
Gro Lamark, Senja Næringshage
Herbjørg Valvåg, Midt-Troms regionråd

Styringsgruppe: Midt-Troms regionråd (ordførerne i de åtte kommunene)

Fellesmøtene med samarbeidspartene

Arbeidsgrupper:
- I den enkelte kommune
- I aktuelle fagfelt (bl. a. allerede etablerte nettverk/enheter, så som biblioteksamarbeidet,
Pedagogisk senter, Løkta etc).
Samarbeidspartnere
AKTØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE
Forskningsdagene i Midt-Troms er et samarbeid med en rekke aktører: Kommunene, Senja
Næringshage og Næringshagen i Målselv, studiesentrene, folkebibliotekene, Midt-Troms Museum,
videregående skoler, barnehager, grunnskoler, institusjoner, bedrifter, frivillige organisasjoner mv.
Disse er en del av et partnerskap som vi koordinerer mot høgskoler og universitet og mot Troms
fylkeskommune for å arrangere ”Forskningsdagene i Midt-Troms”. Vi har også et godt samarbeid
med Norges forskningsråd og Nordnorsk vitensenter.

Vi organiserer fellesmøter, hvor alle tidligere, samt mulige nye aktører, er inviterte. På de første par
møtene foregår det idémyldring. Etter hvert tar det enkelte opplegg/arrangement form. Rutiner for
statusrapportering, oppgavefordeling med frister for ferdigstilling av program er viktige redskap i
prosessen.

6

De som deltok i planlegginga i 2012 var:
• 8 kommuner v/næringskonsulenter og ordførere
• begge næringshagene
• næringsforeninger/forum
• Dyrøyseminarsenteret
• Pedagogisk senter
• Midt-Troms friluftsråd
•

Løkta

•

Kunnskapsparken Finnsnes

•

Studiesenteret Finnsnes

•

Arena Utmark (prosjekt)

•

Det gode liv i nord (prosjekt)

•

Frivillighetssentralen Sørreisa

• Biblioteksamarbeidet i Midt-Troms
• Universitetet i Tromsø
•

Vitensenteret

• Midt-Troms Museum
•

Flere grunnskoler

•

Forskningsfartøyet Johan Ruud (UiT)

• diverse bedrifter,
• frivillige organisasjoner, for eksempel kvinnenettverk og bygdelag

I år har vi i tillegg allerede involvert Framsenteret og NOFIMA som aktuelle forskningsmiljø for
høstens forskningsdager.
Aktiviteter
Idedugnader og planleggingsmøter (allerede i gang)
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Kontaktmøter med utdannings- og forskningsinstitusjoner (allerede i gang)
Utforming av det totale programmet med finstilling av hvilke målgrupper man ønsker å nå; barn og
unge høgt prioritert.
Involvere lokalt og regionalt kulturliv.
Forskningstorget planlegges i år lagt til den nybygde Forskningsparken Finnsnes. Det blir en stor
hendelse!
Utvikle programkatalogen; innhente sponsorer til finansiering av den.
Være operativ på sosiale medier.
Kontakt med media; synliggjøre både aktørene/ildsjelene og forskerne; sikre god pressedekning både
i forkant og i etterkant av det enkelte arrangement.
Gjennomføring av arrangementene.
Etterarbeid med evaluering og rapport.
Målgrupper
Arrangementene under Forskningsdagene i Midt-Troms vil ha tilbud til alle aldersgrupper.

Vi gir målgruppa barn og unge høg prioritet. Det skjer spesielt gjennom arrangementer som kommer
i stand gjennom samarbeid med barnehager, skoler (grunnskoler og v.g.s), bibliotek, studiesenter,
friluftsråd, Midt-Troms museum, kystlag o.a. frivillige organisasjoner. Næringslivet utfordres på å lage
opplegg for barn og unge.

Mange av samarbeidspartene (bedrifter, organisasjoner, kommunene, skolene etc) er viktig
målgruppe i prosessen fram mot å gjennomføre Forskningsdagene i Midt-Troms 2013.

Likens er utdannings- og forskningsmiljøet med aktuelle forskere ei målgruppe i seg sjøl ved at de
utfordres på å bidra til opplegg. Forskningsfokus på vår region med utgangspunkt i temaet HAV og
VANN vil gi synergier.
Resultat
Felles løft mellom samarbeidsparter og utdannings- og forskningsmiljø for å planlegge, utvikle og
realisere ca 35 arrangement med forskningsbasert innhold fordelt på åtte kommuner i Midt-Troms
under Forskningsdagene 2013. Hovedtemaet er HAV OG VANN.
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Forskningsdagene i Midt-Troms har relevans og tilknytning til samfunns- og næringsliv i Midt-Troms,
og de bidrar til å gjøre folk i alle aldrer nysgjerrige på å tilegne seg kunnskap.
Måltallet for besøkende settes til 10.000 (i fjor deltok 8 176) med stort innslag av barn og unge.
I år vil vi lage egen statistikk for denne målgruppa.

Vi viser for øvrig til vedlagte brev fra Forskningsrådet, datert 25.09.12. Det er identisk med den talen
som Forskningsrådets Sidsel Flock Bachmann holdt på 10-årsjubilet vårt høsten 2012.
Effekter
I forhold til tidligere år:
Økt oppslutning om arrangementene.
Sterkere forskningsbasert innhold.
Større mulighet for videre kopling mellom FoU-miljø og bedrifter og samfunnsliv.
Grenseoverskridende kunnskap i Vekstregionen Midt-Troms. (Ny, forskningsbasert kunnskap og
kunnskap om nabokommunen, nabobedriften).
Avklaring av vegvalg og satsingsområder, f.eks. i arbeidet med VANNREGION,
KYSTSONEPLANLEGGING o.a. prosjekt eller fagfelt.
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Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Se vedlagt tabell

Budsjettplan

2013

2014

2015

2016

2017

SUM

Andre kostnader
Annonsering
Arrangementskostnader
Egeninnsats
arrangører/kommuner/reg
ionråd
Programkostnader
Prosjektledelse

20 000
20 000
20 000

20 000
20 000
20 000

230 000
60 000
270 000

230 000
60 000
270 000

Sum kostnad

620 000

620 000

Finansieringsplan

2013

2014

2015

2016

2017

SUM

Egeninnsats
arrangører/kommuner/reg
ionråd
Programinntekter
Regionale utviklingsmidler
(RUP)

230 000
80 000

230 000
80 000

310 000

310 000

Sum finansiering

620 000

620 000

Geografi
Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik
Vedlegg
2012-09-25-Hilsen fra NFR.pdf
2013-01-TIDSPLAN FOR FD I MIDT-TROMS 2013.docx

Filstørrelse

Dato

498 125

22.01.2013

13 653

21.01.2013
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TIDSPLAN FOR PROSJEKTET FORSKNINGSDAGENE I MIDT-TROMS 2013

Tidsperiode

Aktiviteter

12.12–01.13:

Grunnleggende planlegging, også med FoU-miljø

02.-04.13:

Kontaktmøter aktører, dvs
kommuner/samarbeidsparter
Koplinger mellom aktører og FoU-miljø

04.-06.13:

Detaljplanlegging arrangementene
Fortløpende kontaktarbeid i alle retninger
Annonsesalg programkatalog
Utarbeiding av detaljprogram for katalog

06.-08.13:

Medieplan
Kvalitetssikring av alle arrangement

09.13:

Informasjonsarbeid; sosiale medier og aviser/NRK

20.-29.09:

Forskningsdagene i Midt-Troms arrangeres

10.-11.13:

Etterarbeid og evalueringer

12.13:

Rapport med regnskap, sendes Troms
fylkeskommune
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12

13

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Midt-Tromstinget
Regionrådet
Regionrådet
Midt-Tromstinget
Regionrådet
Regionrådet

50/10
43/10
10/10
59/10
13/11
03/11
10/12
02/13

Dato
22.10.10
25.10.10
08.11.10
13.12.10
21.03.11
11.04.11
20.02.12
11.02.13

NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – STATUS FEBRUAR 2013

Vedlegg:

Oversikt over næringsfyrtårnene i Midt-Troms

BAKGRUNN
Opplegget med de 24 nåværende næringsfyrtårnene i Midt-Troms ble til i en prosess i løpet av
høsten 2010 og etterjulsvinteren 2011. I RR-møte 20.02.12 stadfesta regionrådet Midt-Tromstingets
vedtak av 11.04.11 om at det høsten 2012 skulle gjøres ei vurdering av status og resultat av satsinga
på næringsfyrtårn.
Rammene for opplegget med næringsfyrtårn ble lagt i regionrådets møte i desember 2010, slik:
Tre tydelige, konkrete prosjekt:
Ei felles regional satsing på næringsfyrtårn i Midt-Troms innebærer at hver kommune gjennom
regionen skal løfte opp tre prosjekt av næringsmessig betydning for kommunen og regionen.
Prosjektene skal være konkrete og tydelige i sine mål, enten ved at de innebærer spesielle fysiske
anlegg/etableringer, eller ved at de er målbare, gir opplevde resultat. Generelle formuleringer om å
satse på reiseliv, landbruk, fiskerinæring o.s.v. gir for utydelige fyrtårn.
God forankring i kommune og samfunnsliv:
Det er viktig for eierskapet at det man bringer fram, kommer etter en grundig debatt i den enkelte
kommune, internt i kommunen og i samarbeid med næringslivet. To eller flere kommuner kan sjølsagt
samarbeide om å løfte fram et felles prosjekt, noe som kan gjenspeiles i de aktuelle kommunenes
prioriteringer.

14

Kommunene må selv beslutte hvordan de skal utpeke sine fyrtårn. Ved oppstarten kan det være
hensiktsmessig å skjele litt til det man tidligere har gjort. Men det er viktig å vurdere både sine gamle,
ikke innfridde fyrtårn og eventuelle nye prosjekt med den innsikten som man har i 2010/2011.
Oppslutning fra hele regionen:
Det er et kriterium at kommunene samlet under regionparaplyen kan og skal slutte lojalt opp om det
enkelte fyrtårnprosjektet. Dette innebærer at det ikke må komme opp åpenbart konkurrerende
prosjekt/tiltak mens man arbeider for å få fyrtårnet realisert.
Samarbeid om å realisere prosjektene:
Prosessen rundt næringsfyrtårn bør bli levende med gode dialoger mellom kommunene, næringslivet
og regionen. Strategier bør drøftes jevnlig, og det må være åpne informasjonskanaler om framdrift
og resultater. Fra regionrådets side må tiltakene fremmes i kanalene regionrådet har lett tilgang til,
enten det gjelder i tilknytning til fylkesplaner og RUP eller i forhold til statlig planverk. Midt-Troms har
mye å tjene på (igjen) å være systematisk i dette arbeidet.
Alle åtte kommunene peikte ut næringsfyrtårn. Fra regionrådets side er de tatt med i de
dialogmøtene vi har hatt med fylkeskommunen, både i forhold til RUP og RDA.

Aktuelle tidligere vedtak:
Regionrådets vedtak 21.03.11:
1. De framlagte 21 næringsfyrtårnene skal være satsingsprosjekt for regionen og følges opp i tråd
med de retningslinjene som er lagt for dette arbeidet.
2. Torsken kommune oppfordres til å få sine tre fyrtårn på plass før behandlinga i Midt-Tromstinget
11. april.
3. Den enkelte kommune oppfordres til å tydeliggjøre sine tre fyrtårn, slik at de lett kan bringes opp
i de sammenhengene der regionrådet, samarbeidskommunene og andre medspillere kan være
pådrivere for å få støtte, gjennomslag og bidrag til realisering av det enkelte fyrtårnprosjekt.
4. Høsten 2012 gjøres det ei vurdering av status og resultat av satsinga på næringsfyrtårn.

MTT’s vedtak 11.04.11:
1. De framlagte 24 næringsfyrtårnene skal være satsingsprosjekt for regionen og følges opp i tråd
med de retningslinjene som er lagt for dette arbeidet.
2. Den enkelte kommune oppfordres til å tydeliggjøre sine tre fyrtårn, slik at de lett kan bringes opp
i de sammenhengene der regionrådet, samarbeidskommunene og andre medspillere kan være
pådrivere for å få støtte, gjennomslag og bidrag til realisering av det enkelte fyrtårnprosjekt.
3. Høsten 2012 gjøres det ei vurdering av status og resultat av satsinga på næringsfyrtårn.
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Regionrådets vedtak 20.02.12 på bakgrunn av informasjon og diskusjon om satsinga på
næringsfyrtårn:
1. Informasjonen tas til orientering.
2. Vurdering av status og resultat av satsinga på næringsfyrtårn følges opp i tråd med MTT’s vedtak
14.04.11
VURDERING
Midt-Tromstingets og regionrådets vedtak om at det skal gjøres ei vurdering av status og resultat av
satsinga på næringsfyrtårn er ikke gjennomført innafor den tidsramma som var satt.
Daglig leder foreslår at saka nå tas fatt i. Kommunene og næringslivet er sentrale bidragsytere i en
vurderingsprosess.
Mulig prosedyre for arbeidet kan være slik:
1. Regionrådet drøfter saka i RR-møte 11.02.13 der den enkelte ordfører gir ei foreløpig og
muntlig tilbakemelding på status på de tre næringsfyrtårnene i sin kommune. Stikkord for
dette:
•

Framdrift i det enkelte prosjekt, evt innsats fra RUP og RDA

•

Vurdering av forankring og oppslutning – i egen kommune, i næringslivet og i
regionen

•

Resultater

2. I samarbeid med næringslederforum lages det et enkelt, skriftlig oppsett for vurdering av
status og resultat av arbeidet med næringsfyrtårn. Den enkelte næringssjef/-konsulent får
ansvar for å bidra til at dette brukes for å systematisere kommunens vurdering av
næringsfyrtårnsatsinga.
3.

Høsten 2013 legges det fram sak for regionrådet og Midt-Tromstinget med oppsummering
av vurderingene av satsinga på næringsfyrtårn.

Innstilling til vedtak:
1. I samarbeid med næringslederforum lages det et enkelt, skriftlig oppsett for vurdering av
status og resultat av arbeidet med næringsfyrtårn. Den enkelte næringssjef/-konsulent får
ansvar for å bidra til at dette brukes for å systematisere kommunens og samarbeidende
næringslivs vurdering av næringsfyrtårnsatsinga.
2.

Høsten 2013 legges det fram sak for regionrådet og Midt-Tromstinget med oppsummering
av vurderingene av satsinga på næringsfyrtårn.

Regionrådets vedtak:
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VEDLEGG:

NÆRINGSFYRTÅRNENE I MIDT-TROMS
Beskrivelse per april 2011

BARDU
1. TMS/LMS Setermoen, Bardu

− Videreføre arbeidet med etablering av distriktmedisinsk senter i Bardu.
− Et viktig fyrtårn i legevaktsamarbeidet i indre og søndre Midt-Troms.
2. Barnas nasjonalpark/Polar Zoo

− Fase 2 av Barnas nasjonalpark starter opp som en naturlig konsekvens av
etableringen av Rohkunborri nasjonalpark.
− Leden langs elva fra Polar Zoo og til nasjonalparken er en del av Barnas NP.
− Vitensenteret i Tromsø og andre fagmiljøer skal knyttes til prosjektet.
3. Fjellstue Altevatn/Villmarkskommunen

Det er gjennomført en forstudie som skal danne grunnlaget for et å se på
muligheten for å etablere ei fjellstue ved Altevatn.
I forhold til regionale næringsutvikling vil etableringen av Fjellstua gi ringvirkninger.
Fjellstua vil styrke attraksjonsverdien i området, som fra før er det mest benyttede
utfartsstedet i Troms.
Ringvirkningene av denne satsingen vil ha betydning for næringsaktører som er
etablert i området i dag, men også gi mulighet for nye aktører som satser på
naturbasert reiseliv.
Fjellstua skal utvikles til å bli et naturlig utgangspunkt for brukere av området, hele
året.

BERG
1. Senjahopen Fiskerihavn
Ferdigstilling av Steinneset som industri- og serviceområde, fortsatt havneplanutvikling.

2. Tiltak for næringsutvikling langs Nasjonal Turistveg Senja
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− Gjennomføring av tiltak i samarbeid med Nasjonal Turistveg og Senjatrollet. Utvidelse
og oppgradering av parkeringsplass med tømmestasjon for bobil. Gjennomføres
2012.
− Prosjektering og utvikling av næringsareal til reiselivsformål i tilknytning til molo på
Skaland i samarbeid med grunneier og andre aktører. Gjennomføres i 2011/2012.

3. BERGmuseum
Prosjektering av museum og kulturnæring i Berg med fokus på geologi og industri, med
perspektiv på fortid, nåtid og framtid (nikkel, grafitt, olje). Gjennomføres i 2011/2012:
Konkret prosjektplan med framdriftsplan og finansieringsløsninger for utvikling av:
− Fjellet som bergverksmuseum – industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for
publikum
− Senjens nikkelverk – industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for publikum
− Utstillingslokale og fagbygg på Skaland – renovering/

DYRØY
1. Dyrøyseminarsenteret - småsamfunnsutvikling
Gjennom de siste 10 år har Dyrøy som kommune og som samfunn oppnådd rik erfaring i
forhold til samfunnsbygging i småsamfunn. Vi har også oppnådd resultater i eget
utviklingsarbeid. Troms fylkeskommune har gitt Dyrøyseminarsenteret en spesiell rolle i
læring-, mobilisering og erfaringsutveksling mellom kommuner, prosjekter og
utviklingsmiljøer i Troms. Dyrøy kommune har fått midler fra BOLYST-programmet både til
forprosjekt og første fase i hovedprosjektet. Som en del av hovedprosjektet etablerer vi et
kompetansesenter for utprøving av stedsuavhengig jobbing. Dyrøy kan ha en slik rolle fordi vi
har relevant erfaring og et forsprang på mange andre. Vi har vært med på å sette tematikken
på agendaen. Dessuten har vi et sterkt lag i ryggen, gjennom kommuner i regionen, Senja
Næringshage, Bredbåndsfylket Troms, Universitetet i Tromsø og bedrifter med høg
kompetanse på kommunikasjon og toveis lyd/bilde.
Ett viktig mål er å senke terskelen for arbeidsgiver og arbeidstaker til å prøve flytting av jobb.
Dette senteret trenger forutsigbarhet og legitimitet, det bør forankres i noe mer varig enn en
prosjektorganisasjon slik at man har trygge rammer for å prøve ut modeller.
Et kompetansesenter for utprøving av stedsuavhengig jobbing må ha et spesielt fokus på
utfordringer i småsamfunn i distriktene hvor oppgavene er mest krevende. Læringssenteret i
Nordavindshagen og Senja Næringshage er kjernen for dette senteret.
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Kompetansesenteret er en ressursbank og arbeider vedvarende med erfaringsutveksling og
formidling.
En sentral oppgave for senteret er å holde fokus på globale rammebetingelser og nasjonal
distriktspolitikk over tid som forutsetning for nyskaping og utviklingsarbeid i distriktene.
Senteret vil være en ressursbase regionalt, men også overfor sentrale myndigheter ved at
behov og erfaringer tilbakemeldes systematisk.
2. Hurtigbåtforbindelse – Brøstadbotn
Ønskes opprettholdt som et kommunalt næringsfyrtårn, da det er viktig for Dyrøy kommune å
synliggjøre den betydning hurtigbåttilbudet har for Dyrøy kommune og regionen for øvrig. I
nær fremtid skal nye båter settes i rute, og Troms fylkeskommune v/samferdselsetaten
evaluerer i den forbindelse dagens rutetilbud samt kaifasiliteter.
3. Miljø- og næringspark - Energilab’en Dyrøy
Allerede i 1981 forelå den første utredning for å få etablert fjernvarmeanlegg i Dyrøy. All
kommunal og næringsmessig bygningsmasse har i etterfølgende år blitt klargjort for å
tilknytte seg vannbåren varme inntil biobrenselanlegget ble etablert i 2000. I tillegg ble det
etablert lokal ENØK-gruppe som gjennomførte FDV-analyser ved offentlige bygg i kommunen
og handlingsplan for ENØK-tiltak ble igangsatt.
Gjennom det fokus Dyrøy kommune har hatt på Energi og miljø gjennom mange år fattet
fylkestinget i Troms slikt vedtak i Handlingsplan for Klima- og Energi i Troms.
"Fylkestinget tilrår at Dyrøy kommune / Dyrøy Energi A/S får status som pilotprosjekt for
Troms for sitt arbeid med lokal, helhetlig energiplanlegging, distribusjonssystem for drift av
nye, fornybare energibærere."
Energilab’en Dyrøy er i ettertid blitt en arena der kommune og næringsliv både lokalt,
regionalt og nasjonalt utveksler erfaringer og samhandler for utvikling av småskala
energirelaterte prosjekter. Energilab’en Dyrøy har i så måte hatt en stor overførings-verdi til
andre steder og miljøer. For år 2011 er det planlagt investeringer på Finnlandsmoan
Industriområde både i regi av Dyrøy kommune, Dyrøy Energi A/S og Dyrøy Bioenergi A/S.

LENVIK
1. Kunnskapsparken Finnsnes AS
Kunnskapsparken Finnsnes AS har som siktemål å jobbe for etablering av et senter for å tilby
høyere utdanning og bidra til forsknings- og utviklingsarbeid. Det er ikke endelig avklart om
dette skal resultere i et fysisk bygg der utdannings- og andre kunnskapsaktører
samlokaliseres, eller om det kun skal være en organisatorisk samarbeidsform.
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2. Prosjekt ”Finnsnes som regionsenter II”
Visjon: Finnsnes, byen med muligheter.
Stikkord for det toårige prosjektet:
Byutvikling/identitet
Kultur og opplevelser
Offentlige arbeidsplasser
Energi og industri
Handel og service
Høyere utdanning
Transportklynge
3. Prosjekt ”Utvikling av nærings- og industriområdet i Finnfjord”
Utvikling av nærings- og industriområde i Finnfjord, et treårig prosjekt med Lenvik kommune
som eier og Finnfjord AS og Kunnskapsparken Nord AS som samarbeidsparter. Mål:
− Markedsføring av industriområdet og regionhavna i Finnfjord
− Etablering av næringsklynge, spesielt med industriaktører som kan nyttiggjøre seg av
energi fra smelteverket.

MÅLSELV
•

Styrke Bardufoss Lufthavn / Snowman International Airport med økt rutetrafikk og charter.

•

Videreutvikle FilmCamp for filmindustri, næringsutvikling og filmutdanning.

•

Videreutvikle Målselv for store idrettsarrangemnet og idrettsutdanning.

SØRREISA
1. Sørreisa havn og næringsområde
Legge til rette for nye etableringer i tilknytning til kai på Øyjordnes og Gottesjord,
herunder fortetting av eksisterende industriområde og tilgang på nye arealer. Se på eventuell
muligheter for helt ny type virksomhet i havna. Trekke cruisetrafikk til regionen: Sørreisa
havn som innfallsport til Midt-Troms for turister som kommer sjøveien.

2. Luftforsvarets stasjon Sørreisa - CRC - Sørreisa
Trekke nytte av stasjonens unike kompetanse for å skape større ringvirkninger; utvide
oppgavetilfanget for stasjonen til beste både for det militære og det sivile samfunn.
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3. Det regionale senteret for treindustri
Videre arbeid for å få til trebasert virksomhet av regional betydning. Utnytte ledige
produksjonslokaler til utvikling av nye bedrifter.

TORSKEN

1. Fiskeri og Havbruk – næring og læring
2. Nasjonalt turistvegsenter/turisme, herunder økoturisme
3. Boligutvikling og bolysttiltak i framtidas bygdesamfunn

TRANØY
1. ArtSenja
Utvikle kunstsenteret til å bli et kulturelt kraftsenter i Midt-Troms med følgende innhold og
kvaliteter:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Faglig møte-, utøvings- og opplæringsarena for etablerte og nyetablerte kunstnere og
for dem som vil utvikle sitt talent.
En base for kunstnerisk virksomhet i naturgitte omgivelser med samarbeid på tvers
av kunstformer og kunstarter og mellom ulike utøvere.
Et regionalt kunstgalleri for både vandreutstillinger og lokale utstillinger
Teater- og musikksal for store og små forestillinger og konserter.
Lysstøperi.
Formidling og salg av kunst/brukskunst.
Kulturkontor og festivalkontor.
Kafé tuftet på god og tradisjonsrik mat fra området.
Kurslokaler.
Atelier og verksteder for kunstnere, også for gjestende kunstnere.

2. Rubbestad marine næringspark
Bidra til næringsutvikling, drift og marint rettet forsknings- og utviklingsarbeid i det
landbaserte anlegget på Rubbestad i samarbeid med næringsutøvere, myndigheter og
forskningsmiljø.

3. Turistfiske Tranøy
Støtte opp om og tilrettelegge for næringsutøvere som satser på turistfiske, bl.a. ved å bidra
til at de kan organisere seg i/knytte seg til nettverk som styrker turistfiske som produkt, gir
god markedsføring og godt salg.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

03/13

Dato
11.02.13

ETABLERING AV FORSVARSFORUM

Det har i flere sammenhenger kommet opp at Midt-Troms regionråd bør være med på et initiativ om
å etablere et forsvarsforum.
Paul Dahlø, Helene Rognli og Arne Nysted har ansvaret for området forsvarspolitikk, og de kommer
med nærmere informasjon til/i møtet.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

04/13

Dato
11.02.13

STYRKET HELIKOPTERBEREDSKAP I TROMS

Som allerede kjent for regionrådets medlemmer er det kommet svar fra Forsvarsdepartementet og
Justis- og beredskapsdokumentet på Midt-Troms regionråds brev av 11.12.12.

Det legges opp til at regionrådet drøfter saka og legger plan for videre oppfølging.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK

Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

05/13

Dato
11.02.13

MASTERGRADSSTIPEND – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER
Vedlegg: Retningslinjer vedtatt av Sør-Troms regionråd

Administrasjonene (daglige ledere) i de fire regionrådene i Troms har halvårige kontaktmøter
med KS. I lys av behovet for å rekruttere ungdom i våre regioner til å ta høyere utdanning,
ønsker de fire administrasjonene å foreslå ei enkel stimuleringsordning for at
mastergradsstudenter med tilknytning til den enkelte region velger problemstillinger for sine
mastergradsarbeid som er aktuelle for regionens utvikling.
Daglig leder i Sør-Troms regionråd har utarbeidet forslag til retningslinjer. De er så langt
vedtatt i Sør-Troms regionråd, men de er inneforstått med at det kan komme forslag til
endringer fra de tre andre regionrådene.
Disse retningslinjene legger opp til å styre noen rammebetingelser for ordninga. Ved
utforminga av utlysningstekst hvert år, eventuelt hvert halvår, vil man avgrense temaområder,
antall stipender og beløpsstørrelse(r).
I denne omgang legges det ikke opp til at regionrådene skal avklare hvordan økonomien til
stipendene skal komme på plass. Det er imidlertid aktuelt at kommunene legger inn penger i
ordninga fra de regionale utviklingsmidlene. KS har blitt utfordra på å bidra inn i ordninga
med både faglig støtte og økonomi.
Styresammensetning må vi også komme tilbake til. Dersom alle regionrådene og KS ønsker å
delta, så kan det halvårige kontaktmøtet med KS utgjøre styre for ordninga.
Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd vedtar å opprette ei stipendordning for mastergradsstudenter. Dette
kan skje i samarbeid med de andre tre regionrådene og med KS.
2. Retningslinjer vedtatt av Sør-Troms regionråd 9.01.13 gjøres gjeldende for Midt-Troms
regionråd
3. Økonomisk innsats i ordninga og styremodell behandles som egen sak når alle regionrådene
har gjort vedtak vedrørende forslag til retningslinjer.

RR’s vedtak:
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Retningslinjer for Sør-Troms regionråds
Mastergradsstipend
(Vedtatt av Sør-Troms regionråd 09. januar 2013)

Formål
Regionrådets mastergradstipend kan etter søknad bevilges til studenter med norsk
statsborgerskap som er tatt opp ved et mastergradsstudium ved norsk/utenlandsk
universitet/høyskole. Masteroppgaven (heretter ”Oppgaven”) skal knyttes til problemstillinger
som er relevant for kommunesektoren, må være i tråd med regionrådets strategi og det temaet
som er definert i utlysningen det enkelte år. Temaet for hvert års utlysning vedtas av
regionrådet. Stipendet skal brukes til utarbeidelsen av Oppgaven.
Stipendet kan søkes av en student alene eller flere studenter i fellesskap (heretter ”Mottakeren”).

Formålet er å gi Mottakeren et bidrag til arbeidet med å skrive Oppgaven innen et tema som er
definert i stipendutlysningen. Hensikten er også at oppgaven skal være et bidrag i/til regionrådets
videre arbeid.

Tildeling
Stipendet tildeles av et stipendstyre med mellom tre og fem personer, som oppnevnes av
regionrådet. Dersom flere regionråd ønsker å gå sammen om utlysing og søknadsbehandling, kan det
oppnevnes et felles stipendstyre.

Det kan tildeles stipender på mellom 10.000 kr og 40.000 kr. Maksimal tildelingsramme er avhengig
av bevilgningen fra regionrådet det enkelte år. Antall stipend og størrelsen på disse avhenger av
antall søknader, kostnader forbundet med oppgaven, innhold og utarbeidelse av Oppgaven. Det kan
bare tildeles ett stipend til hver mastergradsoppgave. Stipendet kan bare utdeles til samme
person(er) én gang.

Søknad
Skriftlig søknad rettes til Sør-Troms regionråd innen frist oppgitt ved utlysning.
Søknaden skal inneholde:
Fra søkeren/søkerne:
- søker(ne)s navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsdato
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- en prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider med redegjørelse for problemstillingen og hvordan tenkes
løst
- opplysning om når Oppgaven etter planen blir levert og sensurert

Tildeling av stipendmottaker(e) skjer innen en måned fra dato for søknadsfrist.

Søknadsvurdering
Innkomne stipendsøknader behandles av stipendstyret.
Dersom en søknad vurderes som ufullstendig, kan stipendstyret gi søkeren en kort frist til å gi flere
opplysninger. Dersom søkeren ikke overholder en slik frist, skal søknaden avslås.
Stipendstyret kan dele ut inntil det beløp regionrådet beslutter i budsjettbehandlingen for det
aktuelle år. Stipendstyret skal informere regionrådet om tildelingen.
Stipendstyrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Utbetaling
Stipendet fordeles på to utbetalinger: 50% ved tildelingen og 50% etter ferdigstilling og avlagt sensur
for Oppgaven.

Første utbetaling forutsetter at prosjektbeskrivelsen er blitt godkjent av faglig veileder og at
bekreftelse på dette er sendt til regionrådet. Siste utbetaling forutsetter at Mottaker har sendt
regionrådet en kopi av Oppgaven og kopi av sensuren for denne. Det er en forutsetning for siste
utbetaling at Oppgaven har fått karakteren C (for mastergrad).

Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene, men er ikke trekkpliktig ved utbetalingen.

Benyttelse av resultatene i Oppgaven
Stipendtildeling og resultatene i Oppgaven skal kunne presenteres i sammenheng med regionrådets
arbeid, i regionrådets/kommunenes publikasjoner og nettsteder, i forbindelse med medieoppslag og
til bruk i andre fora. Stipendiaten forplikter seg til å presentere resultatet/arbeidet under
Forskningsdagene (se www.forskningsdagene.no) ved minst to anledninger/steder etter nærmere
avtale med stipendstyret. I tillegg plikter stipendiaten å holde én presentasjon basert på resultatene
fra Oppgaven dersom regionrådet ber om det, mot dekning av reise og oppholdskostnader.
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I andre presentasjoner av oppgaven skal det – etter nærmere avtale med regionrådet – kunne
fremkomme at den er støttet av regionrådet. Det skal framkomme at regionrådet ikke står ansvarlig
for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet eller de konklusjoner som er
fremkommet i arbeidet.

Konsekvenser ved brudd på retningslinjene
Der midlene ikke brukes i samsvar med retningslinjene og det formålet og tidsplanen som er
angitt i søknaden, kan regionrådet kreve hele eller deler av det utbetalte stipend tilbakeført.
Stipendstyret kan imidlertid gjøre unntak fra denne regelen.
Endringer
Regionrådet kan endre retningslinjene.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

06/13

Dato
1.02.13

Regelmessige kontordager hos Skatt Nord i Midt-Troms vedr. søknad av P/D-nummer for utenlandske statsborgere
Vedlegg: Informasjon fra prosjektet ”Det gode liv i nord”

Innstilling til vedtak:
1. Daglig leder tar kontakt med Skatt Nord for å få i stand regelmessige kontordager på
Finnsnes for å behandle søknader om P-/D-nummer.
2. Ordninga bør organiseres som en del av Skatt Nords tjenestetilbud, d.v.s. ved at Skatt Nord
tar imot forespørsler og kanaliserer henvendelser mot annonserte kontordager på Finnsnes.

RR’s vedtak:
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VEDLEGG FRA PROSJEKTET ”DET GODE LIV I NORD”
Midt-Troms regionråd har tidligere behandlet en sak ang. samordning av statlige tjenester (sak 3/12 i
regionrådsmøte 13. februar 2012). Bakgrunnen er at utenlandske borgere må til Tromsø eller Harstad
for å søke om P- eller D-nummer første gang de registrerer seg. Dette medfører betydelig merarbeid
og merkostnader for de det gjelder, og rammer spesielt bedrifter som har mange utenlandske
arbeidstakere (fiskeindustri mv), asylmottak og andre organisasjoner (utveksling, BI-linja på Senja
vgs) m.fl.
Regionrådet sendte en uttalelse i etterkant av møtet til Skatteetaten, UDI m.fl. Praksisen er imidlertid
ikke endret, men vi har i høst erfart at Skatt Nord har tatt en kontordag i høst på Finnsnes for å ta
unna søknader. Prosjektlederne i Det gode liv mener at dette bør gjøres til en mer permanent
ordning. Etter å ha hatt kontakt med Brødrene Karlsen på Husøy, Asylmottaket på Finnsnes, AFS og
Senja videregående skole, ser vi at behovet er der regelmessig.
Randi Karlsen (Brødrene Karlsen) sier (i samtale under Tromskonferansen og i e-post i etterkant): Vi
har alltid noen som må til Tromsø, spesielt i sesongene. Vi er interessert i at denne tjenesten kan
utføres på Finnsnes. Kunne trengt dette i januar 2013, alltid noen som må søke.
Morten Fagerli (Hero Asylmottak Heimly): Etter et møte med Ulrike Naumann, prosjektleder for «Det
gode liv i nord» ble vi enige om å fremme et ønske til Skatt Nord om kontordager i Midt-Troms en
gang pr måned.
For våre beboere på Heimly Mottakssenter er det både tungvint og kostbart å reise til Tromsø for å få
personnummer. En voksen person i mottak har utbetalt kr. 1610,00 pr 14 dager. Dette skal holde til
mat, medisiner, egenandel hos lege, tobakk for de som røyker, fritidsaktiviteter osv. En Tromsøreise
er et stort inngrep i deres økonomi med en kostnad på ca. kr.550,00 pr person.
Et annet moment er at de som trenger personnummer er de som har fått oppholdstillatelse i Norge.
Disse har også startet med sin skolegang og må ta seg fri fra skolen en hel dag for å reise til Tromsø.
Dette er også et problem for Målselv Mottak, ifølge mottaksleder Sami Haizeri. Vi håper dette kan
være med på å påvirke Skatt Nord til å vurdere kontordager her på Finnsnes. (prosjektets tilføying:
Det er behov for dette gjennom hele året).
Senja videregående skole og AFS har årlig elever/utvekslingselever som må søke om personnumre.
En del av disse er under 18 år og må ha med seg hver sin verge til Tromsø for å få utført dette
ærendet. IB-linja rapporterer at flere av deres elever rett og slett ikke har råd til å reise til Tromsø for
å få gjort dette, og ønsker seg en ordning med en kontordag på høsten, etter at alle har fått sine
registreringspapirer fra politiet. Kontaktpersoner: Tom Dahlø, Finnsnes, for AFS Midt-Troms og Stein
Erik Svendsen, Finnsnes, rektor ved Senja vgs.
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Prosjektet Det gode liv i nord oppfordrer Midt-Troms regionråd om å gå i en dialog med Skatt Nord
om å opprette faste dager eller kontordager etter behov for søknad om P-/D-nummer på Finnsnes
og ev. i Målselv. Gjennom prosjektarbeidet har vi sett mange eksempler på at tilflyttere blir møtt
med lite eller feil informasjon, og for utenforstående ser det ut til at offentlige etater i liten grad
samarbeider på lokalt/regionalt nivå. Vi mener at et løft på kvaliteten og samhandling vil kunne
gjøre Midt-Troms mer attraktiv for tilflyttere og bedrifter. Saken vedrørende personnumre vil
representere en start for et slikt arbeid.
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Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

07/13

Dato
11.02.13

SENJA PETRO – status på kommunenes behandling av mulig tilslutning
ORIENTERINGSSAK

Regionrådet gjorde 29.10.12 følgende 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.

Grunnlag for å behandle sak om mulig tilslutning til foreninga ble sendt kommunene v/ postmottak
med kopi til ordførerne 6.11.12. Den 25.01.13 ble saka etterspurt gjennom e-post til ordførerne. Da
kom det umiddelbare svar fra Berg kommune (tegner medlemskap) og fra Dyrøy kommune (tegner
ikke medlemskap). Det mangler vedtak eller varsel om eventuelt vedtak fra de andre seks
kommunene.

RR’s vedtak:
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Saksnr.
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Regionrådet
Regionrådet

43/12
67/12
08/13

Dato
21.08.12
10.12.12
11.02.13

MIDT-TROMSPAKKEN
Saka behandles kl. 14.00

Bakgrunn
Midt-Troms regionråd har siden høsten 2011 jobba med å kartlegge og forbedre transportløsningene
i regionen. Regionrådet har i nær kontakt med næringslivet, bl.a. ved Profilgruppen, målt løsningene
opp mot de transportbehovene som nærings- og samfunnslivet har. Data viser at regionen vår er i
vekst og utvikling. Satsing på transport vil utvilsomt fremme dette.
Midt-Troms er fylkets sterkeste industriregion, bl.a. gjennom den omfangsrike sjømatproduksjonen
som skjer på Senja. Nå er er det fatta tydelige og positive beslutninger rundt Forsvarets
tilstedeværelse i Indre Troms og Sørreisa. Begge disse feltene, sjømat og forsvar, er
transportintensive. I Midt-Troms har vi m.a.o. noen store bærebjelker i næringslivet (havbruk,
sjømat- og landbruksindustri, forsvar og mineraler/energi) og et stadig voksende bedriftsliv ut over
dette. Næringslivet forbereder seg i tillegg på å bidra som leverandører til petroleumsnæringa.
Regionen står fram som et tilnærma felles arbeidsmarked med overkommelige pendleravstander,
men ikke med så greie og overkommelige transportløsninger for pendling.

Regionrådet har i første fase av arbeidet med samferdselsløsninger vært spesielt opptatt av
vegsystemet, av standard på vegene, av rassikring og av trafikksikkerhet. Etter nærmere kontakt og
avklaring med både næringslivet og fylkeskommunen, synes det riktig å ha et breitt perspektiv på
transportsatsing for Midt-Troms, d.v.s. også på fly (Bardufoss flyplass), på båt med havner og farleder
(vare- og persontransport) og jernbane (Tromsbanen). En samla plan for Midt-Troms må stå i
konstruktiv gjensidighet både til fylkets transportplan og til Nasjonal transportplan.
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I regionen synes det likevel å være en felles forståelse av at løftet i en såkalt Midt-Tromspakke må
være størst i vegsektoren.

Regionrådets vedtak 10.12.12:
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.
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 arbeidsgruppa for prosjektet fortsetter og utvides med Arne Nysted. Samarbeidet
med Profilgruppen videreføres.

Etter behandling av saka i RR-møtet i desember hadde vi 16.01.13 et møte med fylkesråd Terje Olsen
og samferdselssjef Bjørn Kavli. Fra regionrådet deltok arbeidsgruppas medlemmer Paul Dahlø,
Guttorm Nergård og Arne Nysted, samt daglig leder Herbjørg Valvåg. Med henvisning til kontaktmøte
6.07.12 ble basis og planene for Vegpakke Midt-Troms gjennomgått og drøfta. Fylkeskommunens
representanter var enige i at neste trinn i prosessen ville være å utarbeide en mulighetsstudie. De
foreslo at dette kunne gjøres med innleid konsulenthjelp. Vi ble oppfordra til å søke RUP-midler til et
prosjekt for å få gjennomført denne studien.
Daglig leder starta umiddelbart etter dette møtet arbeidet med å utforme en RUP-søknad. Det
skjedde i dialog med planlegger hos samferdselssjefen og videre i kontakt med Statens vegvesen.
Gjennom denne kontakten er det kommet fram at vegvesenet i henhold til det som kom fram i
fellesmøtet 6.07.12 allerede har gjort de første beskrivelsene som et grunnlag for en
mulighetsstudie. De er videre innstilt på å bidra med planleggingsressurser for å utvikle en slik studie
for vegsektoren i Midt-Troms.
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Det er m.a.o. etablert et samarbeid mellom regionen, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen
om en ”Midt-Tromspakke.” I første omgang dreier det seg om å bringe fram den planlagte
mulighetsstudien. I utarbeidinga og oppfølginga av den er det mange formaliteter som skal på plass.
Med det likelydende vedtaket fra de åtte kommunestyrene er det allerede skapt en god basis for
videre arbeid.

Til regionrådets møte kommer seksjonssjef Edel Miljeteig Austlid, Plan og forvaltning - Troms, Statens
vegvesen og rådgiver Øystein Olav Midland, Samferdselsetaten, Troms fylkeskommune. De vil
informere om den trinnvise prosessen med å planlegge, beslutte og realisere en Midt-Tromspakke.

Regionrådet bør gjøre ei presisering/justering av vedtak fra 10.12.12. I tillegg kan det i vedtaket være
aktuelt å fange opp innspill fra orienteringene fra Statens vegvesen og Troms fylkeskommune.
Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker Edel Miljeteig Austlid og Øystein Olav Midland for orienteringene.
2. Regionrådet legger vekt på at det nå er etablert gode samarbeidsløsninger for ei større
samferdselssatsing i Midt-Troms.
3. Satsinga benevnes i fortsettelsen som Midt-Tromspakken, der utarbeiding av en mulighetsstudie
for vegsektoren i Midt-Troms og oppfølging og behandling av denne i kommunestyrene er første
store milepæl.
4. Innhold og konklusjoner i mulighetsstudien, samt øvrige innspill til utvikling av samferdselen i
Midt-Troms, knyttes opp mot både regional og nasjonal transportplanlegging.
5. Regionrådets er styringsgruppe for Midt-Tromspakken og har oppnevnt følgende medlemmer i ei
arbeidsgruppe:
Paul Dahlø, Geir-Inge Sivertsen, Guttorm Nergård og Arne Nysted med daglig leder Herbjørg
Valvåg som sekretær.
6. Samarbeidet med Profilgruppen videreføres.

RR’s vedtak:
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STEMMERETTSJUBILEET 2013
ORIENTERINGSSAK

Tidsbruk: Inntil 10 min

Ordføreren i Lenvik har bedt om at det blir gitt en kort informasjon om arbeidet med
Stemmerettsjubileet 2013.
Leder for komiteen, Marie Bartnæs, vil orientere regionrådet.

Innstilling til vedtak:

RR’s vedtak:
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ÅPEN POST

RR’s vedtak:
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