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Vår ref.: RR-2013-02-11

Dato: 12.02.2013

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:
Sted:

Mandag 11. februar kl. 12.00 – 16.00
Formannskapssalen, Lenvik rådhus

Til stede:
Ordførere:
Forfall:
Rådmenn:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen, Helene Rognli,
Paul Dahlø, Fred Flakstad og Odd-Arne Andreassen
Midt-Tromstingets leder
Alf Rørbakk og Margrethe Hagerupsen (sistnevnte til kl. 14.00)

Dessuten innledere/gjester til sakene 01/13, 08/13 og 09/13. Se protokollen.
Møtet ble ledet av Paul Dahlø.
Følgende saker var til behandling:
01/13 FORSKNINGSDAGENE I MIDT-TROMS 2013
02/13 NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – STATUS FEBRUAR 2013
03/13 ETABLERING AV FORSVARSFORUM
04/13 STYRKET HELIKOPTERBEREDSKAP I TROMS
05/13 MASTERGRADSSTIPEND – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER
06/13 REGELMESSIGE KONTORDAGER HOS SKATT NORD I MIDT-TROMS VEDR. SØKNAD AV P-/DNUMMER FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE
07/13 SENJA PETRO – STATUS PÅ KOMMUNENES BEHANDLING AV MULIG TILSLUTNING
08/13 MIDT-TROMSPAKKEN
09/13 STEMMERETTSJUBILEET 2013
10/13 ÅPEN POST

Sak 01/13 FORSKNINGSDAGENE I MIDT-TROMS 2013 - 18.-29. september
Vedlegg:

Søknad til Troms fylkeskommune

Prosjektleder Linda Mari Ødegård orienterte om erfaringer og samarbeidsstrukturer vedrørende
Forskningsdagene i Midt-Troms generelt og om planene for 2013 spesielt. Temaet i år er HAV OG
VANN.
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:
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.

Sak 02/13 NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – STATUS FEBRUAR 2013

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.
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2.

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

Den enkelte ordfører gikk gjennom status for de tre næringsfyrtårnene i sin kommune. Bildet synes å
være at det er merkbar, men varierende, framdrift i de forskjellige prosjektene. Noen enkeltprosjekt
kan betraktes som realisert og kan da i prinsippet erstattes med et nytt fyrtårn. I regionrådets
drøfting kom det også fram at det er ønskelig å ha en dialog med fylkesråden for næring om hvordan
vår regions satsing på næringsfyrtårn står seg i forhold til fylkeskommunens næringsstrategier. Dette
er det ønskelig å ta opp med fylkesråden for næring i et eget møte.
Regionrådets 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.

Våren 2014 legges det fram sak for regionrådet og Midt-Tromstinget med oppsummering av
vurderingene av satsinga på næringsfyrtårn.

3. Troms fylkeskommune v/ fylkesråden for næring inviteres til et møte om næringssatsing i
Midt-Troms og samspillet med fylkeskommunens satsinger i dette feltet.

Sak 03/13 ETABLERING AV FORSVARSFORUM
RR’s vedtak:
Paul Dahlø, Helene Rognli og Arne Nysted får i oppdrag å gå i dialog med fylkesrådsleder for å avklare
ei mulig organisering av et forsvarsforum Midt-Troms.

Sak 04/13 STYRKET HELIKOPTERBEREDSKAP I TROMS
RR’s vedtak:
Saka følges opp overfor de to departementene (Justis- og beredskapsdepartementet og
Forsvarsdepartementet) i kontakt med regionalt politi.

3

Sak 05/13 MASTERGRADSSTIPEND – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER
Vedlegg: Retningslinjer vedtatt av Sør-Troms regionråd
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:
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.

Sak 06/12 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.
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RR’s 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 må 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.

Sak 07/13 SENJA PETRO – status på kommunenes behandling av mulig
tilslutning
ORIENTERINGSSAK

RR’s vedtak:
1. Regionrådet er orientert om status for kommunenes behandling.
2. Interimsstyret går videre med nydanninga av Senja Petro i tråd med planen.
3. Guttorm Nergård velges inn i interimsstyret i stedet for Arne Nysted. Styret består da av: Paul
Dahlø, Geir-Inge Sivertsen og Guttorm Nergård.

Sak 08/13 MIDT-TROMSPAKKEN
Edel Miljeteig Austlid og Nils Petter Rusånes Plan og forvaltning - Troms, Statens vegvesen og
rådgiver Øystein Olav Midland, Samferdselsetaten, Troms fylkeskommune informerte om den
trinnvise prosessen med å planlegge, beslutte og realisere en Midt-Tromspakke. Stikkord fra
presentasjonen følger denne protokollen som eget vedlegg.
Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker Edel Miljeteig Austlid, Nils-Kristian Russenes 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.
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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:
1. Midt-Troms regionråd takker Edel Miljeteig Austlid, Nils Petter Russåes 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. Det etableres ei styringsgruppe for Midt-Tromspakken bestående av representanter fra MidtTroms regionråd, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Som regionrådets medlemmer av
styringsgruppa oppnevnes Paul Dahlø, Geir-Inge Sivertsen, Guttorm Nergård og Arne Nysted.
Disse samarbeider tett med hele regionrådet.
6. Samarbeidet med Profilgruppen videreføres.

Sak 09/13 STEMMERETTSJUBILEET 2013
ORIENTERINGSSAK
Ordføreren i Lenvik hadde bedt om at det ble gitt en kort informasjon om arbeidet med
Stemmerettsjubileet 2013.
Leder for Lenvik kommunes komité for arbeidet med Stemmerettsjubileet, Marie Bartnæs, orienterte
regionrådet.
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RR’s vedtak:
1. Regionrådet takker for orienteringa.
2. Utfordring til de andre kommunene.
3. Saka følges opp i neste RR-møte. Da kan det ligge an til ei regional koordinering av arbeidet.

Sak 10/13 ÅPEN POST
1. Mobbinga av Sandra Borch, tatt opp av Odd Arne Andreassen:
Daglig leder lager en uttalelse på bakgrunn av innspillene som kom i saka.

2. Senjafergene, tatt opp av Geir-Inge Sivertsen:
Geir-Inge Sivertsen, Fred Flakstad og Odd Arne Andreassen danner ei arbeidsgruppe for å følge
opp saka.
3. Tips fra felles politirådsmøte for Sørreisa og Dyrøy, tatt opp av Paul Dahlø: Fester i kommunens
lokaler som i utgangspunktet er rusfrie, er egentlig ikke det.
4. Havbruksstrategi for Troms – samrådingsmøte onsdag 20. februar kl. 09.00-14.30: Husk
påmelding til Herbjørg innen 15.02.; jfr. invitasjon i e-post av 25.01.13 fra fylkeskommunen v/
Jarle Magnar Pedersen.
5. Regionen møter Universitetet i Tromsø, rektor Jarle Aarbakke 4.03.13 kl. 09.00 på Finnfjord AS:
Helene Rognli og Herbjørg Valvåg møter på vegne av regionrådet.
6. De regionale utviklingsmidlene (200.000 i påslag på nærings-/utviklingsfondet til den enkelte
kommune):
Hvordan benyttes disse midlene? Daglig leder ser på saka sammen med næringssjefene/konsulentene.
7. Destinasjonsselskapsstruktur i Troms – henvendelse per e-post fra Morten Torp, Visit the
Arctic: Det gis melding om at regionrådet vil komme tilbake til saka.
8. Viltforvaltning, jfr. sak 73/12 pkt. 3: Paul Dahlø følger opp.

RR’s vedtak:
Alle enkeltpunktene tatt til orienteringer med de konklusjoner som er knyttet til hvert punkt.
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