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-2013-04-15

Dato: 05.04.2013

Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 15. april kl. 09.30

Sted:

Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord

Følgende saker er til behandling:
11/13 MIDT-TROMSPAKKEN – informasjon og oppfølging
12/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 - SEKRETARIATET - MIDT-TROMS REGIONRÅD
13/13 LØKTA – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012
14/13 PROSESS FOR BUDSJETTARBEIDET 2014 – ENHETENE I MIDT-TROMS REGIONRÅD
15/13 ID-KONTROLL, SKATTEKORT OG INNVANDRINGSMELDINGER – TILFLYTTERE TIL MIDT-TROMS
16/13 REGIONAL PLAN FOR LANDBRUK I TROMS – PLANPROGRAM - Utkast til planprogram – høring
17/13 REGIONALT VERTSKAP – SEMINAR 29. MAI 2013 – ORIENTERINGSSAK
18/13 STEMMERETTSJUBILEET 2013
19/13 OPPFØLGING AV NOEN RR-SAKER
20/13 STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I DISTRIKTENE
21/13 ÅPEN POST
Fra kl.11.00 til kl. 12.00: ÅRSMØTE MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD med påfølgende lunsj.
Kl. 13.00 settes RR-møtet igjen med behandling av sak 15/13 med innledning ved Helge Ove Aune,
avdelingsdirektør Skatt nord.

Paul Dahlø
regionrådets leder

Herbjørg Valvåg
daglig leder
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet

43/12
67/12
08/13
11/13

Dato
21.08.12
10.12.12
11.02.13
15.04.13

MIDT-TROMSPAKKEN – informasjon og oppfølging
Regionrådet er godt kjent med saka gjennom den trinnvise behandlinga som har skjedd fra august
2012. I siste RR-møte var det grunnleggende orienteringer både fra Statens vegvesen og fra Troms
fylkeskommune, og regionrådet fatta følgende vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker Edel Miljeteig Austlid, Nils Petter Rusåes 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.

Daglig leder har snakka med vår kontaktperson i Statens vegvesen, Nils Petter Rusånes. Han
informerte om at satsinga i Midt-Troms er forelagt regionvegsjefen, og at det nå skjer noen
avklaringer internt før arbeidet i styringsgruppa kan starte. Etter deres møte 10.04. vil det foreligge
ytterligere informasjon. Dette passer også godt i forhold til regionrådets møte.
Med andre ord: Mer informasjon legges fram i møtet!

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Midt-Tromstinget

13/13
12/13
/13

Dato
20.03.13
15.04.13
13.05.13

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012
SEKRETARIATET - MIDT-TROMS REGIONRÅD
(Gjelder alle kommunene).

Vedlegg: Årsmelding og regnskap for sekretariatet / Midt-Troms regionråd for 2012

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2012 for sekretariatet godkjennes.
2. Regnskapet for 2012 vedtas.

AR’s vedtak:
1. Årsmeldinga for 2012 for sekretariatet godkjennes.
2. Regnskapet for 2012 vedtas.

Regionrådets vedtak:
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ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD 2012SEKRETARIATET

Møtevirksomheten i regionrådet:
Midt-Tromstinget har hatt to møter og har behandla 11 saker.

Ett tema har vært sentralt på begge tingsamlingene:
Samhandlingsreformen og regionens videreføringsprosjekt Midt-Troms inn i
samhandlingsreformen
I tillegg har tinget blitt fortløpende orientert om regionrådets arbeid med befesting av Midt-Troms
som vekstregion, om transportplanlegging og det innledende arbeidet med Midt-Tromspakken.
På vårsamlinga var det dialog om strategisk utviklingsarbeid med fylkesråd for plan og næring, KariAnne Opsal.
På høstsamlinga innledet fylkesmann Svein Ludvigsen om Fylkesmannens ulike oppgaver og roller, og
det var påfølgende drøftinger rundt kommunenes rolle og arbeidsfordelinga mellom politikk og
administrasjon. I tillegg ble det orientert om endringer i barnevernet og drøftinger rundt samspillet
som skal til for å sikre alle barn gode oppvekstvilkår.
Midt-Tromstinget har i 2012 vedtatt følgende uttalelser:
-

Uttalelse vedrørende forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023

-

Uttalelse til rapporten ”For en neve dollar mer - En evaluering av den statlige støtten til

-

regionale filmfond”
Rutetilbudet over Bardufoss flyplass må tilpasses også det sivile samfunnets behov

Regionrådet har hatt sju ordinære møter og har behandla 73 saker. Møtene har til sammen hatt 17
eksterne gjester (flere personer fra samme institusjon i samme møte er regna som én gjest). Gjestene har
enten belyst saker som regionrådet selv har satt på dagsorden, eller de har på vegne av institusjon
eller sak bedt om å få gi orientering / informasjon.
Augustmøtet, som var holdt i Bardu, hadde også innlagt opplegg med befaring til Altevatnet/Leina,
inkludert fjelltur og sosialt samvær.
Regionrådet har gitt følgende uttalelser:
−

Fergeforbindelsen Harstad - Sør-Senja, Øylandsruta

−

Forsvarets rolle og oppgaver i nord

−

Samordning av statlig regelverk for å ta imot innvandrere – våre nye medborgere må møtes med
god service – tjenestene må finnes i Midt-Troms!
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−

Senja tingrett – en bærekraftig enhet i domstolsystemet

− Innspill vedrørende Gullestadsutvalgets rapport av 4.02.2011 – Effektiv og bærekraftig
arealbruk i havbruksnæringen
− Vekstregionen Midt-Troms – regionens plass i nasjonal og fylkeskommunal
transportplanlegging
− Utfordringer for næringslivet i Midt-Troms, sett i lys av dagens praksis med
rammeavtaler for Forsvaret
− Styrket politi og beredskap i Troms
Utenom de ordinære møtene hadde regionrådet det årlige møtet med stortingsrepresentantene fra
Troms. I tilknytning til et ekstra regionrådsmøte i februar var det dialogmøte med Troms
fylkeskommune om regional planstrategi og politiske prioriteringer.

Administrativt råd (AR) har hatt fem møter og har behandla 51 saker. I tillegg har rådmennene i
noen grad deltatt både i regionrådets og Midt-Tromstingets møter. Mange av AR-sakene gjelder den
styrefunksjonen som AR har i forhold til interkommunale enheter/ordninger. En stor del av ARsakene går videre til behandling i regionrådet.
AR-møtene har hatt to eksterne informanter.

Økonomi:
Regnskapet viser et overforbruk på kr.107.840. I budsjettet for 2012 var det planlagt bruk av kr
78.506 fra bundet fond for å dekke opp resterende prosjektkostnader på kr 18.506 på prosjektet Rast
i kunst og kr. 60.000 til øvrig drift, spesielt øremerka utvikling av datasystemer. Mesteparten av de
planlagte midlene for datautvikling (totalt kr. 80.000, se art 114 000, reservert bevilgning/avsetning)
gikk med til dekning av konsulent og kostnader for å erstatte datamaskinutstyr som ble ødelagt ved
lynnedslag sist sommer. Dette er ført på art 113 003, som er overskredet med kr 25.672, og på art
127 001 konsulenttjenester. Konsulenttjenester omfatter videre medgåtte kostnader på ca kr 50.000
til utredning vekstregionen Midt-Troms. I tillegg dekker posten kostnadene til Forskningsdagene i
Midt-Troms og til Yrkes- og utdanningsmessa. Begge disse prosjektene har bevilgninger fra
fylkeskommunen på henholdsvis kr. 300.000 og kr. 50.000, jfr. art 173.000. De er oppgjort i balanse i
henhold til prosjektbudsjettene.
Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert.
Art 114 000, Annonse, reklame, informasjon, med forbruk på kr. 21.800 avspeiler to ikke planlagte
kostnadsposter: Innkjøp av omslagsmapper med regionrådets logo til bruk for all interkommunal
møte- og konferanseaktivitet og annonse i Profilgruppens jubileumsavis.
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Større arbeidsoppgaver:
Helse- og sosialfeltet: Det regionale samarbeidet i forbindelse med samhandlingsreformen har vært
på dagsorden i alle regionrådsorganene, nå gjennom videreføringsprosjektet Midt-Troms inn i
samhandlingsreformen. Prosjektansvaret ligger hos Løkta, og dette arbeidet er nærmere beskrevet i
Løktas årsmelding.

Barnehage og skole / utdanning:
AR initiativ fra 2010 basert på forståelsen av at tidlig og systematisk innsats i barnehage og skole er
fulgt videre opp. I 2012 har daglig leder koordinert møtevirksomhet som har involvert fagansvarlige
for både barnehage- og skolefeltet i den enkelte kommune. I denne prosessen er det avklart at
kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Torsken og Tranøy i vår region, samt Lavangen og Salangen
blir med i et større satsingsprosjekt som omfatter barn i alderen 4-5 år i barnehagene og 1. og 2.
klassingene i grunnskolen. Det er etablert et samarbeid med Statped Nord om faglig bidrag i
arbeidet. Fra høsten 2012 har ei egen plangruppe under ledelse av rådmann Hege Walør Fagertun,
jobba med innholdet i satsinga. I vårsemesteret 2013 intensiveres informasjonen og den praktiske
tilrettelegginga av arbeidet. Oppstart med kurs og faglig oppfølging av ansatte i barnehager og skoler
vil skje fra høsten 2013. Arbeidet skal gå over tre år med tilrettelegging for at kunnskap,
arbeidsmåter og strukturer skal sette seg fast i barnehagene og skolenes virksomhet. PPT-ene og
Pedagogisk Senter/skolefaglig koordinator er nøkkelressurser i dette arbeidet. For å realisere planene
er det behov for økonomiske ressurser, enten i form av tilgang på eksterne prosjektmidler eller ved
spleiselag fra kommunene. I kontakt med Universitetet i Tromsø jobbes det med å få til
følgeforskning på denne satsinga.
Samhandling og innflytting i Kunnskapsparken Finnsnes: Gjennom hele året har det vært jevnlige
møter i samhandlingsprosjektet. Daglig leder er medlem av prosjektgruppa, og har sammen med
øvrige medarbeidere i interkommunale enheter lagt mye tid og energi inn i det viktige
forberedelsesarbeidet. Dette vil være til beste for drifta av enhetene, for fellesskapet i
Kunnskapsparken og for hele regionen.

Nærings- og samfunnsutvikling:
Midt-Troms sin (manglende) plass som vekstregion i forarbeidene til Nasjonal transportplan 20142023 førte til at bildet av regionen ble synliggjort og definert ved at regionrådet sammen med
Profilgruppen laga ei utredning. Denne har blitt lagt til grunn for både regionens egen sjølforståelse
og for de presentasjonene som er gjort av Midt-Troms i møte med overordna myndigheter, politikere
og nærings- og samfunnsliv. Dette innleda en prosess som ved siste årsskifte ble definert som ei stor
satsing på transportløsninger i regionen, spesielt på vegsystemet: Midt-Tromspakken. Troms
fylkeskommune og Statens vegvesen er sammen med Profilgruppen viktige samarbeidsparter i det
videre arbeid.
Arbeidet med Regionalt utviklingsprogram (ettårs- og fireårsprogrammet) og RDAII har også i 2012
vært viktig. Vi har deltatt på dialogmøter og samlinger med forberedte innlegg og innspill.
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Midt-Troms regionråd er medlem av Profilgruppen og deltar på medlemsmøter og samlinger med
regionrådets leder og daglig leder. Profilgruppen er samarbeidspart i det pågående arbeidet med
Midt-Tromspakken.
Det har vært dialogmøte med Troms fylkeskommune v/ fylkesrådet, enten i tilknytning til våre faste
møter, eller i samarbeid med Profilgruppen.
Næringslederforum er et samarbeidsforum for de åtte næringssjefene / -konsulentene. Forumet
møttes fire ganger i 2012, i tråd med planen for arbeidet. Møtene skjer på rundgang i kommunene og
har innlagt bedriftsbesøk. Forumet velger leder for ett år om gangen. Fra og med 2012 ivaretar
denne lederen alt koordineringsarbeid. Daglig leder har dermed en mer faglig rolle og følger opp
aktuelle saker fra regionrådet/regionen.

Kystsoneplanlegging: Sør-Troms regionråd og Midt-Troms regionråd har organisert seg sammen for å
få fram kystsoneplaner for den enkelte kommune og bidrag til den regionale kystsoneplanen for
Troms. Det er søkt på og gitt tilsagn om midler fra Troms fylkeskommune. I desember 2012 ble
stillinga som prosjektleder for dette arbeidet utlyst. Prosjektleder ble tilsatt i januar 2013 med
Harstad kommune som kontorsted. Prosjektet blir administrert fra Sør-Troms regionråd.

Prosjekter i Midt-Troms regionråds regi:
Regionrådet står bak de årlige arrangementene Yrkes- og utdanningsmesse og Forskningsdagene i
Midt-Troms. Det søkes og innvilges midler fra fylkeskommunen til begge disse aktivitetene.

Prosjektet Det gode liv i nord ble starta opp 1.11.2011 og fortsetter ut 2013 med Ulrike
Naumann og Arne Ivar Hansen som ledere. Dette er et rekrutterings- og integreringsprosjekt
der kommunene Bardu, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Tranøy er involvert. Bakgrunnen
er mangel på arbeidskraft og innbyggere i Midt-Troms, samt utvandringsvilje, eventyrlyst og
søken etter det gode liv hos mange mellomeuropeere. I 2012 synes prosjektet å ha ført til
større aktivitet i flere av eierkommunene. Det har vært arbeidet med at det på alle nivå, i
offentlige service- og tjenesteenheter og i arbeids-, og fritidsmiljø, skal være bevissthet om at
vi alle er i en vertskapsrolle. Prosjektet er i ferd med å utvide perspektivet til å omfatte
tilflyttere generelt og en gjennomtenkt vertskapsrolle. Denne rolleforståelsen tar utgangspunkt
i de funn som bl.a. er kommet fram i ca 20 dybdeintervju av tyske tilflyttere. I løpet av 2012
har disse blitt utviklet til narrative beskrivelser i et bokmanus. Boka planlegges utgitt i 2013.
Prosjektet Rast i kunst stoppet i 2012 opp ved at Troms fylkeskommune ikke bevilget RUPmidler til videreføring av planene.
Skjønnsmidler fra fylkesmannen: Sekretariatsleder koordinerer søknader på fylkesmannens
skjønnsmidler.
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Ut i verden:
−

Daglig leder har også i 2012 deltatt i ei referansegruppe i tilknytning til et arbeid som Kommunaldepartementet har iverksatt for å evaluere interkommunalt samarbeid. Arbeidet utføres av IRIS,
forskningsstiftelsen til Universitetet i Stavanger, under prosjektnavnet ”Konsekvenser av
interkommunalt samarbeid for norske kommuner.” Referansegruppearebeidet ble avsluttet i
2012. Rapport blir lagt fram tidlig i 2013.

−

Daglig leder var med på Profilgruppens studietur til Beijing, Kina, høsten 2012.

−

Daglig leder deltar på halvårige kontaktmøter med KS Troms (Nord-Norge) og Troms
fylkeskommune.

−

Daglig leder har regelmessig kontakt med de daglige lederne i de andre regionrådene i Troms.

8

9

10

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

14/13
13/13

Dato
20.03.13
15.04.13

LØKTA – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

Vedlegg: Løkta - Årsmelding og regnskap for 2012

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2012 for LØKTA godkjennes.
2. Regnskapet for 2012 vedtas.

AR’s vedtak:
1. Årsmeldinga for 2012 for LØKTA godkjennes.
2. Regnskapet for 2012 vedtas.

Regionrådets vedtak:
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LØKTAs årsmelding og regnskap 2012

Administrativt og organisatorisk:
2012 var LØKTAs femte driftsår og det første året med to stillinger i 50 % og en i 20 % i tillegg til
daglig leder i 100 %. Av disse 220 % ble kostnadene for 170 % belastet LØKTA. De resterende 50 %
ble dekket av eksterne prosjektmidler/nettverksmidler.
Å ha ressurser knyttet til koordinatorstillinger i LØKTAs budsjett sikrer en drift hvor man kan satse på
ytterligere utviklingsarbeid, samt mer kontinuitet og forutsigbarhet i fagnettverkene.
LØKTA byttet kontorer i løpet av 2012 i påvente av å komme inn i Kunnskapsparken i 2013.
Vi kan rapportere om at sykefravær er ikke-eksisterende i tjenesten. Det satses mye på HMS og
velferdsgoder i form av ivaretakelse i hverdagen med fysisk tilpassede arbeidsplasser,
oppmerksomhet ved familiære hendelser som dødsfall, julehilsen til hver enkelt ansatt, lunsj dekket
av tjenesten ved planleggingsdager/ personalmøter og mulighet for studie-, konferanse- og
kursstøtte ved ønske om utvikling som tjenesten ser behov for.
Aktivitet i LØKTA 2012:

I 2012 har LØKTA hatt prosjektansvaret for prosjektet Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen.
Prosjektet fikk ingen tildeling fra Fylkesmannens skjønnsmidler i 2012, men en tildeling på kr
488 000,- fra KS i form av OU-midler. Av disse er det brukt kr. 408 000,- i 2012. Grunnen for at alt ikke
er brukt er utsettelsen av opplæringspakka med statistikk-kurs og kompetanseplanlegging i 5 av 8
kommuner til 2013. Aktiviteten ellers i prosjektet har bestått av informasjon i alle kommunestyrer og
i Midt-Troms regionråds styringsorganer. Det skal trekkes frem at alle aktiviteter i fagnettverkene
som nevnes nedenfor er innenfor målsettingsramma av dette prosjektet, men har pga av manglende
finansiering i hovedprosjektet blitt finansiert via nettverkenes egne budsjetter. LØKTA var med på å
arrangere konferansen Folkehelse og friluftsliv i juni over 2 dager. Over 100 deltagere dag 1 og over
80 på dag 2. Dette var i regi av prosjektet og i lag med PS, MT Friluftsråd og MT RR. Erfaringen var
meget positiv og har resultert i ei satsing på flere slike folkehelsekonferanser. Prosjektet Samordning
av Lærings- og mestringstjenester er den eneste satsingen i hovedprosjektet hvor vi har bremset opp
aktiviteten i påvente av ytterligere finansiering i 2013.

LØKTA har også hatt prosjektansvaret med egen prosjektleder for prosjektene Alvorlig syke eldre i
interkommunal legevakt med underprosjektet Legemiddelgjennomgang i sykehjem. Hovedprosjektet
fikk kr. 500 000,- fra Helsedirektoratet, og delprosjektet er dekket delvis av disse midlene samt en
tilføring av midler fra Utviklingssenteret for sykehjem (tidligere Undervisningssykehjemmet) i Tromsø
til sykehjemmet hvor piloten ble utført. Av midlene fra Helsedirektoratet er det tett på vel 120 000,igjen, for avslutning av prosjektet våren 2013.
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Både koordinatorene/prosjektlederne og daglig leder har deltatt på flere arenaer enn de i regi av
LØKTA. Det kan nevnes Forum for Lærings- og mestringstjenester UNN og kommunene,
arbeidsgruppe Intermediære senger DMS Finnsnes, arbeidsgruppe IKT- Kunnskapsparken,
arbeidsgruppe kultur og opplevelse, idrett og folkehelse i prosjektet Finnsnes som regionalt senter,
UNNs Kompetansebro, programkomiteen for Regional Rehabiliteringskonferanse og arbeidsgruppe
HN og KS NN Kompetanseutfordringer i farvannet av Samhandlingsreformen.
Alle de LØKTA-ansatte har brukt og bruker tid på å utvikle og vedlikeholde LØKTAs hjemmeside og
virtuelle fagnett på den nye plattformen som www.helsekompetanse.no har opprettet.

Geriatrinettverket Midt-Troms er et nettverk for ansatte og ledere som jobber innen eldreomsorgen
i kommunene samt ansatte ved Områdegeriatrisk tjeneste for Midt-Troms (OGT). Ressursgruppa
består av: Adri Vermeer (OGT), Grete Fagerli(OGT), Karianne Walberg Dale (OGT), Aslak Hovda Lien
(Senjalegen/ Interkommunal legevakt Finnsnes), Kristin Sørgård (Bardu), Lena Røsæg Olsen (Dyrøy)og
koordinator Heidi Gløtta Kristiansen.
Nettverket mottok skjønnsmidler fra Fylkesmannen kr. 225 000,- i 2011 og har brukt av disse også i
2012. Fra Helsedirektoratet fikk nettverket kr. 300 000,- til kompetanseheving innen feltet ernæring i
helse- og omsorgstjenestene, samt for kjøkkenansatte som produserer mat til brukere av disse
tjenestene. Satsingen innen dette området ble påbegynt i 2012 med ei samling som ble arrangert
med 38 deltagere fordelt over to dager fra kjøkkenene i Midt-Troms. Satsingen fortsetter i 2013. I
juni arrangerte vi ei samling innen Demensomsorgens ABC med 96 deltagere fordelt på to dager. Alle
kommunene, med unntak av Torsken, har med deltagere i dette programmet. Av kommuner utenfor
regionene er Lavangen med. Det er ønskelig å gjennomføre 2 samlinger innen miljøterapi med perm
3 i løpet av 2013, samt oppstart av ny gruppe på perm 1 da dette er meldt som behov. I tillegg til
disse tiltakene har vi arrangert en tre timers videokonferanseforelesning med tema Mb Parkinson
ble gjennomført med 41 deltagere fordelt på 6 studioer rundt om i Midt-Tromskommunene og et
heldagskurs i bruken av vurderingsverktøy innen demensvurdering ble gjennomført med 17
deltagere våren 2012.

Nettverk for lindrende behandling er et nettverk som skal være en arena for de som jobber med
pasienter som trenger lindrende behandling. Ressursgruppa består av: Hanne Ness Eidsvik (Lenvik),
May-Iren Vikestad (Lenvik), Bodil Trosten (Kreftforeningen), Eldrid Liljedal (Målselv), Kathrine
Magnussen (Lindring i Nord, UNN), Anniken Almstad (Torsken) og koordinator fra LØKTA i 2012 var
Frida Strøm.
Midler til drift av dette nettverket mottok vi fra Helsedirektoratet høsten 2011 kr.180 000,- og kr.
30 000,- i 2012.
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Nettverket arrangerte ei samling med leger og nøkkelpersonell med temaet palliasjon hvor 22
deltagere var til stede i begynnelsen av året, samt ei samling med 13 deltagere ad den vanskelige
samtalen høsten 2012. 2 av deltagerne i ressursgruppa har deltatt på en nasjonal konferanse innen
temaet på nettverkets regning. Hospiteringsordning ved UNN Harstad Palliativ enhet er utarbeidet
og starter opp i 2013.

Sa-Do kompetansenettverk er et nettverk for ansatte og ledere som jobber innen helse- og
omsorgstjenestene med saksbehandling og dokumentasjon. I dette nettverket har vi i tillegg til
saksbehandling og dokumentasjon satset på etikk de siste 5 årene, men fra 2013 lar vi etikk
implementeres i hvert nettverk generelt. Ressursgruppa består av repr. fra samtlige 8 kommuner og
var slik sammen satt på slutten av 2012: Mona Hagensen (Lenvik), Anne Kaja Knudsen (Torsken), Laila
Nordgård (Målselv), Elin Aas (Målselv), Ann-Kristin Evenstad (Sørreisa), Lena Røsæg Olsen (Dyrøy),
Lisbeth Solbø (Tranøy), Renate Lysberg (Berg), Stine Sølvik (Bardu). Frida Strøm og Mona Pedersen
var koordinatorer fra LØKTA.
Nettverksaktiviteten i 2012 ble finansiert av OU-midler fra KS og midler fra LØKTA.
I 2012 hadde vi aktivitet i form av et 2 dagers kurs i saksbehandling i fht nye lovverk. God deltagelse
med 34 deltagere. Vedtaksmalene ble revidert i fht nytt lovverk. Siste etikksamling ble arrangert i
februar med 20 deltager til stede. IKT-forumet ble etablert og det ble avholdt en halvdagssamling og
en heldagssamling i løpet av året, med henholdsvis 16 og 23 deltagere.

Nettverk kompetansebygging for ansatte innen tjenestene for psykisk utviklingshemming er et
nettverk for ansatte og ledere som jobber med psykisk utviklingshemmede. Pga manglende
finansiering var det svært liten aktivitet i nettverket i 2012. Kun et pårørendemøte med temaet barn
og unge med spesielle behov og deres rettigheter i skolene. Ressursgruppa hadde ingen møter i
2012 og skal settes sammen av mange nye i 2013 pga stor utskifting i tjenestene i kommunene. Det
er Heidi Gløtta Kristiansen som er koordinator for dette nettverket i LØKTA. Ny satsing med 4
videokonferanseforelesninger med temaet PU og rus er allerede i gang nå i 2013.

Nettverk for psykisk helse er et nettverk for ansatte og ledere som jobber med personer med
psykiske lidelser/utfordringer i kommunene og ved Senter for psykisk helse Midt-Troms.
Ressursgruppa består av: Anne-Lise Øgård (Bardu), Are Johan Eriksen (Senter for psykisk helse MT,
UNN), Karl Johan Olsen (Dyrøy), Hege Rudi Grande (Torsken), Lill Storås (Lenvik) og Mari Odèn
Halvorsen var koordinator fra LØKTA.

14

Finansieringen av driften i dette nettverket har vært ved gjenværende skjønnsmidler fra tidligere år.
Nettverket har hatt 1 heldagssamling i 2012 med temaet hvem gjør hva i psykisk helsetjeneste.
Samlingen hadde 15 deltagere. I tillegg arrangerte nettverket i samarbeid med PS og MT RR en
folkehelsekonferanse med temaet Forebygging psykisk helse barn og unge. Det deltok 83 stykker på
denne konferansen.
Som en oppsummering kan man si at nettverksaktiviteten i 2012 har vært stor i fht hva vi har hatt
å drifte for. Få tilsagn, har gjort at vi har måttet nedprioritere drift i enkelte av nettverkene.
Prosjektaktiviteten har tatt seg opp i antall prosjekter.
Søknad og rapportering på eksterne midler vil være en vesentlig og viktig oppgave i LØKTA også i
2013. Det skal tillegges at LØKTA selger kursplasser til andre kommuner enn eierkommunene når
det er mulighet for det, for ”å spe på” budsjettet. Dette gjelder også i fht en del oppdrag utenfor
Midt-Troms regionen.

Det må jobbes for å rekruttere og beholde gode helse-, omsorg- og sosialtjenestefolk i MidtTroms. Dette igjen henger sammen med kompetansebygging og kvalitet. For rett fagperson
med rett kompetanse på rett sted til rett tid, gir både kvalitet og effektivitet. Kompetanse er
ikke bare en utgift, men en investering som lønner seg på lengre sikt! Hvordan nyervervet
kompetanse skal bli utnyttet best mulig, avhenger av den videre implementeringen i
organisasjonen. Her er det stort potensial for forbedring. Noe vi ønsker å belyse i LØKTA.
2013 vil by på nye utfordringer og muligheter. Flyttingen inn i Kunnskapsparken, vil by på
nye muligheter. Riktignok øker driftsbudsjettet med investeringen i kontorinventar, men
mulighetene det også gir med samlokaliseringen med bl.a. de andre regionale enhetene,
bibliotek og studiesenter, er gode. Med økte personellressurser i LØKTA øker mengden
administrativt arbeid og personellkostnader. Allikevel er dette et løft for tjenesten både i
kvantitet og kvalitet da personalet representerer både helse-, omsorg- og sosialfaglig
kompetanse.

Vedlegg: Budsjett og regnskap LØKTA 2012

Finnsnes, 01.03.2013
Heidi Gløtta Kristiansen
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REGNSKAP 2012
ANSVAR 30180 - LØKTA - INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Art
101000
103002
105000
109000
1090002
109003
109900
110000
110001
110500
111501
112004
113000
113001
114000
114003
115000
115001
115002
116000
116002
116001
118502
119001
119501
120000
127001
127002
142900

Tekst
Fastlønn
Engasjementer/prosjekter
Annen lønntrekkpliktige godtgj
Pensjonspremie KLP
Pensjonspremie Vital
Kollektiv ulykke- og gr.livsforsikr.
Arbeidsgiveravgift
Lønnsutgifter
Kontormateriell
Abonnement/fagtidsskrift/litteratur
Undervisningsmateriell
Bevertning
Velferdtiltak ansatte
Porto
Ab.avg/ tellerskritt telefon
Annonse, reklame, informasjon
Gaver representasjon
Utg.til foreleser/kursholder
Kurs/konferanseavgifter
Andre kursutgifter
Kjøregodtgjørelse
Andre oppg.pl. Reisegodtgj
Kostgodtgjørelser diett
Yrkesskadeforsikring
Husleie
Kontingenter
PC-utstyr/utstyr telefon m.v.
Konsulenttjenester
Juridisk bistand
Kjøp av varer og tjenester
Mva utenfor mva-loven
Refusjon fra andre kommuner deltagelse på fagkurs/prosjekter
Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet
Refusjon fra private
Internsalg; mellom LØKTA og fagnettverk/prosjekter
Inntekt

542 669
471 180
4 008
135 393
53 260
1 366
61 429
1 269 305
5 555
1 490
9 466
16 208
445
1 122
2 675
1 608
4 583
275
16 203
23 638
6 775
800
3 198
4 695
56 758
9 100
14 146
131 903
2 450
313 093
12 879
1 595 277
375 793
12 879
1 000
154 000
543 672

Utgifter til fordeling mellom kommunene

1 051 605

Utgift
175000
172900
177000
179000

Regnskap
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LØKTA har eget driftsbudsjett og – regnskap, men i tillegg ble det ført egne budsjett og regnskap for 5
fagnettverk og 3 prosjekter i 2012. Alle regnskap må tas i betraktning når hovedregnskapet i LØKTA
skrives. Derfor er posten internsalg vesentlig i fht driften nettverkene/prosjektene og LØKTA i
mellom.
Lønnsutgiftene ble på kr. 247 937,- mer enn i det opprinnelige budsjettet. Dette skyldes at vi måtte
lønne prosjektstilling i 40 % over LØKTA-budsjettet. Dette ble i neste omgang refundert fra den
kommunen som førte dette prosjektregnskapet, slik at økninga i inntektsdelen påvirkes tilsvarende.
Det er også brukt i underkant av 100 000,- mer enn budsjettert på poster som dreier seg om å
gjennomføre nettverksaktivitet og kurs. Vi har kompensert dette ved å foreta en del internsalg
mellom LØKTA og prosjekter/nettverk.

LØKTA-BUDSJETT 2012
Lønnsutgifter: 100 % daglig leder (Årslønn 478 000,- pr okt 2012) 3,3 %
stigning for 2012
70 % koordinator (Årslønn 462 000,-)
Sosiale kostnader 25 % inkl. KLP: Leder
Sosiale kostnader 25 % inkl. pensjon: Koordinatorer

2012
kr 493 774
kr 323 400
kr 123 444
kr 80 750

Husleie: Inkl. leie av møbler, oppvarming, kaffe/te. Herunder kommer ikke
leie av lokaler for møter eller samlinger

Kr 56 815

Kontorutgifter:
Herunder support datateknisk, telefon, leasing av videokonferanseutstyr,
kontorutstyr (papir etc) og kopiering
Reiseutgifter/kjøreutgifter
Deltagelse på kurs, konferanser, seminarer mv

Kr 50 000
Kr 25 000
Kr 20 000

Reservert til gjennomføring av nettverksaktivitet, prosjekter og kurs mv
Totale utgifter:
Inntekter: Salg av deltjenester til øvrige kommuner/prosjekt :
Netto til fordeling på kommunene

Kr 80 000
Kr 1 253 183

-

Kr 200 000
Kr 1 053 183
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LØKTA har i år et overskudd på kr. 1 578,- Fordelingen av utgiftene mellom kommunene blir da
opprettholdt i fht budsjettet:

Kommune

Totalt pr kommune 2012 ut i fra
vedtatte budsjett

Totalt pr kommune 2012 resultat

Lenvik

347 080

347 080

Bardu

138 283

138 283

Sørreisa

122 066

122 066

Dyrøy

60 552

60 552

Berg

52 089

52 089

Torsken

52 202

52 202

Tranøy

70 009

70 009

Målselv

212 719

212 719
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

21/13
14/13

Dato
20.03.13
15.04.13

PROSESS FOR BUDSJETTARBEIDET 2014 – ENHETENE I MIDT-TROMS
REGIONRÅD
Vedlegg: Milepælsplan for prosessen.

Innstilling til vedtak (AR):
AR vedtar den framlagte milepælsplanen og ber om at den legges fram for regionrådet til orientering.

AR’s vedtak:
AR vedtar den framlagte milepælsplanen og ber om at den legges fram for regionrådet til orientering.

Innstilling til RR-vedtak:
Regionrådet tar den framlagte milepælsplanen for arbeidet med budsjett for 2014 til orientering.
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PROSESSEN BLIR DA SLIK:
BUDSJETTARBEIDET FOR 2014 – ENHETENE I MIDT-TROMS REGIONRÅD
Møtetidspunkt/frister

HANDLING

AR 05.06.13

Signaler til enhetenes arbeid.

AR 28.08.13

Enhetenes forslag til budsjettramme - med begrunnelser. AR gjør
vedtak på rammenivå for enhetene. Dette tas til RR.

RR 02.09.13

RR gjør vedtak på rammenivå for enhetene. Det oversendes
kommunene for budsjettarbeidet der.

Innen 1.10.13

Frist for kommunene for å komme med respons/innspill vedr. RRvedtak av 02.09.

AR 16.10.13

Enhetenes forslag til budsjett 2014 - med årsplan. AR gjør vedtak;
Løktas og Sekretariatets budsjett går til RR.

RR 28.10.13

RR gjør vedtak Løktas og regionrådets budsjett

Innen 31.12.

Kommunenes vedtak vedrørende budsjett for enhetene oversendes
regionrådet.

Krisesenteret i Midt-Troms bør følge samme prosessen. Det innebærer at Krisesenteret bør holde et
rådmannsmøte for deltakerkommunene i tilknytning til AR-møtene 5.06.(alternativt 28.08) og 16.10.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

15/13

Dato
15.04.13

ID-KONTROLL, SKATTEKORT OG INNVANDRINGSMELDINGER – TILFLYTTERE
TIL MIDT-TROMS

Vedlegg:

Regionrådets uttalelse av 13.02.2012: To dører for kontroll og registrering – med lang
reiseveg mellom dørene.

Tidspunkt:

kl. 13.00 – inntil 60 min.

Regionrådet er kjent med de utfordringene som er avdekket og spesifisert gjennom prosjektet ”Det
gode liv i nord” når tilflyttere skal få orden på sine papirer og komme godt i gang i samfunns- og
arbeidsliv. Dette ble konkretisert i en egen uttalelse for vel et år siden, se vedlegg.
I det videre arbeidet med saka er det kommet fram at problemet faktisk rammer mange og ulike
grupper tilflyttere til regionen. Midt-Troms, ved kommunene og enheter i arbeidslivet, er som kjent
godt i gang med å vurdere og forbedre sine vertskapsroller i møte med nye innbyggere. I dette
arbeidet er funksjonene vedrørende ID-kontroll, innvandringsmelding og erverv av skattekort utrolig
viktige. Når tilflyttere møtes av en veltrimmet offentlig sektor, antas det å være gode bidrag til
inkludering og rekruttering.
Vi har etablert en styrket kontakt med Skatt nord ved avdelingsdirektør Veiledning, Helge O. Aune.
Han kommer til regionrådsmøtet og har gitt disse stikkordene for sin innledning og den påfølgende
drøfting:

-

Generell informasjon, bakgrunn og erfaringer fra ID-kontroll av utenlandske
arbeidstakere, skattekort og innvandringsmeldinger
Kommunene/regionrådets innspill – næringsutvikling og arbeidsinnvandring i regionen
Dialog og samhandling rundt mulige løsninger for å gjøre "ulempen" for næringslivet
minst mulig
Oppsummering og avslutning

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

16/13

Dato
15.04.13

REGIONAL PLAN FOR LANDBRUK I TROMS – PLANPROGRAM
Utkast til planprogram - høring

Vedlegg:

Høringsbrev fra Troms fylkeskommune av 5.03.13

Utkast til planprogram, inkludert vedlagte høringsbrev, er sendt til kommunene 5.03.13. Utkastet kan
også leses her:
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Næring/Landbruk/Utkast%20planprogram%20%20regional%20plan%20for%20landbruk%20i%20Troms.pdf
(Enklere: Gå inn på hovedsida http://www.tromsfylke.no/. Forslag til planprogram finner du under
Aktuelt).

VURDERING
Forslaget til planprogram følger opp den presentasjonen og de innspillene som kom i dialogmøtet
med vår region 11.02.13.
Planprogrammet er meget ambisiøst. Derfor er det også viktig at den videre planprosessen skjer med
brei medvirkning og nok tid.
I kontakt med fylkeskommunen, v/ Synnøve Lode, i dag er vi orientert om at det er et ønske om at
regionrådet oppnevner en representant til arbeids-/temagruppene. En skriftlig henvendelse fra
fylkeskommunen om dette vil foreligge til regionrådets møte.
Daglig leder foreslår at regionrådet slutter seg til det foreslåtte planprogrammet med en kommentar
om framdrift og forankring. Videre bør regionrådet foreslå/oppnevne (?) en representant til arbeids/temagruppe, eller legge opp til at så skjer.
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Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd slutter seg til det framlagte forslaget til planprogram for Regional plan
for landbruk i Troms.
2. Planprosessen må sikre god forankring og medvirkning fram mot ferdigstilt plan, slik det
legges opp til i kap. 6.
3. Midt-Troms regionråd foreslår/oppnevner (?) x som regionens representant i arbeids/temagruppe.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK

Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

17/13

Dato
15.04.13

REGIONALT VERTSKAP – SEMINAR 29. MAI 2013
ORIENTERINGSSAK

Vedlegg:

Invitasjon til seminaret. (Den er allerede sendt ut med e-post).

Vi har strevd med å finne tidspunkt for dette seminaret som fanger med omtrent alle parter.
Denne datoen står nå fast.

Innstilling til vedtak:
1. Regionrådet takker for innsatsen med å realisere seminaret Regionalt vertskap i Midt-Troms.
2. Regionrådets medlemmer forplikter seg på å bidra til brei og delaktig oppslutning om
seminaret.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

09/13
18/13

Dato
11.02.13
15.04.13

STEMMERETTSJUBILEET 2013
I foregående møte ga leder for Lenvik kommunes komité for arbeidet med Stemmerettsjubileet,
Marie Bartnæs, en orientering for regionrådet.

Regionrådet gjorde følgende vedtak:
1. Regionrådet takker for orienteringa.
2. De andre kommunene utfordres til å få i stand opplegg vedrørende stemmerettsjubileet 2013.
3. Saka følges opp i neste RR-møte. Da kan det ligge an til ei regional koordinering av arbeidet.
I AR-møte 20.03.d.å. informerte rådmannen i Sørreisa om ideer/planer som var kommet fram i
Sørreisa kommune, bl.a. om å spørre Teaterensemblet Rimfrost om de kan lage ei forestilling
tilpasset Stemmerettsjubileet til bruk i flere kommuner.
I forhold til dette konkluderte AR slik:
Wigdis N. Andersen tar kontakt med Rimfrost om de kan lage ei tilrettelagt forestilling tilpasset
Stemmerettsjubileet til bruk i flere kommuner. Hvis så, må det også foreligge et pristilbud.

Den enkelte ordfører orienterer om arbeidet med Stemmerettsjubileet i egen kommune, jfr. pkt. 3 i
tidligere vedtak.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

19/13

Dato
15.04.13

OPPFØLGING AV NOEN RR-SAKER

I det følgende er det saksa inn vedtak i en del RR-saker der det bør avklares framdrift og status. I
tillegg er den invitasjonen som er kommet fra Tromsøområdets regionråd om møte om ”kystriksvei”
tatt med

Sak 33/12

UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS

Innspill fra ordfører/RR-leder Helene Rognli.

Regionrådets vedtak (11.06.12):
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.
Sak 59/12

UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS – oppfølging av sak fra 11.06.12

MUNTLIG ORIENTERING VED ROGNLI/DAHLØ

Regionrådets vedtak (29.10.12):
Paul Dahlø og Helene Rognli følger saka videre opp.
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Sak 44/12

MIDT-TROMS REGIONRÅD
HVA VIL VI MED ARBEIDET VÅRT?
TO DIMENSJONER:
•

FELLESSKAP OM TILBUD AV TJENESTER

•

UTVIKLINGSLØFT FOR REGIONEN

Noen refleksjoner kom i møtet.
Regionrådets behandling (21.08.12):
Diskusjonen følges opp videre.

Sak 73/12

ÅPEN POST 10.12.12

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.

Sak 02/13

NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – STATUS FEBRUAR 2013

Regionrådets vedtak (11.02.13):
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.

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.
Kommentar:
Punktene 1 og 2:

Daglig leder har begynt samarbeidet med næringsforum.

Punkt 3:

Bør den nye fylkesråden for næring inviteres til ett av regionens første
møter?

Sak 03/13

ETABLERING AV FORSVARSFORUM

RR’s vedtak (11.02.13):
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.

Kommentar:
Ordførergruppa hadde et møte om saka 2. april. De ønsker et møte med fylkesrådsleder Pia
Svensgaard. I følge oppslag i Nye Troms 6. april er dette spørsmålet knytta opp mot det å etablere en
forsvarskoordinator i Troms.

Sak 04/13

STYRKET HELIKOPTERBEREDSKAP I TROMS

RR’s vedtak (11.02.13):
Saka følges opp overfor de to departementene (Justis- og beredskapsdepartementet og
Forsvarsdepartementet) i kontakt med regionalt politi.
Kommentar:
Regionrådets arbeid har resultert i positive vedtak/konklusjoner i regjeringa.
Daglig leder vil før møtet sjekke ut hva status nå er/blir for politiberedskapen i regionen.
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Sak 07/13

SENJA PETRO – status på kommunenes behandling av mulig tilslutning

RR’s vedtak (11.02.13):
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.
Behandlinga av saka i kommunene har gitt dette resultatet:
Vedtatt medlemskap:

Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken, Tranøy

Vedtatt ikke-medlemskap:

Bardu, Dyrøy, Målselv

Geir-Inge Sivertsen bes om å ta ledelsen i det videre arbeidet.

RR’s vedtak:

(bør gjelde for de enkelte sakspunktene)
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

32/12
20/13

Dato
11.06.12
15.04.13

STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I DISTRIKTENE – ET
PILOTPROSJEKT i MIDT-TROMS, NORD-TROMS OG ØST-FINNMARK
Orientering om bevilgning fra Troms fylkeskommune til prosjektet

I regionrådets møte 11.06.12 ble det lagt fram en skisse av dette pilotprosjektet, fulgt av ei muntlig
orientering ved Arnfinn Andersen, styreleder for Studiesentret Finnsnes.

Regionrådet gjorde da følgende vedtak:
Midt-Troms regionråd gir sin tilslutning til at det fremmes søknad om midler for å realisere
pilotprosjektet STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I DISTRIKTENE.

Troms fylkeskommune har nå innvilga 660 000 kr til prosjektet. På bakgrunn av dette har Arnfinn
Andersen laga følgende nyhetsmelding:

Prosjektet ”Styrket samhandling for kompetanseheving i distriktene”
Midt-Troms regionråd har sammen med regionrådene i Nord-Troms og Øst-Finnmark tatt
initiativet til et prosjekt for å utvikle nye modeller for hvordan høyere utdanning og
distriktskommunene skal kunne samarbeide bedre i årene framover. En modell som innebærer
et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom regionene og utdanningsinstitusjonene slik at
arbeids- og samfunnslivet utenfor institusjonenes nærområder i større grad kan utnytte
høyere utdanning som et virkemiddel for vekst og regional utvikling. Modellen baserer seg på
at utdanningsinstitusjonene både må befinne seg og bevege seg i det landskapet man skal
bistå. Utdanningsinstitusjonene må komme så nært regionene som mulig for å kunne ivareta
en daglig uformell kontakt, motivere for utdanning, identifisere behov og ikke minst bidra til
utvikling av relevante studietilbud.
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Målene med prosjektet er formulert slik:
• Utvikle bedre strukturer og ordninger for en stabil, langsiktig og relevant tilgang på
høyere utdanning til enkeltindivider, offentlig sektor og næringsliv i utpekte regioner.
• Etablere nettverk i regionenes næringsliv som sikrer kontinuerlig dialog med
utdanningsinstitusjonene om utdanning og forskning.
• Utvikle forpliktende samarbeid mellom regionene, for å oppnå koordineringseffekt
både mht antall studenter og kartlegging / iverksetting av spesifikke studiebehov.
• Styrke relasjonene mellom videregående skoler i regionene og høyere utdanning.
Prosjektet har en tidshorisont på 2 år. Fylkesrådet i Troms har nå innvilget kr 660.000.- til
prosjektet. Det arbeides videre med delfinansiering også fra Finnmark fylke og fra
Universitetet i Tromsø.

Innstilling til vedtak:
Midt-Troms regionråd takker Troms fylkeskommune for bidraget til prosjektet og oppfordrer på det
sterkeste Finnmark fylkeskommune og Universitetet i Tromsø til å gå inn med tilsvarende
ressursandeler, slik at dette viktige arbeidet kan realiseres.

Regionrådets vedtak:
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ÅPEN POST

RR’s vedtak:
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