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

Dato: 16.04.2013

Mandag 15. april kl. 09.30-15.45
Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord

Til stede:
Ordførere:
Rådmann:
Sekretariat:
Forfall:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen,
Paul Dahlø, Fred Flakstad og Odd-Arne Andreassen
Lena Hansson
Herbjørg Valvåg
Helene Rognli og Midt-Tromstingets ordfører Liv Helland Olsen

Fred Flakstad ønska velkommen til Torsken kommune. Han fortalte om de utfordringene som
værforholdene nå ved påsketider har ført med seg i Torsken kommune.
Guttorm Nergård delte erfaringer om den spesielle situasjonen i Berg kommune i forbindelse med
skredulykka i Tromdalen.
Hilde Sagland informerte om arbeidet med å realisere Tromsbanen og sammen med Siv Kristi Holmin
overrakte hun et brodert bilde til hver av ordførerne, til opphenging på ordførerkontorene.
Følgende saker var 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

Møtet ble leda av Paul Dahlø.
Innkalling og saksliste godkjent.
Fra kl.11.00 til kl. 11.30 var det ÅRSMØTE MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD. Midt-Troms friluftsråd fører
egen protokoll.
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Sak 11/13 MIDT-TROMSPAKKEN – informasjon og oppfølging
Daglig leder informerte fra kontakt med kontaktperson i Troms fylkeskommune, Øystein Olav
Midland.
Informasjon via e-post fra kontaktperson i Statens vegvesen, Nils Petter Rusånes, ble lagt fram i
møtet.
Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråds medlemmer i den planlagte styringsgruppa for Midt-Tromspakken ber
snarest om et møte med fylkesråden for samferdsel. Hensikten er å få avklart milepælsplaner mv
for mulighetsstudien og samarbeid/inngrep mot arbeidet med regional transportplan.
2. For å sikre innspill fra næringslivet inviterer Midt-Troms regionråd til et møte med Profilgruppa
for å følge opp og samarbeide om arbeidet med den planlagte mulighetsstudien.

Sak 12/13

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012
SEKRETARIATET - MIDT-TROMS REGIONRÅD

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.
Etter behandlinga i AR er regnskapet endra ved at positivt premieavvik for pensjon er tatt inn og
tilført bundet fond. Dette påvirker ikke bildet av driftssituasjonen for 2012.
Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2012 for sekretariatet godkjennes.
2. Regnskapet for 2012 vedtas.
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Sak 13/13 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:
1. Årsmeldinga for 2012 for LØKTA godkjennes.
2. Regnskapet for 2012 vedtas.

Sak 14/13 PROSESS FOR BUDSJETTARBEIDET 2014 – ENHETENE I MIDTTROMS 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.

Regionrådets 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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Sak 15/13 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.

Avdelingsdirektør Veiledning, Skatt nord, Helge O. Aune, innledet til regionrådets drøftinger av saka.

RR’s vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker Helge Aune for orienteringa og dialogen.
2. Det utformes en uttalelse som sendes Skatt nord, Skattedirektoratet, Finansdepartementet,
Justisdepartementet, Troms fylkeskommune og stortingsrepresentantene som oppfølging av
behandlinga i dagens møte og tidligere uttalelse 14.02.12 til de samme instanser.
3. Som grunnlag for utforminga av uttalelsen gir den enkelte ordfører tilbakemelding for sin
kommune til daglig leder innen 25. april. Dette gjelder omfang på behov for ID-kontroller (antall
per halvår/år og når på året) og hvilken sektor (fiskeri, turisme, landbruk, handel etc) det dreier
seg om.

Sak 16/13 REGIONAL PLAN FOR LANDBRUK I TROMS – PLANPROGRAM
Utkast til planprogram - høring

Vedlegg:

Høringsbrev fra Troms fylkeskommune av 5.03.13 med utkast til planprogram.

Åpen invitasjon fra Stabssjefen, Troms fylkeskommune, til å delta i fire arbeidsgrupper ble
referert i møtet.
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 (?) xxxx som regionens representanter i arbeids/temagrupper.
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RR’s 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 slik deltakelse fra regionen i arbeidsgruppene:
Gruppe 1: Produksjon av mat. Bygdenæringer.
Reidun Aspmo, Tranøy kommune
Gruppe 2: Rekruttering. Kompetanse.
Ragnvald Tollefsen, Dyrøy kommune
Gruppe 3: Skogbruk og klimatiltak i skogen. Landskapsressurser og fellesgoder. Rovvilt.
Ingeborg Nygaard, Bardu kommune
Gruppe 4: Eiendoms-, areal og boligpolitikk. Samfunnssikkerhet og beredskap.
Asle Bogen, Lenvik kommune
Ordførerne i de fire kommunene informerer om og klarerer forslagene i sin kommune.

Sak 17/13 REGIONALT VERTSKAP – SEMINAR 29. MAI 2013
ORIENTERINGSSAK
Vedlegg:

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

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:
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.
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Sak 18/13 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.

I RR-møtet orienterte den enkelte ordfører om arbeidet med Stemmerettsjubileet i egen kommune,
jfr. pkt. 3 i tidligere vedtak.
Bardu:

Har utfordra ungdomsskolene til å lage presentasjoner/opplegg. De vil bl.a. vises for
kommunestyret i den spesielle markeringsuka 11.-20. juni.

Lenvik:

Hovedarrangement i Lenvik kan gjøres til et felles arrangement for regionen.
Komiteen har henvendt seg til Universitetet i Tromsø for å få foredragsholdere. Dette
kan kombineres med opplegg fra Rimfrost i et regionalt arrangement. Vil også satse
på opplegg i skolene.

Tranøy:

Støtter et regionalt arrangement.

Dyrøy:

Støtter et regionalt arrangement. Få med internasjonale perspektiv! Fra Dyrøy kan
det settes opp buss til et regionalt arrangement på Finnsnes.

Sørreisa:

Støtter et større regionalt arrangement i tillegg til egen markering under Torgdagen i
Sørreisa den 8. juni.

Torsken:

Går for et regionalt arrangement.
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RR’s vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker Lenvik kommune for å ta en viktig rolle som regionsenter i
forbindelse med Stemmerettsjubileet.
2. Daglig leder informerer komiteen i Lenvik om regionrådets ønske om et større felles regionalt
arrangement i Midt-Troms i jubileumsuka 11.-20. juni.
3. Et opplegg med Rimfrost Teaterensemble kan knyttes til både dette hovedarrangementet og
lokale arrangement rundt i kommunene. Regionrådet oppfordrer grunnskolene til å følge opp
Stemmerettsjubileet, både under den spesielle markeringsuka, men også videre utover høsten
2013.

Sak 19/13 OPPFØLGING AV NOEN RR-SAKER
Regionrådet gikk gjennom status for en del saker og markerte plan for videre framdrift/konklusjon
for hver av dem.

Sak 33/ og 59/12

UTVIKLING AV BARDUFOSS FLYPLASS

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.

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

Konklusjon 15.04.13:
Saka tas opp i RR-møte 17.06.13.

Sak 44/12

MIDT-TROMS REGIONRÅD
HVA VIL VI MED ARBEIDET VÅRT?
TO DIMENSJONER:
• FELLESSKAP OM TILBUD AV TJENESTER
• UTVIKLINGSLØFT FOR REGIONEN
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Regionrådets behandling (21.08.12):
Diskusjonen følges opp videre.
Konklusjon 15.04.13:
Disse to dimensjonene følges opp fortløpende i regionrådets arbeid.

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 (10.12.12):
Paul Dahlø går videre med vurdering og planlegging av et mulig opplegg vedrørende viltforvaltning i
regionen.

Arne Nysted orienterte fra et møte om viltregionsamarbeidet, der forvaltning av elgbestanden var
spesielt tema.
Konklusjon 15.04.13:
Arne Nysted og Paul Dahlø følger saka videre opp.

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.
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.
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Punkt 3:

Drøfta .

Konklusjon 15.04.13:
Den nye fylkesråden for næring inviteres til regionrådsmøtet 17.06.13.

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.
Konklusjon 15.04.13:
Det holdes et møte med fylkesrådsleder 30.04.13 om saka.

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.
Konklusjon 15.04.13:
Regionrådets arbeid har resultert i positive vedtak/konklusjoner i regjeringa.

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.
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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.
Konklusjon 15.04.13:
De fem deltakende kommunene møtes under ledelse av Geir-Inge Sivertsen til et stiftelsesmøte.

KYSTVEI TROMSØ-HARSTAD:
Det vises til initiativ fra Tromsøområdets regionråd om et fellesmøte 14. mai mellom representanter
fra regionrådene i Sør-Troms, Midt-Troms og Tromsøområdet. Temaet er kystvei Tromsø-Harstad
med antydet trasé over Målselva ved Karlstad og langs og på tvers av fjordene i fylket, over øyene i
Sør-Troms.
Regionrådet drøfta saka. Odd Arne Andreassen og Fred Flakstad deltar på vegne av regionen på det
planlagte møtet 14.05.13.
Konklusjon 15.04.13:
Innafor feltet samferdsel prioriterer Midt-Troms regionråd nå arbeidet med Midt-Tromspakken.
Deler av planen om en slik kystvei kan passe inn i dette arbeidet. I en utvidet tidshorisont synes
dette prosjektet å være interessant.

Sak 20/13 STYRKET SAMHANDLING FOR KOMPETANSEHEVING I
DISTRIKTENE – ET PILOTPROSJEKT i MIDT-TROMS, NORD-TROMS
OG ØST-FINNMARK
Orientering om bevilgning fra Troms fylkeskommune til prosjektet
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:
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.
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Sak 21/13 ÅPEN POST
1. KS sin høstkonferanse i Troms 17.-18.10.13:
Midt-Troms er forespurt om å væremarkeringsområde.
Konklusjon:
Saka følges videre opp av daglig leder.

2. Behandlingstilbud for krigsveteraner:
Viken senter kan være aktuell for å gi slikt behandlingstilbud i nord.
Konklusjon:
Paul Dahlø og Arne Nysted får fullmakter til å uttale seg og følge opp denne saka.

3. Støtte til oppretting av fond for Troms fylke for å bøte på ødeleggelser i forbindelser
med stort nedbør. Uttalelse fra felles fylkesmøte i KS: Konsekvenser av ekstremvær
er også et nasjonalt ansvar!
Konklusjon:
Uttalelsen fra KS sitt felles fylkesmøte støttes med tilføying av aktuell erfaringskunnskap fra vår
region.

4. Mineralressurser
Arne Nysted sitter i interimsstyret for felles organisering av mineralkommunene. Han orienterte om
to problemstillinger.
•

Det er utrolig mange kommunale sammenslutninger basert på kommunenes nærings- og
landskapsressurser. Spørsmålet er om man skal danne enda ei slik organisering, eller om man
skal slå sammen noen ressurs-/interessefelt.

•

Kommunene med mineralressurser har ett viktig hovedmål: Utvinning av mineralressurser
må legge igjen verdier lokalt.

5. Film Camp
Film Camp har nylig hatt eiermøte. Regionrådet hadde en kort drøftingsrunde på bakgrunn av dette.
Konklusjon:
Midt-Troms regionråd utformer ei henstilling til Troms fylkeskommune og de andre regionrådene om
at Film Camp bør gjøres til et fylkesregionalt fyrtårn.
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