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Dato: 05.06.2013
Midt-Tromstinget
v/deler av formannskapene i kommunene
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
Rådmennene i de samme kommunene
Pressen til orientering

INNKALLING TIL MIDT-TROMSTINGET 17. juni 2013
Midt-Tromstingets 31 medlemmer (Lenvik 6, Målselv 5, Bardu 4, Sørreisa 4, Tranøy 3, Dyrøy 3,
Torsken 3 og Berg 3) fra ovennevnte kommuner innkalles til møte
Tid:
Sted:

Mandag 17. juni 2013 kl.11.30
Nordavindshagen, Brøstadbotn

Møtet starter med lunsj kl. 11.30-12.00.
Regionrådet holder sitt møte på samme sted fra kl. 09.00 til 11.30. RR-dokumentene sendes ut
mandag 10.06.
Til behandling foreligger følgende saker:
01/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 - SEKRETARIATET - MIDT-TROMS REGIONRÅD
02/13 MIDT-TROMSPAKKEN
03/13 KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS
04/13 LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET
Innkallinga går til den enkelte kommune ved postmottak, ordfører og rådmann, og den bes
distribuert videre til tingmedlemmene snarest.
Eventuelt forfall til Midt-Tromstinget meldes egen kommune, som innkaller varamedlemmer.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Louis S. Edvardsen
Midt-Tromstingets fung. ordfører

Herbjørg Valvåg
daglig leder

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Midt-Tromstinget

13/13
12/13
01/13

Dato
20.03.13
15.04.13
17.06.13

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.

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.

Vedtektene for Midt-Troms regionråd sier følgende om behandling av
handlingsplan/virksomhetsplan, økonomiplan, budsjett, samt årsregnskap og rapport:
4.2 Regionrådets ansvarsområde
Regionrådet tar opp saker av felles interesse for 2 eller flere kommuner og leder på vegne av MidtTromstinget den samlede virksomhet:

•

Regionrådet vedtar forslag til handlingsplan/virksomhetsplan, økonomiplan og budsjett

•

Behandler årsregnskap og årsrapport fra virksomhetene

•

Rapporterer til Midt-Tromstinget om virksomhetene

•

Fører tilsyn og kontroll med virksomheten i de enkelte samarbeidstiltak

…
I tråd med dette er det vanlig å legge årsmelding og regnskap for sekretariatet fram for MidtTromstinget til orientering. Daglig leder har tidligere orientert tinget om de enkelte
virksomhetene/samarbeidsordningene. Som kjent er ikke alle kommunene med i alle
samarbeidsordningene. Det er AR med de aktuelle rådmenn for de enkelte ordningene som er styre,
og regionrådet får budsjettoversikt, samt regnskap og årsrapporter til orientering.

Innstilling til vedtak:
Midt-Tromstinget tar årsmelding og regnskap 2012 for sekretariatet – Midt-Troms regionråd til
orientering.

Midt-Tromstingets vedtak:

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!

−

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.

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.

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.

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.

FORDELING

Folketall pr. Halvparten i
2012 til
1.01.11
like andeler
Etter folketall sammen

2011 til sml

2010 til sml

Bardu

3942

57 469

60 958

118 426

118 644

179 384

Berg

907

57 469

14 026

71 494

71 814

85 520

Dyrøy

1205

57 469

18 634

76 102

76 569

94 736

Lenvik

11294

57 469

174 647

232 115

231 637

406 762

Målselv

6563

57 469

101 488

158 957

158 317

260 445

Sørreisa

3371

57 469

52 128

109 597

109 612

161 725

Torsken

911

57 469

14 087

71 556

71 395

85 644

Tranøy

1538

57 469

23 783

81 252

81 511

105 035

29731

459 750

459 750

919 500

919 500

Alle

1

1 379 250

Regnskapet for 2010 viste et mindreforbruk på kr 135 826 i forhold til budsjett. Dette ble tilbakebetalt til
kommunene etter fordelingsnøkkelen.
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Regionrådet
Regionrådet
Midt-Tromstinget

43/12
67/12
08/13
22/13
02/13
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11.02.13
17.06.13
17.06.13

MIDT-TROMSPAKKEN
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.
I regionen synes det likevel å være en felles forståelse av at løftet i en såkalt Midt-Tromspakke må
være størst i vegsektoren.
Det er etablert et samarbeid mellom regionen, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen om en
”Midt-Tromspakke.” I første omgang dreier det seg om å bringe fram det vi hittil har betegnet som
en mulighetsstudie. I utarbeidinga og oppfølginga av den er det mange formaliteter som skal på
plass. Med et likelydende vedtak om tilslutning fra de åtte kommunestyrene er det skapt en god
basis for videre arbeid.
I regionrådets møte 11.02.13 deltok seksjonssjef Edel Miljeteig Austlid og Nils Petter Rusånes, Plan
og forvaltning - Troms, Statens vegvesen (SVV) og rådgiver Øystein Olav Miland, Samferdselsetaten,
Troms fylkeskommune. De informerte om den trinnvise prosessen med å planlegge, beslutte og
realisere en Midt-Tromspakke. Regionen fikk positive tilbakemeldinger på at det er gjort god

forankring av arbeidet, både gjennom informasjon til og vedtak i den enkelte kommune, og gjennom
samarbeid med næringslivet v/ Profilgruppa.
Regionrådet gjorde 11.02.13 følgende vedtak:
1. Midt-Troms regionråd takker Edel Miljeteig Austlid, Nils Petter Rusånes og Øystein Olav Miland
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.

Etter RR-møtet i februar har det pågått et avklarings- og kontaktarbeid mellom regionrådet,
vegvesenet og fylkeskommunen og mellom regionrådet og Profilgruppa, bl.a. gjennom at regionrådet
har invitert Profilgruppa til et dialogmøte 7.06.13.
Til Midt-Tromstingets møte 17.06. kommer Nils Petter Rusånes fra Statens vegvesen og Øystein Olav
Miland. De vil orientere om den videre framdrift av arbeidet, jfr. vedlagte brev fra Statens vegvesen
av 16.05.13.
Statens vegvesen ber om at det oppnevnes to representanter fra regionen til ei prosjektgruppe.
Dette skal være folk med fagkompetanse. I samtale med Rusånes er det kommet fram ar SVV vil
bruke en av sine fagpersoner som er lokalisert her i Midt-Troms som en av representantene i
prosjektgruppa. Vedkommende kjenner indre Midt-Troms spesielt godt. Forslaget er derfor at
regionrådet bør finne fram til en representant fra Lenvik kommune og en fra de tre andre Senjakommunene til prosjektgruppa.
Innstilling til RR-vedtak:
Midt-Troms regionråd oppnevner følgende representanter til prosjektgruppa for arbeidet med MidtTromspakken, jfr. brev fra Statens vegvesen av 16.05.13.
Regionrådets vedtak:

Regionrådets innstilling til vedtak MTT:

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Midt-Tromstinget

03/13

Dato
17.06.13

KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS
ORIENTERINGSSAK

Vedlegg:

Saksforelegg sendt til kommunene vedrørende delegering av myndighet og valg av
representant og vararepresentant til interkommunalt kystsoneplanutvalg.

Kommunene har tidligere slutta seg til fylkeskommunens initiativ om felles satsing for å få
fram/revidere kystsoneplaner, og noen av kommunene har allerede behandla delegasjon av
myndighet i planprosessen. Det vurderes som nyttig at tingets medlemmer får førstehands
informasjon om prosjektet.
Prosjektleder Malin Ek vil orientere om det pågående arbeidet med kystplan Midt- og Sør-Troms.

Innstilling til vedtak:
Midt-Tromstinget takker for orienteringa og ønsker prosjektledelsen og alle samarbeidsparter lykke
til med det videre arbeid.

Midt-Tromstingets vedtak:

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Midt-Tromstinget

23/13
04/13

Dato
17.06.13
17.06.13

LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET
TILTAK FOR OPPFØLGING AV FORSVARETS UTVIKLING

ORIENTERINGSSAK
Regionrådet følger godt med i planene for Forsvaret og oppfølging og utvikling i forhold til dem.
Ordførerne i Bardu, Målselv og Sørreisa har både på vegne av egne kommuner og på vegne av
regionrådet viktige oppgaver i dette feltet.
I kontakt med fylkesrådslederen i Troms er man blitt enige om at det i Troms og Midt-Troms er
nødvendig å ha på plass faglige ressurser for å følge de lange linjene i utviklinga av Forsvaret. En
spesielt dedikert person i dette feltet kan bistå med faglig innsikt og vurderinger som kan legges til
grunn for politisk arbeid.
Det ligger nå an til et spleiselag for å dekke ca 50 % stilling som forsvarskoordinator. Finansieringa er
tenkt slik: 50 % av kostnadene fra RUP-midler; de resterende 50 % fordelt på de fire aktørene Troms
fylkeskommune og kommunene Bardu, Målselv og Sørreisa.

Innstilling til vedtak:
Midt-Tromstinget tar saka til orientering.

Midt-Tromstingets vedtak:

