Vår ref.: RR-2013-06-17

Dato: 18.06.2013

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

Mandag 17. juni kl. 09.00 – 11.30
Nordavindshagen, Brøstadbotn

Ordførere:
Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Helene Rognli, Paul Dahlø, Fred Flakstad, Odd Arne
Andreassen
Fravær: Geir-Inge Sivertsen, også hans vara Gunnleif Alfredsen
Rådmenn:
Ørjan Higraff, Ted Skoglund, Alf Rørbakk
Sekretariat: Herbjørg Valvåg
Møtet ble ledet av regionrådets leder, Paul Dahlø.
Følgende saker var til behandling:
22/13 MIDT-TROMSPAKKEN
23/13 LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET - TILTAK FOR OPPFØLGING AV FORSVARETS UTVIKLING
24/13 Etter seminaret ”Regionalt vertskap i Midt-Troms” 29.05.13 - Orienteringssak
25/13 BARDUFOSS FLYPLASS – ETABLERING AV UTVALG – FLYRUTETILBUD BDU
26/13 BETINGELSENE FOR FINANSIERING I NÆRINGSANLEGG I DISTRIKTENE
27/13 PARTNERSKAPSAVTALE FAGET UTDANNINGSVALG – 2013-2016
28/13 ORIENTERINGSSAKER
29/13 ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 2012 FOR ENHETER I MIDT-TROMS REGIONRÅD orienteringssak
30/13 ÅPEN POST

Sak 22/13 MIDT-TROMSPAKKEN
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.
 Alf Rørbakk, rådmann i Tranøy kommune
 Geir Fredriksen, kommunalsjef, Lenvik kommune

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd oppnevner følgende representanter til prosjektgruppa for arbeidet med MidtTromspakken, jfr. brev fra Statens vegvesen av 16.05.13.
 Alf Rørbakk, rådmann i Tranøy kommune
 Geir Fredriksen, kommunalsjef, Lenvik kommune

Regionrådets innstilling til vedtak MTT:
Midt-Tromstinget tar informasjonen om Midt-Tromspakken til orientering og ber om at regionrådet
sikrer god framdrift i det videre arbeid.

Sak 23/13 LANGTIDSPLAN FOR FORSVARET
TILTAK FOR SAMARBEID MED FORSVARET

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.

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd tar saka til orientering. Regionrådet understreker at det er viktig å følge opp
samarbeidet mellom kommunene og Forsvaret. Dette må spesifiseres spesielt i beskrivelsen av
arbeidsfeltet for koordinatoren.
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Innstilling til vedtak MTT:
Midt-Tromstinget tar saka til orientering. Midt-Tromstinget understreker at det er viktig å følge opp
samarbeidet mellom kommunene og Forsvaret. Dette må spesifiseres spesielt i beskrivelsen av
arbeidsfeltet for koordinatoren.

Sak 24/13 Etter seminaret ”Regionalt vertskap i Midt-Troms” 29.05.13
ORIENTERINGSSAK
Vedlegg: Oppsummering av seminaret - notat
Randi Lillegård innledet med å reflektere over det som skjedde på seminaret og hvilke utfordringer
regionen har for å jobbe videre med vertskapsfunksjonene.

Innstilling til vedtak:
Regionrådet takker for oppsummeringa fra seminaret ”Regionalt vertskap i Midt-Troms” og
oppfordrer kommunene til å slutte opp om det videre arbeidet.

RR’s vedtak:
Regionrådet takker for oppsummeringa fra seminaret ”Regionalt vertskap i Midt-Troms” og
oppfordrer kommunene til å slutte opp om det videre arbeidet.

Sak 25/13 BARDUFOSS FLYPLASS – ETABLERING AV UTVALG –
FLYRUTETILBUD BDU

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppnevner følgende medlemmer til utvalg BEDRE FLYTILBUD BDU:
X
X
X
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X
X

2. Mandatet for utvalgets arbeid er:
•

Å være fortløpende orientert og orientere om flyrutene fra/til BDU og om
planleggingsrutinene rundt dem.

•

Å gi estimat over behov for rutetilbud over BDU.

•

Å etablere god dialog med flyselskap og myndigheter om flyrutetilbudet på BDU.

•

Å lage en plan for at regionen skal kunne påvirke utviklinga av det sivile
flyrutetilbudet på Bardufoss.

3. Planen skal være ferdig innen 1.10.2013

RR’s vedtak:
1. Midt-Troms regionråd oppnevner følgende medlemmer til utvalg BEDRE FLYTILBUD BDU:
X

Ordfører Helene Rognli – innkaller til første møte

X

Ordfører Geir-Inge Sivertsen

X

En representant oppnevnt av Næringshagen i Målselv

X

En representant oppnevnt av Senja næringshage

X

En representant fra næringslivet oppnevnt av Profilgruppen

X

En representant fra Forsvaret. Helene Rognli avklarer denne representasjonen i
dialog med Forsvaret.

Arne Nysted er vara for de to politikerrepresentantene. Han inviteres til å være med på
møtene.
2. Mandatet for utvalgets arbeid er:
•

Å være fortløpende orientert og orientere om flyrutene fra/til BDU og om
planleggingsrutinene rundt dem.

•

Å gi estimat over behov for rutetilbud over BDU.

•

Å etablere god dialog med flyselskap og myndigheter om flyrutetilbudet på BDU.

•

Å lage en plan for at regionen skal kunne påvirke utviklinga av det sivile
flyrutetilbudet på Bardufoss.

3. Planen skal være ferdig innen 1.10.2013
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Sak 26/13 BETINGELSENE FOR FINANSIERING I NÆRINGSANLEGG I
DISTRIKTENE
Innstilling til vedtak:
Midt-Troms regionråd følger nøye med i de næringsmessige utfordringene som de mindre
bygdesamfunnene i regionen vår står overfor. Regionrådet er blitt spesielt orientert om vanskene
rundt det å få finansiering til et viktig og nødvendig næringsbygg i Tranøy kommune.
Regionrådet beklager at private banker ikke ser det som sin oppgave å bidra til finansiering som gir
verdiskaping i distriktssamfunnene.
Midt-Troms regionråd oppfordrer Innovasjon Norge til å bidra til å realisere denne typen
næringsutvikling i distriktssamfunnene gjennom støtte og finansieringsopplegg.

RR’s vedtak:
Midt-Troms regionråd følger nøye med i de næringsmessige utfordringene som de mindre
bygdesamfunnene i regionen vår står overfor. Regionrådet er blitt spesielt orientert om vanskene
rundt det å få finansiering til et viktig og nødvendig næringsbygg i Tranøy kommune.
Regionrådet beklager at private banker ikke ser det som sin oppgave å bidra til finansiering som gir
verdiskaping i distriktssamfunnene.
Midt-Troms regionråd oppfordrer Innovasjon Norge til å bidra til å realisere denne typen
næringsutvikling i distriktssamfunnene gjennom støtte og finansieringsopplegg.
Direktøren for Innovasjon Norge, Troms, inviteres til ett av regionrådets første møter for å få
informasjon og ha dialog om næringsutvikling i distriktene.

Sak 27/13 PARTNERSKAPSAVTALE FAGET UTDANNINGSVALG – 2013-2016
TROMS FYLKESKOMMUNE OG DEN ENKELTE KOMMUNE

Vedlegg:

Samlet saksframstilling fra Oppvekst- og kulturutvalget i Sørreisa kommune
Forslag til partnerskapsavtale mellom Troms fylkeskommune og kommunene i Troms
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Innstilling til vedtak:
Midt-Troms regionråd mener at faget utdanningsvalg er et felles ansvar for den enkelte kommune og
fylkeskommunen. Den opprinnelige partnerskapsavtalen speilet dette.
Midt-Troms regionråd er særdeles lite fornøyd med at fylkeskommunen nå vil ta seg betalt for at
grunnskoleelevene skal kunne prøve ut utdanningsprogram i videregående skole. Vi viser også til
rundskriv F-08-08, der fylkeskommunen gis et større ansvar for rådgiving av ungdomsskoleelever.
Det er viktig å få på plass en ny partnerskapsavtale, og Midt-Troms regionråd ber fylkeskommunen
om akseptere forslaget som er kommet fra enkeltkommuner om at den enkelte kommune ikke skal
betale mer enn inntil 200 kr per elev per utprøving a to dager.

RR’s vedtak:
Midt-Troms regionråd mener at faget utdanningsvalg er et felles ansvar for den enkelte kommune og
fylkeskommunen. Den opprinnelige partnerskapsavtalen speilet dette.
Midt-Troms regionråd er særdeles lite fornøyd med at fylkeskommunen nå vil ta seg betalt for at
grunnskoleelevene skal kunne prøve ut utdanningsprogram i videregående skole. Vi viser også til
rundskriv F-08-08, der fylkeskommunen gis et større ansvar for rådgiving av ungdomsskoleelever.
Det er viktig å få på plass en ny partnerskapsavtale, og Midt-Troms regionråd ber fylkeskommunen
om akseptere forslaget som er kommet fra enkeltkommuner om at den enkelte kommune ikke skal
betale mer enn inntil 200 kr per elev per utprøving a to dager.

Sak 28/13 ORIENTERINGSSAKER
1. SØKNAD OM TIL KOMMUNENE OM TILSKUDD TIL NEWTONROMMET I KUNNSKAPSPARKEN
Søknaden er gått til kommunene, jfr vedlegg. Regionrådet fikk orientering om planene for
Newtonrommet i sak 65/12. Ordførerne bør se til at saka behandles raskt i den enkelte
kommune.

2. PERMISJONER OG TILSETTINGER
Leder ved Pedagogisk Senter, Roger Bendiksen, har fått ett års permisjon for å prøve annen jobb.
Annie Heitmann er tilsatt i vikariatet fra 1.08.13.
Daglig leder i Løkta, Heidi Gløtta Kristiansen, har også fått ett års permisjon for å prøve annen
jobb. Vikariatet er utlyst med søknadsfrist 17.06.13.
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3. FLYTTING TIL KUNNSKAPSPARKEN
Kunnskapsparken står ferdig med god margin i forhold til avtalene. Enhetene flytter inn i tur og
orden; sekretariatet, Løkta og Pedagogisk Senter med eiendeler i juli og PPT i løpet av august.
Herbjørg har ferie i juli og første uka av august, avbrutt av en dag eller to til flyttesjau.
4.

Forskningsdagene i Midt-Troms
Kort informasjon om opplegget for Forskningsdagene 18.-29. september.

5. Dyrøyseminaret 2014 – oppfordring til regionråd og kommuner om å komme med innspill til
arrangøren, Dyrøyseminarsenteret, om seminarets rolle, mulig innhold og form.
Oppfordringa tas med til kommunene og følges videre opp av regionrådets leder og daglig leder.

6. FilmCamp; jfr. vedtaket fra forrige RR-møte om å definere FilmCamp som et fylkeskommunalt
fyrtårn.
Daglig leder informerte om foreløpige tilbakemeldinger fra regionrådene i Nord- og Sør-Troms
vedrørende saka.

RR’s vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 29/13 ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 2012 FOR ENHETER I MIDTTROMS REGIONRÅD
ORIENTERINGSSAK
Vedlegg (i eget dokument i e-postutsendinga): Årsmelding og regnskap 2012 for disse enhetene:
MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL
SenjaLab
PPT FOR MIDT-TROMS
PEDAGOGISK SENTER MIDT-TROMS

Innstilling til vedtak
Regionrådet tar de framlagte årsmeldinger med tilhørende regnskap til orientering.
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RR’s vedtak:
Regionrådet tar de framlagte årsmeldinger med tilhørende regnskap til orientering.

Sak 30/12 ÅPEN POST
Forslag fra Arne Nysted:

Støtte til Midt-Troms golfklubb
Midt-Troms regionråd støtter etableringen av golfparken på Finnkroken i Bardu som et viktig
regionalt tilbud. Anlegget ligger sentralt plassert lang E6, og vil være et nytt tilbud både for
reiselivet og for folk flest. I tillegg til å spille golf er området også godt tilrettelagt for enkle turer og
med spennende fiskeplasser ved Barduelva.
Selve idrettsanlegget er finansiert gjennom tippemidler og støtte fra kommunen, i tillegg til
betydelig frivillig innsats.
Øvrig infrastruktur som for eksempel breddeutvidelse for avkjøring fra E6 og internveiene i parken
må finansieres eksternt.
Regionrådet anbefaler derfor at både fylkeskommunen og Statens vegvesen bidrar med
finansiering etter søknad fra Midt-Troms golfklubb.

RR’s vedtak:
Den framlagte uttalelsen med støtte til Midt-Troms golfklubb enstemmig vedtatt.

Neste RR-møte 2. september, med sosialt samvær, tur og evt. overnatting til
3.september. Guttorm Nergård og daglig leder planlegger.

8

