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

Mandag 2. september kl. 10.00 – 15.00
Mefjord brygge, Mefjordvær

Til stede:
Ordførere:
Ordfører Midt-Tromstinget:
Forfall:
Rådmenn:
Forfall:
Dessuten:
Sekretariat:

Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen, Bengt Magne
Luneng (for Helene Rognli), Paul Dahlø, Odd-Arne Andreassen
Liv Helland Olsen
Arne Nysted, Helene Rognli, Fred Flakstad
Bjørn Fredriksen, Ørjan Higraff, Wigdis N. Andersen, Lena Hansson,
Alf Rørbakk, Margrethe Hagerupsen (fra kl. 13)
Hege Walør Fagertun, Rita Johnsen
Marianne Lene Linløkken og Anne Mette Sætra, Troms
fylkeskommune, til sak 36/13
Herbjørg Valvåg

Saksliste:
31/13 REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS
32/13 SAMHANDLINGSREFORM, ØKT FOKUS OG NY ARBEIDSDELING; PSYKISK HELSE OG RUS
33/13 KOMMUNENE OG BREIBANDFYLKET TROMS (BBFT)
34/13 BUDSJETTPROSESSEN 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE (saka sendes ut som eget
vedlegg til e-posten)
35/13 Høringsuttalelse - Planprogram for regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2014
– 2025
36/13 ROM FOR KULTUR (ORIENTERING)
37/13 ORDFØRERE SOM AMBASSADØRER FOR FOSTERHJEM
38/13 DIVERSE ORIENTERINGER OG DRØFTINGER
39/13 ÅPEN POST
40/13 VELFERDSTEKNOLOGI – PROSJEKT OG GJENNOMFØRING
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31/12

REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS

Vedlegg:

Søknad av 8.03.13 til Kommunal- og regionaldepartementet på Bolystmidler
Tilsagnsbrev fra KRD av 4.07.13

AR’s vedtak (innstilling til RR):
1. Det forutsettes at den totale finansieringa er på plass i prosjektet.
2. Prosjektet eies av Midt-Troms regionråd, som står som prosjektansvarlig.
3. Styringsgruppa settes sammen av fire ordførere og fire rådmenn, slik at alle kommunene er
representert. Ordførerne (RR) velger først sine representanter.
4. Kommunene stiller ansatte til disposisjon for nødvendige referanse-/samarbeidsgrupper i
prosjektet.
5. Prosjektlederstilling lyses ut snarest med forbehold om fullfinansiering.
6. Når prosjektet er i gang, må styringsgruppa få informasjon om vektlegging av - og innsats i de forskjellige aktivitetene med muligheter for å drøfte og prioritere.

Regionrådets vedtak:
1. Det forutsettes at den totale finansieringa er på plass i prosjektet.
2. Prosjektet eies av Midt-Troms regionråd, som står som prosjektansvarlig. Prosjektet
forankres med vedtak i den enkelte kommune.
3. Styringsgruppa settes sammen av fire ordførere og fire rådmenn, slik at alle kommunene er
representert. Regionrådet oppnevner følgende ordførere:
Paul Dahlø, Randi Lillegård, Helene Rognli og Guttorm Nergård
Det innebærer at rådmennenes representanter er:
Hege Walør Fagertun, Margrethe Hagerupsen, Lena Hansson og Alf Rørbakk
4. Kommunene stiller ansatte til disposisjon for nødvendige referanse-/samarbeidsgrupper i
prosjektet.
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5. Prosjektlederstilling lyses ut snarest med forbehold om fullfinansiering.
6. Når prosjektet er i gang, må styringsgruppa få informasjon om vektlegging av - og innsats i de forskjellige aktivitetene med muligheter for å drøfte og prioritere.

Sak 32/13 SAMHANDLINGSREFORM, ØKT FOKUS OG NY
ARBEIDSDELING; PSYKISK HELSE OG RUS
Ad tildeling av midler fra Helsedirektoratet (500 000 av 650 000 omsøkte kr) til prosjektet
Samhandlingsreform, økt fokus og ny arbeidsdeling; psykisk helse og rus
Vedlegg:

Prosjektbeskrivelsen som fulgte søknaden til Helsedirektoratet

AR’s vedtak (innstilling til RR):
1. Midt-Troms regionråd legger vekt på at prosjektet Samhandlingsreform, økt fokus og ny
arbeidsdeling, psykisk helse og rus må forankres godt hos samarbeidspartene.
2. Prosjektansvaret legges til LØKTA med ansvar for prosjektleder i 50 % stilling.
3. Det dannes ei styringsgruppe med seks medlemmer, tre oppnevnt av regionrådet og tre av
UNN HF.
4. Midt-Troms regionråd oppnevner følgende tre representanter til styringsgruppa:
• Rita Johnsen, rådmann i Målselv
• Helen Marie Henriksen, kommunalsjef i Lenvik
• Ann Kristin Evenstad, kommunalsjef i Sørreisa
med Inger Linaker som felles vararepresentant

5. Styringsgruppa nedsetter prosjektgruppe med representanter fra Senter for psykisk helse
Midt-Troms og fra kommunale tjenesteområder innen psykisk helse og rus. Brukerne skal
også være representert i prosjektgruppa.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd legger vekt på at prosjektet Samhandlingsreform, økt fokus og ny
arbeidsdeling, psykisk helse og rus må forankres godt hos samarbeidspartene.
2. Prosjektansvaret legges til LØKTA med ansvar for prosjektleder i 50 % stilling.
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3. Det dannes ei styringsgruppe med seks medlemmer, tre oppnevnt av regionrådet og tre av
UNN HF.
4. Midt-Troms regionråd oppnevner følgende tre representanter til styringsgruppa:
Rita Johnsen, rådmann i Målselv
Helen Marie Henriksen, kommunalsjef i Lenvik
Ann Kristin Evenstad, kommunalsjef i Sørreisa
med Inger Linaker som felles vararepresentant

5. Styringsgruppa nedsetter prosjektgruppe med representanter fra Senter for psykisk helse
Midt-Troms og fra kommunale tjenesteområder innen psykisk helse og rus. Brukerne skal
også være representert i prosjektgruppa.

33/13

KOMMUNENE OG BREIBANDFYLKET TROMS (BBFT)

AR’s vedtak (innstilling til RR):
Kommunene oppfordres til å ivareta sin eierrolle i BBFT ved å delta på eiermøter og gjennom dette
uttrykke kommunenes behov for tjenester fra selskapet, slik at selskapets strategier og planer kan
møte dette.
Regionrådets vedtak:
Kommunene oppfordres til å ivareta sin eierrolle i BBFT ved å delta på eiermøter og gjennom dette
uttrykke kommunenes behov for tjenester fra selskapet, slik at selskapets strategier og planer kan
møte dette.

34/13

BUDSJETTPROSESSEN 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE

Vedlegg1:
Vedlegg 2:

Tabelloversikt – økonomien til de enkelte interkommunale enhetene fra 2009
Milepælsplan for budsjettprosessen 2014; jfr AR-vedtak 20.03.13 og RR-vedtak
15.04.13
Budsjettforslag/-skisse/-notat vedrørende de interkommunale enhetene
Bundne fond, bruk 2012 med saldo pr. 31.12.12

Vedlegg 3:
Vedlegg 4:

AR’s vedtak:
1. Budsjettene for de interkommunale enhetene planlegges innenfor ei ramme som i beste fall
har økning basert på kommunal deflator, antatt til å være 3,3 %.
2. Det tas forbehold om at statsbudsjettet 2014 kan gi endringer i rammebetingelsene.
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Regionrådets vedtak:
1.

Budsjettene for de interkommunale enhetene planlegges innenfor ei ramme som i beste fall
har økning basert på kommunal deflator, antatt til å være 3,3 %.

2. Det tas forbehold om at statsbudsjettet 2014 kan gi endringer i rammebetingelsene.

Sak 35/13 Høringsuttalelse - Planprogram for regional plan for friluftsliv,
vilt og innlandsfisk 2014 – 2025
Vedlegg:

Forslag til uttalelse som behandles av styret i Midt-Troms friluftsråd 2.-3. september

Innstilling til vedtak:
Midt-Troms regionråd slutter seg til Midt-Troms friluftsråds uttalelse vedrørende planprogram for
friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2014 – 2025.
RR’s vedtak:
Midt-Troms regionråd slutter seg til Midt-Troms friluftsråds uttalelse vedrørende planprogram for
friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2014 – 2025.

Sak 36/13 ROM FOR KULTUR
ORIENTERINGSSAK
Vedlegg: Kopi av brosjyre for Rom for Kultur
Anne Mette Sætra fra Kulturavdelinga, Troms fylkeskommune, orienterte. Kort spørsmåls- og
drøftingsrunde.
RR’s vedtak:
Midt-Troms regionråd takker for orienteringa og oppfordrer kommunene med politisk og
administrativ ledelse og kulturansvarlige til å følge opp arbeidet i Rom for Kultur.
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37/13

ORDFØRERE SOM AMBASSADØRER FOR FOSTERHJEM

RR’s vedtak:
1. Takk til Geir-Inge Sivertsen for dette initiativet!
2. Alle ordførerne i Midt-Troms-kommunene ønsker å være ambassadører for fosterhjem og ber
om en kontakt med Bufetat i forhold til denne rollen.

38/13

DIVERSE ORIENTERINGER OG DRØFTINGER

1. Representasjon i utvalget som jobber med et prosjekt for en indre kystriksvei, samt forespørsel
om økonomisk støtte fra Midt-Troms regionråd til opplegget (jfr. e-post fra Helene Rognli av
30.08.13):

Konklusjoner:
1. Midt-Troms regionråd ønsker å se dette prosjektet i sammenheng med satsinga på MidtTroms-pakken. Paul Dahlø går inn i dette utvalgsarbeidet på vegne av Midt-Troms
regionråd.
2. Midt-Troms regionråd disponerer ikke søkbare midler. Regionrådet kan følgelig ikke gi
pengestøtte til arbeidet med en indre kystriksvei.

2. Midt-Tromspakken – muntlig orientering om status.
Konklusjon:
Arbeidet følges tett opp i kontakt med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune.

3. Ungdomsråd og ungdomsmedvirkning – hva er status rundt i kommunene? Ligger det an til å
etablere et regionalt ungdomsråd? Ungdomskoordinator Hanne Sofie Roaldsen har tatt kontakt
og oppfordrer oss til å gjøre kloke koplinger mellom aktuelle prosjekt og arbeidet med barn og
unge. Hanne Sofie gir uttrykk for at hun synes at Midt-Tromskommunene kan løfte fram det
arbeidet som gjøres i flere kommuner i ei større og felles satsing, gjerne med søknad på RDAmidler.
Konklusjon:
Midt-Troms regionråd inviterer lederne for kommunale ungdomsråd sammen med representant
fra kommuneadministrasjonen til et kontaktmøte, der fylkets ungdomskoordinator også deltar.
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4. Butikk- og næringslokale i Sør-Tranøy. Regionrådets vedtak om dette i junimøtet ble sendt både
KRD og NHD. Fra KRD kom det et svarbrev, se vedlegg. For øvrig meldes det at saka har fått en
lykkelig utgang ved at Innovasjon Norge støtter prosjektet. Bygningsarbeidet settes i gang i høst.

5. Forskningsdagene i Midt-Troms 2013 18.-29. september – Programmet sendes digitalt ut og
finnes dessuten på nettsidene både til Senja næringshage og Midt-Troms regionråd.
Programkatalogen er ferdig, og den distribueres via posten til alle husstandene i regionen i løpet
av uke 36.

6. Nyansatte
1. Ettårig vikariat som daglig leder Pedagogisk Senter: Annie Heitmann tilsatt fra 1.08.13
2. Ettårig vikariat som daglig leder LØKTA: Lena Røsæg Olsen tilsatt fra 16.09.13.
7. Lederstilling Senja Lab
Claus Bergh ønsker å gå over i fagstilling. Lederstillinga blir umiddelbart klar for utlysning med
mulig tiltredelse 1.02.2014.

8. Kunnskapsparken
1. De interkommunale enhetene Sekretariatet, Løkta, PS og PPT har flytta inn.
2. Åpning 31. okt., 1.-2. november med formelt åpningsarrangement med inviterte gjester
og snorklipping torsdag 31. oktober.

9. FilmCamp som fylkeskommunalt fyrtårn
Nord-Troms regionråd har gitt støtte til forslaget vårt; jfr vår henvendelse av 3.05.13 til de andre
regionrådene og fylkeskommunen.
Konklusjon:

Troms fylkeskommune minnes på saka gjennom at vi viser til vedtaket i NordTroms regionråd.

RR’s vedtak:
Punktene tas til orientering med de kommentarer som er ført inn for noen av enkeltpunktene.

39/13

ÅPEN POST
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1. Reiselivsorganiseringa; spesielt mht destinasjonsselskap
Utveksling av informasjon, spesielt i forhold til mulig reiselivsstrategi for Troms, jfr. sak som
kommer til behandling i neste fylkestingsmøte.
2. Økonomisjefforum ønsker å se på mulige samarbeidsløsninger for kommunenes
økonomifunksjoner. Det understrekes at det er regnskapsfunksjonene det er aktuelt å
vurdere for samarbeidsløsninger.
Konklusjon: Midt-Troms regionråd er positiv til tankegangen. AR oppfordres til å følge opp
saka i forhold til økonomisjefene.
3. Senjafergene
Senjaordførerne har vært i møte med fylkeskommunen om Senjafergene. Det kom
oppfordring om at det oppnevnes en hurtigarbeidene komité.
RR’s vedtak:
Følgende personer oppnevnes/foreslås:
Fred Flakstad
Odd Arne Andreassen
Elisabeth Müller
Stig Stokkland
Kjetil Renland
Kjell Ove Hveding
Helge Schjølberg
Komiteen skal jobbe kortsiktig mot neste sesong.
Odd Arne Andreassen hat ansvar for å kalle sammen til det første møtet.

Sak 40/13 VELFERDSTEKNOLOGI – PROSJEKT OG GJENNOMFØRING
Vedlegg:

Notat fra Dyrøyseminarsenteret v/ Ragnvald Storvoll

Rådmannen i Dyrøy tok opp denne saka under åpen post i AR-møtet 20.03.13. Følgende ble
protokollert:
Dyrøy er en av tre kommuner i Troms som er invitert til å være med på en søkerkonferanse med tema
velferdsteknologi i helsesektoren. Dyrøy er innstilt på å tenke interkommunalt i dette feltet. Det ble
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signalisert interesse fra andre kommuner om å bli nærmere informert temaet for vurdering av mulig
oppslutning om / deltakelse i arbeidet.
Ørjan Higraff informerte nærmere om saka i AR 28.08.13. Det var enighet om at saka skulle
videresendes til regionrådet, vedlagt et opplysende notat, se vedlegg.

AR’s vedtak (innstilling til RR, som bes om å behandle saka i møte 2.09.13)
1. Midt-Troms regionråd slutter seg til at det fra Dyrøy kommune sendes søknad (frist 10.
september) om å delta i og realisere et regionalt prosjekt vedrørende velferdsteknologi.
2. AR og regionrådet vil i sine neste møter jobbe med forankring, organisering og
detaljplanlegging av arbeidet.

RR’s vedtak:
1. Midt-Troms regionråd slutter seg til at det fra Dyrøy kommune sendes søknad (frist 10.
september) om å delta i og realisere et regionalt prosjekt vedrørende velferdsteknologi.
2. AR og regionrådet vil i sine neste møter jobbe med forankring, organisering og
detaljplanlegging av arbeidet.
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