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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

41/13

Dato
28.10.13

TURBOK FOR MIDT-TROMS
Vedlegg: Brev fra Midt-Troms friluftsråd av 16.09.13

Daglig leder i Midt-Troms friluftsråd, Tove Amundsen Fuglem, kommer til møtet og orienterer
nærmere om saka.

Dette er et godt og spennende tiltak. Midt-Troms friluftsråd har gjort et viktig forarbeid i saka, jfr den
skriftlige orienteringa.

I brevet foreslår Midt-Troms friluftsråd at regionrådet skal gjøre følgende vedtak:
-

Midt-Troms regionråd er positiv til at det blir utarbeidet ei turbok for Midt- Troms.
Midt-Troms regionråd støtter målsetting med ei turbok for Midt-Troms som er å
inspirere til turglede for alle, og dekker alle kommunene i regionen.
Kommunene ønsker å forhåndskjøpe Turboka for Midt-Troms, og innarbeider dette i
den enkelte kommunes budsjett for 2014. Antall ønskede forhåndskjøpte turbøker
meldes inn til Midt-Troms friluftsråd innen 2. desember 2013.
Regionrådet ønsker å forhåndskjøpe 50 turbøker som kan gis i gave ved høve

De to første punktene med tilslutning og positiv holdning til tiltaket er det lett å gi tilslutning til. Når
det gjelder strek 3, så kan ikke regionrådet gjøre vedtak på vegne av kommunene, særlig fordi dette
griper inn i den enkelte kommunes budsjett. Det må følgelig gå en henvendelse til den enkelte
kommune i saka.
M.h.t. regionrådets mulige kjøp av bøker, så er det ikke tatt høyde for dette i budsjettet for
sekretariatet for 2014. Det er til behandling i dette møtet. Boka vil kunne være en nyttig gave overfor
bidragsytere på møter og seminarer, samt i andre sammenhenger der vi pleier å gi en gest. Det er
mulig at vi med utgangspunkt i behov og økonomiske forhold i de interkommunale enhetene til
sammen kan ta 50 eks. Daglig leder må da få fullmakter til å ordne ut med dette. Alternativet er
sjølsagt at kostnadsdelen i budsjettet til sekretariatet økes med 20 000 kr, og at inntektssida i form
av tilskott fra kommunene økes med tilsvarende.
Det vil også være naturlig at regionrådet oppfordrer sine nære samarbeidsparter i Midt-Troms til å
avtale forhåndskjøp. Profilgruppen bør få ei slik oppfordring.
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Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd er positiv til at det blir utarbeidet ei turbok for Midt-Troms.
2. Regionrådet støtter målsettinga om at denne turboka skal inspirere til turglede for alle og at
den skal dekke alle kommunene i regionen.
3. Midt-Troms regionråd oppfordrer kommunene til å forhåndskjøpe Turboka for Midt-Troms og
innarbeider dette i den enkelte kommunes budsjett for 2014. Slikt kjøp avtales mellom den
enkelte og Midt-Troms friluftsråd.
4. Regionrådet ønsker at boka skal kunne brukes som gave/gest av regionrådets enheter og gir
daglig leder fullmakt til å avtale forhåndskjøp av Turboka for Midt-Troms i samråd med
lederne for enhetene og innafor budsjettrammene for 2014.
5. Midt-Troms regionråd oppfordrer Profilgruppen til å gjøre avtale med Midt-Troms friluftsråd
om forhåndskjøp av Turboka for Midt-Troms.
RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

42/13

Dato
28.10.13

KONTAKT OG SAMARBEID MELLOM MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD OG
NASJONALPARKENE I REGIONEN
ORIENTERINGSSAK

I årsmøtet for Midt-Troms friluftsråd 15.04.13 ble friluftsrådet utfordra på å utvikle et nærmere
samarbeid til nasjonalparkene i regionen. Friluftsrådet har tatt fatt i dette og sett på mulige
samarbeidsområder. Før jul vi de få i stand et kontaktmøte mellom aktører som har nasjonalparkene
som ansvarsområde. Det gjelder bl.a. om SNO (Statens naturoppsyn), fjelltjenesten,
nasjonalparkforvalterne, FNF (forum for natur og friluftsliv) Troms. Innholdet i dette møtet vil dreie
seg om konkretisering av samarbeidstiltak.
Daglig leder i Midt-Troms friluftsråd vil orientere nærmere i møtet.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Administrativt råd
Regionrådet
Administrativt råd
Regionrådet

21/13
14/13
34/13
34/13
44/13
43/13

Dato
20.03.13
15.04.13
28.08.13
02.09.13
09.10.13
28.10.13

Budsjett 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE - oversiktssak

Vedlegg1:

Tabelloversikt – økonomien til de enkelte interkommunale enhetene fra 2009

Vedlegg 2:

Milepælsplan for budsjettprosessen 2014; jfr AR-vedtak 20.03.13 og RR-vedtak
15.04.13

Vedlegg 3:

Bundne fond, bruk 2012 med saldo pr. 31.12.12

BAKGRUNN
I sak 21/13 i AR-møtet 20.03.13 gjorde AR følgende vedtak:
AR vedtar den framlagte milepælsplanen og ber om at den legges fram for regionrådet til orientering.

Milepælsplanen ble lagt fram for regionrådet i møte 15.04.13, RR-sak 14/13. Regionrådet gjorde
følgende vedtak:
Regionrådet tar den framlagte milepælsplanen for arbeidet med budsjett for 2014 til orientering.
Det planlagte AR-møtet 5.06.13 ble avlyst og sakene ble forskjøvet, så AR og RR ga først i sine møter
28.08. og 2.09.13 signaler til budsjettarbeidet. Dette var basert på framlagte rammeforslag for den
enkelte enhet. Vedtakene var slik:
AR’s vedtak (28.08.13):

8

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.

Regionrådets vedtak (2.09.13):
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.

Budsjettene legges nå fram som enkeltsaker. Det er imidlertid hensiktsmessig at forslagene
sammenstilles i ei oversiktssak til orientering.

Innstilling til vedtak (9.10.13):
Oversiktssak om budsjett for 2014 for de interkommunale enhetene tas til orientering. Det vises for
øvrig til behandling av den enkelte enhets budsjett.

AR’s vedtak (9.10.13):
Oversiktssak om budsjett for 2014 for de interkommunale enhetene tas til orientering. AR vil påpeke
at pensjonskostnadene sannsynligvis er beregnet for lavt. Det vises for øvrig til behandling av den
enkelte enhets budsjett.

Innstilling til vedtak for regionrådet:
Saka tas til orientering.

Regionrådets vedtak:
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VEDLEGG 1
BUDJETTFORSLAG 2014 - ØKONOMIOVERSIKT DE INTERKOMMUNALE
ENHETENE 2009-2014

ENHET

2009

2010

2011

2012

Regnskap
20121

2013 Forslag 2014

Kommentarer
TFK ute fra 1.1.12.

PPT

4 284 136

4 491 000

4 297 000

4 561 000

(4 202 848)
5 165 799

Regnskap 2011 og 2012 saldert med fond.
(4 710 617)

(4 866 272)
Fra 1.1.11: Sørreisa ute, opphør av kontaktordning
FM.

(958 938)
PS

1 383 000

1 330 000

959 000

959 000

1 179 037

Stor grad av prosjektfin.

(989 626)

(1 079 626)
Regnskap 2011: Saldert med fond.

SenjaLab

Arb.g.k.

Løkta

Sekretariatet
1

1 110 000

1 178 000

1 060 200

1 477 000

3 871 615

(196 812)
3 880 498

(1 029 000)

(1 034 000)

(1 139 000)

( 1 196 000)

1 029 431

(1 226 660)

(728 000)

(1 053 183))
1 055 000

(1 051 605
1 253 183

(1 068 825)
1 738 575

919 000

(929 499)
1 115 845

(757 000)

995 000

( 810 000)

1 051 000

919 000

(919 500)

998 006

(100 000) Endring i eiernes betalingsmåte fra 2013.
3 959 037 Lite fondsreserver.

( 1 243 000)
(962 088) Mer bemanning / flere tjenester fra 2012
1 694 924

(1 020 000)

Innlagt kostnader for bedre
saksbehandlingssystem og tilrettelagt
dokumenthandtering for Ipad.

Tall i parentes er det beløpet som er fordelt/fordeles på kommunene. Evt. overskudd tilbakeføres til kommunene. Senja Lab kan reservere overskudd til fond.
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VEDLEGG 2
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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VEDLEGG 3:
Bundne fond, bruk 2012 med saldo pr. 31.12.12
Art

Art(T)

BA

Bilagsnr

Bilagsdato

Periode

AV

Beløp

Tekst

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

YE

8 01.01.2012

201200 0

-419 133,72 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune
"RAST I KUNST"-BRUK AV BUNDET FOND 25199100-AVSL.AV
15 092,00 PROSJEKTET PR.18/6-12

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

GL

61201783 21.06.2012

201206 0

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

GL

61204539 31.12.2012

201212 0

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

GL

61204857 31.12.2012

201212 0

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

GL

61205047 31.12.2012

201212 0

36 086,00 TILBAKEFØRING B/61205030

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

GL

61204914 31.12.2012

201212 0

-3 212,00 KORR BRUK AV BUNDNE FOND FOR ANSVAR 41750 OG 42150

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

GL

61205030 31.12.2012

201212 0

-36 086,00 KORR. DEL AV BILAG 61204539

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

GL

61205011 31.12.2012

201212 0

-45 616,00 KORRIGERING FOR POSITIVT PREMIEAVVIK KLP

25199100

Interkomm. sekr. over/undersk.

25199101

PS over/undersk.

YE

8 01.01.2012

201200 0

25199101

PS over/undersk.

GL

61204858 31.12.2012

201212 0

221 131,46 BRUK AV BUNDET FOND PEDAGOGISK SENTER

25199101

PS over/undersk.

GL

61205013 31.12.2012

201212 0

-78 317,00 KORRIGERING FOR FØRING AV POSITIVT PREMIEAVVIK KLP

25199101

PS over/undersk.

GL

61204914 31.12.2012

201212 0

25199101

PS over/undersk.

25199103

PPT over/undersk.

YE

8 01.01.2012

201200 0

25199103

PPT over/undersk.

GL

61205012 31.12.2012

201212 0

25199103

PPT over/undersk.

GL

61204913 31.12.2012

201212 0

25199103

PPT over/undersk.

25199104

Senjalab over/undersk.

YE

8 01.01.2012

201200 0

25199104

Senjalab over/undersk.

GL

61205010 31.12.2012

201212 0

25199104

Senjalab over/undersk.

36 086,00 EGENKAPITAL INNSKUDD KLP
BRUK AV BUNDET FOND INTERKOMM. SEKRETERIAT TIL
174 465,50 AVSLUTN. AV 2012

-242 318,22
-819 434,30 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune

-1 032,00 KORR BRUK AV BUNDNE FOND FOR ANSVAR 41750 OG 42150
-677 651,84
-1 564 582,75 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune
-240 126,00 KORRIGERING FOR POSITIVT PREMIEAVVIK KLP
714 767,01 BRUK AV BUNDET FOND PP-TJENESTER FOR MIDT TROMS
-1 089 941,74
-4 660,02 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune
-170 340,00 KORRIGERING FOR POSITIVT PREMIEAVVIK KLP
-175 000,02
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MidtMidt-Troms regionråd
Bardu

Berg

Dyrøy

Lenvik

Målselv

Sørreisa

Torsken

Tranøy

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

45/13
44/13

Dato
09.10.13
28.10.13

BUDSJETT 2014 – SEKRETARIATET

Vedlegg:

Budsjettforslag 2014 med opplisting av viktige arbeidsområder

Innstilling til vedtak:
Budsjett for sekretariatet for 2014 vedtas.

AR’s vedtak:
Budsjett for sekretariatet for 2014 vedtas.
SEKRETARIATET – MIDT-TROMS REGIONRÅD – BUDSJETT 2014 FORDELT PÅ KOMMUNENE
102000
fordelt
Bardu

Folketall
pr. 1.01.13

Halvparten
i like
andeler

Etter
folketall

3 933

63 750

67 011

924

63 750

15 743

1 190

63 750

20 275

84 025

77 537

76 102

195 171

258 921

238 400

232 115

163 172

158 957

Berg
Dyrøy
Lenvik

11 455

63 750

Forslag
2014 SAMMENL SAMMENL
2013
2012
130 761
120 141
118 426
79 493
72 793
71 494

Målselv

6 630

63 750

112 962

176 712

Sørreisa

3 407

63 750

58 049

121 799

112 186

109 597

Torsken

880

63 750

14 993

78 743

72 872

71 556

1 514

63 750

25 796

89 546

82 898

81 252

510 000

1 020 000

940 000

919 500

Tranøy

29 933

510 000

Regionrådets vedtak:
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MidtMidt-Troms regionråd
Bardu

Berg

Dyrøy

Lenvik

Målselv

Sørreisa

Torsken

Tranøy

SEKRETARIATET, MIDT-TROMS REGIONRÅD
Art

Art(T)

Primo aug 2013
Budsjett 2014
597 261
387 521
633 345

Budsjett 2012

Regnskap 2012

Budsjett 2013

586 447

586 447

96 470

96 470

98 471

39 929

39 929

101020

Fastlønn Interkommunalt

103002

Engasjementer/ prosjekter

109000

Pensjonspremie KLP

109003

Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer

109900

Arbeidsgiveravgift

0

Lønn

722 846

800 927

41 118
736 850

1

Kjøp av varer og tjenester

135 160

701 418

135 160

01

Utgift

998 006

1 625 934

175000

Refusjon fra kommunerne

1 012 010
-940 000

1 019 747
-1 019 747

177000

Refusjon fra andre ( Private )

7

Refusjoner

195000

Bruk av bundne fond

9

Finansieringsinntekter

-60 000

-186 346

02

Inntekt

-979 500

-1 625 934

-940 000
-72 010
-72 010
-1 012 010

-1 019 747

19500

Bruk av bundne fond

290

Interk samarbeid (ikke egne rettssubj)

41750

Interkommunalt sekretariat

2

-919 500

-929 499

-919 500

-60 000

-1 500
-1 404 588
-186 346

78 392
480
23 786
490 179
87 485

114 002
1 000
40 000
788 347
231 4002

-186 346
-

-2 184 972

18 506

-

0

Innlagt ressurser for å skaffe et bedre saksbehandlingssystem med tilrettelegging for lesing av dokumenter på Ipad.
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OPPGAVER I 2014:
(nummerering for å lette henvisning)
1. Møteplan for 2014 (AR, RR, MTT) med noen store fortløpende saker; eks. Midt-Tromspakken
2. Høringsuttalelser; faglig og praktisk oversikt, intern samordning i regionen
3. Satsinga vedrørende samhandlingsreformen – siste fase?
4. Planer for utvikling av barnehage- og skolesektoren: Vi løfter i flokk
5. Koordinering mot interkommunale samarbeidsenheter
a. Budsjett, handlingsplaner, regnskap, årsmeldinger
b. Lønnsforhandlinger
c. Tilsettinger
d. Prioriterte arbeidsområder i enhetene
6. Samarbeid og samhandling i Kunnskapsparken – faglig nyvinning og synergier
7. Møter i næringslederforum
8. Oppfølging av biblioteksamarbeidet
9. Kompetanseutvikling og FoU i regionen – samarbeidsordninger spesielt med UiT Norges
arktiske universitet
10. Prosjektsøknader – tilsagn gir muligheter og spennende og nye arbeidsfelt. Avslag gir andre
effekter …
11. Det gode liv i nord – evaluering/resultater – videreføring i neste punkt:
12. Regionalt vertskap i Midt-Troms
13. Arena Utmark
14. Forskningsdagene i Midt-Troms
15. Utdannings- og yrkesmessa
16. Kontakt og samarbeid Profilgruppa
17. Kontakt og samarbeid med KS
18. Kontakt og samarbeid med Troms fylkeskommune; store fylkeskommunale planregimer,
mange møtekoordineringer, stort omfang av høringer
19. Kontakt og samarbeid med Fylkesmannen i Troms
20. Kontakt og samarbeid med de øvrige regionrådene i Troms
21. Informasjonskontakt Tromsbenken
22. Referansegruppearbeid, eks.: Ny studieplan for medisinerutdanninga UiT Norges arktisk
universitet
m.m.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

46/13
45/13

Dato
09.10.13
28.10.13

LØKTA – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014
(Gjelder alle kommunene)
Vedlegg: Forslag til budsjett med handlingsplan 2014 for LØKTA

Innstilling til vedtak:
Budsjett og handlingsplan for 2014 for LØKTA vedtas.

AR’s vedtak:
Budsjett og handlingsplan for 2014 for LØKTA vedtas.

Kommune Folketall 20 % av
pr.
driftskostnaden
01.01.13 e i LØKTA deles
likt 20 % av
kr. 962 088,- =
kr. 192 418,-

Kr folketallsfordelt; Totalt pr
769 670,- : 29 933 = kommune
kr 25,7 pr.
2013
innbygger

Totalt pr
kommune
2014

Lenvik
Bardu
Sørreisa
Dyrøy
Berg
Torsken
Tranøy
Målselv

11 455
3 933
3 407
1 190
924
880
1 514
6 630

24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,-

294 394,101 078,87 560,30 583,23 747,22 616,38 910,170 391,-

356 316,139 454,124 867,61 328,52 628,52 773,71 159,218 363,-

318 446,125 130,111 612,54 635,47 799,46 668,62 962,194 443,-

Totalt

29 933

192 416,-

769 279,-

1 076 888,-

961 695

Endring i kr.

-

37 870,-

-

14 324,-

-

13 255,-

6 693,-

-

4 829,-

-

6 105,-

-

8 197,-

-

23 920,115 193,-

Regionrådets vedtak:
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Handlingsplan LØKTA 2014:
I hovedbestillingen til LØKTA står det at LØKTA skal jobbe for kvalitetsutvikling i helse – og omsorgstjenestene i Midt-Troms kommunene ved å drive
informasjonsvirksomhet, plan- og utviklingsarbeid, nettverksbygging og interkommunalt samarbeid.
Under dette ligger:
•
•

Presentere og representere arbeidet som gjøres interkommunalt i helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms og LØKTA i og utenfor regionen.
Være en informasjonskanal for kommunene i Midt-Troms ad endringer, nyheter, trender, utfordringer og muligheter. Dette også i lag med andre
interkommunale enheter.

•

Være en av initiativtakerne i fht utvikling og forskning innen helse- og omsorgsfeltet i Midt-Troms, herunder fortsette samarbeidet med
kompetansemiljøer i regionen.

•
•
•

Påvirke regionalt og nasjonalt via uttalelser og høringer på vegne av de aktuelle kommuner via bl.a. nettverk og prosjekt.
Være med på å utvikle og initiere til nye utviklingsprosjekter i Midt-Troms via deltagelse/veiledning/rådgivning i andre prosjekt- og ressursgrupper.
Fortsette de allerede opprettede samarbeid med andre interkommunale enheter i Midt-Troms og bidra til samarbeid i tråd med
Samhandlingsreformen.
Fortsette samhandlingen med kompetanseaktører (som Troms Fylkeskommune og UIT/Studiesenter) ad kompetansetilbud på grunn- og
videreutdanning samt etterutdanning til Midt-Troms regionen. Et samarbeid kartlagt på behov på grunnlag av kommunale kompetanseplaner.

•

•
•
•
•

•

Fortsette å jobbe for å styrke kompetansen og bedre samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms og med
spesialisthelsetjenesten.
Fortsette arbeidet for bedret samhandling med brukerorganisasjonene i Midt-Troms.
Jobbe for å rekruttere og beholde gode helse- og omsorgstjenestefolk i Midt-Troms, for å oppnå stabile og gode kvalitative tjenester for
befolkningen i Midt-Troms.
Drifte de 5 etablerte nettverk i fht deres handlingsplaner og budsjetter. Lenvik har regnskapsføringen for Lindrende behandlings-nettverket,
Geriatrinettverket og Nettverk for psykisk helse. Sørreisa har regnskapsføringen for Saksbehandling og dokumentasjon og Nettverk Psykisk
utviklingshemming. Det jobbes kontinuerlig for full ekstern finansiering av alle nettverkene.
Gjennomføre prosjektene:
o Samhandling psykisk helse og rus Midt-Troms.
o Riktig legemiddelbruk i sykehjem, utvidelse til alle sykehjem til Midt-Troms.
o Samordning og koordinering av Lærings- og mestringstjenester i Midt-Troms.
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FORSLAG TIL LØKTA-BUDSJETT
2014
LØNNUTGIFTER
HUSLEIE inkl fellesutgifter, parkering og
forsikring
KONTORUTGIFTER inkl. IT/telefon, ktr
utstyr, abonnement
REISE- OG KJØREUTGIFTER
KURS- OG KONFERANSEUTGIFTER
GJFØRING AV
NETTVERKSAKT/PROSJ/MØTER
INNREDNING AV KONTORET I KP
TOTALE UTGIFTER:
Inntekter som refusjon fra stat og andre
kommuner samt interne overføringer
Momskompensasjon:
TOTALE INNTEKTER
Netto fordeling på de 8 kommuner

2013
1

331 575

2014
1 274 520

82 000

137 344

65 000
40 000
40 000

103 060
40 000
40 000

80 000
100 000
1 738 575

100 000
0

-616 750
-53 000
-669 750
1 068 825

Endring

1

-

57 055

55 344 Økt areal, flere ansatte og mer aktivitet
Økte utgifter pga flere ansatte og mer utstyr,
38 060 større aktivitet
0
0
Denne posten er meget viktig å ha da vi ikke får
20 000 eksterne tilskudd til alle tiltakene
-100 000 Ingen nye investeringer i 2014

694 924

-670 000
- 62 836
-732 836
962 088

Kommentarer 2014

- 43 651

53 250
9 836
- 63 086
-

106 737
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Kommune

Folketall pr.
01.01.13

20 % av driftskostnadene Kr folketallsfordelt;
i LØKTA deles likt
769 670,- : 29 933 =
20 % av kr. 962 088,- =
kr 25,7 pr. innbygger
kr. 192 418,-

Totalt pr kommune
2013

Totalt pr kommune Endring i kr.
2014

Lenvik
Bardu
Sørreisa
Dyrøy
Berg
Torsken
Tranøy
Målselv

11 455
3 933
3 407
1 190
924
880
1 514
6 630

24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,24 052,-

294 394,101 078,87 560,30 583,23 747,22 616,38 910,170 391,-

356 316,139 454,124 867,61 328,52 628,52 773,71 159,218 363,-

318 446,125 130,111 612,54 635,47 799,46 668,62 962,194 443,-

-

37 870,-

-

14 324,-

-

13 255,-

-

6 693,-

-

4 829,-

-

6 105,-

-

8 197,-

-

23 920,-

Totalt

29 933

192 416,-

769 279,-

1 076 888,-

961 695

-

115 193,-

Mvh

Lena Røsæg Olsen
Daglig leder LØKTA

Heidi Gløtta Kristiansen
Avtroppende leder LØKTA
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

54/13
46/13

Dato
09.10.13
28.10.13

Prosjekt SAMSPILL – Rimfrost og kommunene i Midt-Troms

Jeg har nylig hatt en samtale med leder for Rimfrost, Kristine Myhre Tunheim. Vi ble enige om at
AR/regionrådet allerede nå om evalueringa av prosjekt SAMSPILL og samarbeidet med Rimfrost.
Jeg bra Kristine om å komme med momenter fra den internevalueringa som Rimfrost har gjort. Det
kan også være greit for rådmenn og ordførere å ha med seg i forbindelse med at den enkelte
kommune skal gjøre egne evalueringer.
Sju av våre åtte kommuner er tilslutta SAMSPILL
Kristine formulerer henvendelsen til oss slik:
Her kommer noen ord om internevalueringen vi i Rimfrost har hatt rundt prosjekt SAMSPILL. Som
nevnt i forrige uke, så har vi ikke hatt evalueringene med kommunene enda. Deres erfaringer vil
påvirke mye av hvordan vi jobber med prosjektet videre. Vi håper vi kan få en ærlig evaluering med
kommunene som fører oss et steg i rett retning når det gjelder kultursamarbeid i Midt-Troms.
Kort oppsummering fra vår internevaluering:
•

•
•

•

•

•
•

Rimfrost ønsker å foreslå at prosjekt SAMSPILL bare gjennomføres annen hvert år. Dette
kommer av at hvert prosjekt trenger bedre økonomiske rammer og mer tid. Derfor tror vi dette
kan være en god løsning for både kommuner og Rimfrost.
Rimfrost ønsker å foreslå å da øke summen fra hver kommune. 40 000 – 60 000kr annenhvert
år. Det vil bli billigere for kommunen, når man har annen hvert år.
Rimfrost ønsker å utvikle en søknadsmal slik at søknadsprosessen inn mot hver kommune
kan effektiviseres. Selv om prosjektet bare blir gjennomført annen hvert år tror vi dette kan
skape bedre prosess for både utøvere og kommuner. Det ideelle ville være å for eksempel
sende én søknad til regionrådet. Slik at det ble én søknad og én avgjørelse å forholde seg til.
Det som ville være enda bedre (fra vårt subjektive synspunkt) ville være om støtten til
SAMSPILL kunne bli fast, men det trenger antageligvis mer tid.
Til nå har de fleste kommunene brukt av næringsfondet til å støtte SAMSPILL. Skulle støtten
bli fast, kan de ikke betale fra næringsfondet. Da vil det kanskje bli problematisk å bidra til
prosjektet.
Rimfrost synes ikke kommunene har vært gode nok på å skryte av seg selv. SAMSPILL er jo
et veldig konkret samarbeidsprosjekt som har blitt vellykket gjennomført – og der samarbeidet
er vellykket. Det er politikk i praksis og de kunne utnyttet dette eierskapet mer.
Rimfrost vil legge enda mer vekt på utvikling av det frivillige arrangørmiljøet. Bedre tid og økt
bevilgning vil hjelpe oss å kunne ha mer fokus på dette.
Rimfrost har også sett på muligheten for at SAMSPILL blir uavhengig fra Rimfrost, men at det
kan fungere som et slags kunstnerstipend der kunstnere lager en forestilling/utstilling som må
spilles/vises i de involverte SAMSPILLkommunene.
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Vi er nå spente på hva kommunene synes om prosjekt SAMSPILL, og gleder oss til
evalueringsrunden. Jeg legger også ved den søknaden vi sendte til alle kommunene i Midt-Troms til
SAMSPILL 2013. Disse ble sendt i oktober 2012.
Vi ønsker å forankre prosjektet i regionrådet, men vi er litt usikre på hvordan dette gjøres på best
mulig måte. Hva vil være best for dere? Hvordan tror dere vi kan løfte prosjektet og utikle det til å bli
enda bedre enn det er nå?

AR og regionrådet bør diskutere de problemstillingene som Kristin Myhre Tunheim reiser.
Oppsummert dreier det seg om:
•

Hyppighet på SAMSPILL-produksjonene; forslag på gjennomføring annet hvert år.

•

Som en konsekvens av dette: Økt tilskottssum fra kommunene; 40 000-60 000 kr.

•

Forenkla søknadsrutiner.

•

Fast støtteordning – begrensninger m.h.t. bruk av næringsfondet?

•

Manglende sjølskryt hos kommunene

•

Utvikling av frivillig arrangørmiljø

•

SAMSPILL som en samarbeidsmodell som strekker seg ut over Rimfrost?

AR’s vedtak:
1. Rimfrost er ei viktig friteatergruppe for Midt-Troms, og prosjektet SAMSPILL har vært
givende for kulturfeltet i regionen.
2. Det er positivt at Rimfrost sammen med kommunene gjør ei grundig evaluering av SAMSPILLsatsinga.
3. Slik det er i dag, synes det å være vanskelig for kommunene å binde seg til ei fast
støtteordning. Like fullt er kommunene interessert i et videre samarbeid rundt et SAMSPILLkonsept.
Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

37/13
47/13

Dato
02.09.13
28.10.13

ORDFØRERE SOM AMBASSADØRER FOR FOSTERHJEM
Kl. 13.00

På initiativ fra Geir-Inge Sivertsen drøfta regionrådet saka i møte 2.09.13. Regionrådet gjorde
følgende 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.

Vedtaket ble umiddelbart formidla til Bufetat, som har fulgt saka videre opp. I dette møtet legges det
opp til at alle ordførerne i Midt-Troms blir ambassadører for fosterhjem.

Disse vil bidra til at så skjer:
⋅

Johan Johansen Eira, kommunikasjonsrådgiver og Bente Henriksen, avdelingsdirektør for inntak
og fosterhjemsrekruttering, begge fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region nord.

⋅

Svein Bergstad, rådgiver fosterhjemtjenesten i Tromsø.

RR’s vedtak:

24

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet
Midt-Tromstinget
Regionrådet

43/12
67/12
08/13
22/13
02/13
48/13

Dato
21.08.12
10.12.12
11.02.13
17.06.13
17.06.13
28.10.13

MIDT-TROMSPAKKEN – orientering om status – videre drøfting

Saka er fulgt siden sist (jfr. muntlig informasjon i RR-møte 2.09.) fulgt opp slik:
30. september ble det holdt et dialogmøte med Profilgruppa med denne saka øverst på agendaen.
Etter dette møtet har Profilgruppa kommet med en skriftlig henvendelse til regionrådet, se vedlegg.

Det har vært kontakt på administrasjonsnivå mellom regionrådet og henholdsvis fylkeskommunen og
Statens vegvesen.
Mandag 21. oktober møter Paul Dahlø, Arne Nysted, Geir-Inge Sivertsen, Guttorm Nergård og daglig
leder Herbjørg Valvåg fylkesråd for samferdsel, Terje Olsen.
Informasjon fra disse to møtene danner en viktig bakgrunn for regionrådets videre drøfting av saka.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

49/13

Dato
28.10.13

REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2014-2023
HØRINGSFORSLAG STRATEGIDELEN
Dokumentet ble sendt ut på høring med frist 6. november 2013. Høringsbrev og forslag til strategidel
finnes her.
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Samferdselogmiljø/NyheterMiljøogSamferdsel/tabid/719/Articl
eId/3826/Regional-transportplan-pa-horing-3826.aspx
Dette er et omfattende dokument som har i seg dyster informasjon om økonomiske begrensninger i
samferdselsfeltet i Troms.
Så vidt jeg kan se, så er det bare allerede vedtatte / politisk behandla prosjekt som er nevnt i dette
dokumentet. Eksempelvis er det slik at Midt-Tromspakken ikke er nevnt, mens Senjafergene med
problemstillinger rundt disse, er nevnt i dokumentet.
Arbeidet med handlingsplanene pågår nå i høst. De vil komme på høring i januar 2014 og skal
behandles av Fylkestinget i mars 2014.
Det er snakk om følgende handlingsplaner:
•

Handlingsplan for Fylkesvegnettet og ferge (herunder trafikksikkerhet, også handlingsplan for
gang og sykkel)

•

Handlingsplan for kollektivtransport

Kap. 8 i høringsdokumentet gir ei oppsummering av mål og strategier. Det anbefales for grundig
lesing.
Forslag til uttalelse utformes etter møtet med fylkesråden 21.10. og legges fram på møtet.
Innstilling til vedtak:

RR’s vedtak:

29

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

50/13

Dato
28.10.13

MIDT-TROMSTINGET – FUNKSJON I SAMARBEIDSSTRUKTUREN I MIDT-TROMS
REGIONRÅD
Vedlegg:

Utdrag av vedtektene for Midt-Troms regionråd

Daglig leder ønsker å sette Midt-Tromstinget og enhetens funksjon i samarbeidsstrukturen MidtTroms regionråd på dagsorden.
Dette er en diskusjon som både regionrådet og Midt-Tromstinget må gi seg tid til å gå inn i.
I regionrådets møte vil daglig leder legge fram oversikt over saker som har vært til behandling i tinget
de siste årene og statistikk over deltaking på tingsamlingene.

RR’s vedtak:
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VEDLEGG: UTDRAG AV VEDTEKTENE FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD

2 ORGANISERING
2.1 Midt-Tromstinget
Midt-Tromstinget består av følgende antall representanter valgt blant formannskapets medlemmer i
de enkelte kommunene: Lenvik 6, Målselv 5, Bardu 4, Sørreisa 4, Tranøy 3, Dyrøy 3, Torsken 3 og
Berg 3. Dersom antallet medlemmer i Midt-Tromstinget endres, endres sammensetningen av tinget
og øvrige organer tilsvarende bestemmelsene overfor. Ordfører og varaordfører skal være blant den
enkelte kommunes representanter. Midt-Tromstinget er høyeste myndighet for alle samarbeidstiltak
som er eller blir etablert i fellesskapet og utøver myndighet i samsvar med reglementet.
--2.8 Utmelding og oppløsning
Den enkelte kommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det
interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Vedtak om oppløsning/omorganisering av
fellesskapet gjøres med 2/3 flertall av et fulltallig Midt-Tromsting, og godkjennes av kommunene.
Ved oppløsning hefter kommunene for de økonomiske forpliktelser fellesskapet har påtatt seg i
samme forhold som etter pkt 2.6 foranstående. For uttreden i enkelttiltak kan det fastsettes
nærmere bestemmelser om dette i reglementet for den enkelte virksomhet.
--2.9 Endring av vedtektene
Midt-Tromstinget kan vedta vedtektsendringer etter forslag fra de enkelte deltakerkommunene eller
fra regionrådet.

3 MIDT-TROMSTINGETS VIRKSOMHET
3.1 Konstituering
Midt-Tromstinget konstituerer seg selv og velger ordfører og varaordfører. Valget følger
kommunestyrevalgperioden. Medlemmer av regionrådet kan ikke velges som Midt-Tromstingets
ordfører og varaordfører.
3.2 Forretningsorden
Ordføreren i Midt-Tromstinget innkaller til møte i samsvar med vedtatte møteplan eller når denne
finner det nødvendig, samt når en av deltakerkommunene ber om dette. Det skal normalt holdes
minst 2 møter i året.
Saksliste og saksforberedelser til varslet møte skal sendes ut med minst 8 dagers varsel. I spesielle
tilfeller kan møte innkalles på annen måte, men vedtak vil da ikke være gyldig dersom en av
kommunene protesterer på innkallingen.
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Det kan heller ikke fattes vedtak i saker som ikke står på sakslisten dersom et flertall av en
kommunes medlemmer i Midt-Tromstinget går mot det. Dersom samtlige representanter fra en av
deltakerkommunene stemmer imot, er vedtaket ikke gyldig før det foreligger godkjenning av
kommunestyret i vedkommende kommune.
Midt-Tromstinget gjør sine vedtak i møte ledet av ordfører, eller varaordfører dersom ordfører har
forfall. Dersom ingen av disse møter, velges setteleder for møtet.
Midt-Tromstinget er beslutningsdyktig når minst ½ av representantene er til stede og alle kommuner
er representert. For gyldig vedtak gjelder kommunelovens bestemmelser. Dersom Midt-Tromstinget
ikke er beslutningsdyktig, innkalles til nytt møte med 8 dagers varsel. Vedtak kan i dette møtet gjøres
uavhengig av antall møtende representanter.
Administrasjonssjefene har møte- og talerett.
3.3 Midt-Tromstingets ansvarsområder
Midt-Tromstinget skal:
•

Godkjenne handlingsplan for den samlede virksomhet og på grunnlag av denne arbeide for
en utvikling i deltakerkommunenes område i samsvar med formålet.

•

Planen skal ajourføres av deltakerkommunene for hver valgperiode

•

Arbeide for å ivareta utviklingsarbeid i kommunene og utvikling av næringsliv og offentlig
service i området

•

Utvikle og ivareta eksisterende og nye samarbeidstiltak

•

Fremme områdets interesser i fylkes- og rikssammenheng

•

Arbeide for å fremme den sosiale og kulturelle utviklingen i området

•

Fremme god markedsføring av området for å stimulere til næringsetablering og bosetting

•

Ta opp saker av felles interesse for kommunene i området og være støttespiller for saker
som har betydning for den enkelte kommune
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

55/13
51/13

Dato
09.10.13
28.10.13

MØTEPLAN 2014

Vedlegg:

Forslag til møteplan 2014 – Midt-Troms regionråd

Forslag til møteplan ble sendt rådmenn og ordførere til høring 25. september med frist til å gi
uttalelse 1. oktober. Det kom tre responser, alle klarerte forslaget.

Innstilling til vedtak:
Den framlagte møteplan for møtene for enhetene i Midt-Troms regionråd vedtas.

AR’s vedtak:
Den framlagte møteplan for møtene for enhetene i Midt-Troms regionråd vedtas.

Regionrådets vedtak:
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Bardu

Lenvik

Sørreisa

Sørreisa

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

52/13

Dato
28.10.13

ORIENTERINGS- OG AVKLARINGSSAKER

1. REGIONALE RUTEKONFERANSER
Kommunene og regionrådet har fått følgende e-post:
Troms Fylkestrafikk sendte i september ut info om regionale rutekonferanser fra midten av oktober
(uke 42 til uke 45).
Vi ser oss dessverre nødt til å utsette disse rutekonferansene til januar 2014 (uke 2-3).

I første halvdel av desember vil vi sende ut detaljert invitasjon med tid og sted for hver enkelt
konferanse. Samtidig sender vi ut nye rutetabeller som skal gjelde fra januar 2014. Disse vil være
utgangspunktet for konferansen, og vi ønsker at hver kommune går gjennom rutetabellene som
gjelder for sin kommune, og bringer med seg endringsforslag til konferansen.
Tilbakemelding med liste over deltakere sendes til undertegnede på epost.

Med vennlig hilsen
Erling Svegre
Ruteplanlegger/produktutvikler
Troms fylkestrafikk
Tlf 77 78 84 88 Mob 906 43 403
mailto:erling.svegre@fylkestrafikk.no

2. MØTE MED TROMSBENKEN
Midt-Troms regionråd har hvert år et eget møte med stortingsrepresentantene fra Midt-Troms.
Hvilke(t) tema ønsker regionrådet å ta opp? Tidspunkt?

3. TROMSKONFERANSEN 14.-15. NOVEMBER
Det er kommet henvendelse fra Næringsetaten, Troms fylkeskommune, om at regionen får 50 min.
på konferansen fredag 15.11. for å presentere fire prosjekt fra vårt område. Hensikten er å styrke
mulighetene for læring og erfaringsutveksling mellom regionen/kommuner/næringsvirksomheter i
Troms.
De fire prosjektene/satsingene som fylkesråden for næring ønsker at vi skal trekke fram er:
•

Kunnskapsparken Finnsnes

•

Omstillingspakken for Torsken

•

Satsinga i Husøysamfunnet

•

Finnfjord AS

Henvendelsen er kommet som hastesak på telefon akkurat i det øyeblikket jeg klargjører disse
dokumentene for utsending.
Regionrådet bør drøfte hvordan vi skal få dette til. Hvem gjør hva i løpet av tilmålte femti minutter?

Innstilling til vedtak:
Det enkelte punkt med tilhørende kommentarer/konklusjoner gjort i møtet tas til orientering.

RR’s vedtak:

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

53/13

ÅPEN POST

RR’s vedtak:

Dato
28.10.13

