Vår ref.: RR-2013-10-28

Dato: 29.10.2013

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

mandag 28. oktober 2013 kl. 10.00-15.00
Bardufosstun, Målselv

Til stede:
Ordførere:
Rådmenn:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen, Helene Rognli,
Paul Dahlø, Hans Peder Pedersen (vara for Fred Flakstad), Odd Arne Andreassen
Ørjan Higraff, Alf Rørbakk, Rita Johnsen (til kl. 12.30)

Sekretariat:

Herbjørg Valvåg

Dessuten:

Tove Amundsen Fuglem til sakene 41/13 og 42/13 og representanter fra Bufetat til
sak 47/13.

Møtet ble leda av regionrådets leder, Paul Dahlø.
Helene Rognli ønska regionrådet velkommen til Målselv og introduserte 1. klasse ved Fagelidal skole.
Elevene ga under ledelse av sin lærer regionrådet en god start på dagen med glad sang og friske
bevegelser.
Følgende saker var til behandling:
41/13 TURBOK FOR MIDT-TROMS
42/13 KONTAKT OG SAMARBEID MELLOM MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD OG NASJONALPARKENE I
REGIONEN
43/13 Budsjett 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE - oversiktssak
44/13 BUDSJETT 2014 – SEKRETARIATET
45/13 LØKTA – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014
46/13 Prosjekt SAMSPILL – Rimfrost og kommunene i Midt-Troms
47/13 ORDFØRERE SOM AMBASSADØRER FOR FOSTERHJEM
48/13 MIDT-TROMSPAKKEN – orientering om status – videre drøfting
49/13 REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2014-2023
50/13 MIDT-TROMSTINGET – FUNKSJON I SAMARBEIDSSTRUKTUREN I MIDT-TROMS REGIONRÅD
51/13 MØTEPLAN 2014
52/13 ORIENTERINGS- OG AVKLARINGSSAKER
53/13 ÅPEN POST
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Sak 41/13 TURBOK FOR MIDT-TROMS
Vedlegg: Brev fra Midt-Troms friluftsråd av 16.09.13
Daglig leder i Midt-Troms friluftsråd, Tove Amundsen Fuglem, orienterte nærmere om saka.
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.
Regionrådets 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.

Sak 42/13 KONTAKT OG SAMARBEID MELLOM MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD
OG NASJONALPARKENE I REGIONEN
ORIENTERINGSSAK
Daglig leder i Midt-Troms friluftsråd orienterte nærmere om saka.
Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd takker for orienteringa og oppfordrer til videreføring av det gode samarbeidet
mellom Midt-Troms friluftsråd og de tre nasjonalparkene i regionen.
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Sak 43/13 Budsjett 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE - oversiktssak
Vedlegg1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:

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
Bundne fond, bruk 2012 med saldo pr. 31.12.12

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.
Regionrådets vedtak:
Saka tas til orientering.

Sak 44/13 BUDSJETT 2014 – SEKRETARIATET
Vedlegg:

Budsjettforslag 2014 med opplisting av viktige arbeidsområder

AR’s vedtak:
Budsjett for sekretariatet for 2014 vedtas.

SEKRETARIATET – MIDT-TROMS REGIONRÅD – BUDSJETT 2014 FORDELT PÅ KOMMUNENE

Folketall
pr. 1.01.13

Halvparten
i like
andeler

Etter
folketall

3 933

63 750

67 011

924

63 750

15 743

Dyrøy

1 190

63 750

20 275

84 025

77 537

76 102

Lenvik

11 455

63 750

195 171

258 921

238 400

232 115

Målselv

6 630

63 750

112 962

176 712

163 172

158 957

Sørreisa

3 407

63 750

58 049

121 799

112 186

109 597

14 993

78 743

72 872

71 556

25 796

89 546

82 898

81 252

510 000

1 020 000

940 000

919 500

102000
fordelt
Bardu
Berg

Torsken
Tranøy

880
1 514
29 933

63 750
63 750
510 000

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

Regionrådets vedtak:
Budsjett for sekretariatet for 2014 vedtas. Tabellen med budsjett 2014 fordelt på kommunene følger
vedtaket.
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Sak 45/13 LØKTA – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014
(Gjelder alle kommunene)
Vedlegg: Forslag til budsjett med handlingsplan 2014 for LØKTA
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
2013
kr 25,7 pr.
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:
Budsjett og handlingsplan for 2014 for LØKTA vedtas. Tabellen med budsjett 2014 fordelt på
kommunene følger vedtaket.

Sak 46/13 Prosjekt SAMSPILL – Rimfrost og kommunene i Midt-Troms
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.
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Regionrådets 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.

Sak 47/13 ORDFØRERE SOM AMBASSADØRER FOR FOSTERHJEM
Representanter fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord, overrakte den enkelte ordfører
ambassadørplakett, blomster og skjorte og informerte om fosterhjemtjenesten.
Det ble utveksla informasjon og gjort noen konkrete møteavtaler med kommunene.
Ørjan Higraff orienterte kort om OSO Barnevern Troms, der han er leder.

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd takker for informasjonen og for ar Bufetat har satt et nødvendig fokus på
ordførernes rolle i ei viktig sak.

Sak 48/13 MIDT-TROMSPAKKEN – orientering om status – videre drøfting
Vedlegg: Brev fra Profilgruppen, datert 16.10.13
Dokumenter lagt fram i møtet:
• Prosjektplan med mandat for strategisk utredning Midt-Troms, datert 25.10.13
• Referat fra møte om Midt-Tromspakken mellom Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og
Midt-Troms regionråd, datert 24.10.13.
Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd slutter seg til prosjektplan for strategisk utredning av Midt-Tromspakken
og vil påpeike at den oppsatte framdriftsplanen må bli fulgt.
2. Planen og Midt-Tromspakken må integreres i det videre arbeidet med Regional transportplan.
3. Paul Dahlø velges til Midt-Troms regionråds representant i styringsgruppa for det strategiske
utredningsarbeidet.
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4. Regionrådet viser til tidligere vedtak om samarbeid med næringslivet, konkret med
Profilgruppen. I fortsettelsen vil regionrådet bidra til at det dannes ei referansegruppe i
prosjektet med medlemmer fra næringslivet.

Sak 49/13 REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2014-2023
HØRINGSFORSLAG STRATEGIDELEN
Dokumentet er sendt ut på høring med frist 6. november 2013.
Regionrådets vedtak til uttalelse:
Midt-Troms regionråd viser til de initiativ som er tatt og det samarbeidet som nå er i gang mellom
Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, Profilgruppen og regionrådet om Midt-Tromspakken.
Dette er ei satsing med helhetlig tilnærming til regionens transportbehov, der det er viktig at planer
og innsats fra stat, fylkeskommune og den enkelte kommune koordineres. Målet er å realisere
framtidsretta løsninger for de eksisterende veger, sjøtransport, fly og jernbane for regionen – også
med hensyn til kollektivtransport, skresikring og trafikksikkerhet.
Omtale og vedtak om dette pågående strategiske utredningsarbeidet, Midt-Tromspakken, må tas inn
i strategidelen til Regional transportplan for Troms 2014-2023 og følges opp i de videre
handlingsplaner.

Sak 50/13 MIDT-TROMSTINGET – FUNKSJON I SAMARBEIDSSTRUKTUREN I
MIDT-TROMS REGIONRÅD
Vedlegg:

Utdrag av vedtektene for Midt-Troms regionråd

Lagt fram i møtet:

Oversikt over saker som har vært til behandling i Midt-Tromstinget f.o.m.
2008 til i dag, samt statistikk over deltaking på tingsamlingene.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Tromstingets møte 11.11.2013 utgår.
2. Midt-Troms regionråd ber deltakerkommunene om å diskutere Midt-Tromstingets plass i den
regionale samarbeidsstrukturen. Målet er å ta saka opp på breit grunnlag i Midt-Tromstingets
vårsamling.

Sak 28/13 MØTEPLAN 2014
Vedlegg:

Forslag til møteplan 2014 – Midt-Troms regionråd
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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.
AR’s vedtak:
Den framlagte møteplan for møtene for enhetene i Midt-Troms regionråd vedtas.

Regionrådets behandling:
På grunn av kollisjoner med fylkestingets møteplan flyttes to datoer for regionrådsmøtene slik:
Møtedatoen i juni endres fra 16. til 23. juni, og møtedatoen i desember endres fra 8. til 15.
desember. I tillegg ble det gjort et bytte av vertskap mellom kommunene Bardu og Berg.

Regionrådets vedtak:
Møteplanen for møtene for enhetene i Midt-Troms regionråd vedtas med de endringene som
framkom under regionrådets behandling.

Den vedtatte møteplanen ligger ved vedtaket.

7

`“àxÑÄtÇ ECDG
Utvalg:

Jan

Febr

Mars

MidtMidt-Tromstinget

Apr

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

12.

Nov

Nov

Des
Des

17.

(formannskapsmedl.)
mandager
Regionrådet

10.

31.

23.

15.

12.

4.

27.

Målselv

Torsken

27.

15.

(ordførere/rådmann)
mandager
Administrativt råd

29.

8.

26.

onsdager
(rådmenn)

Møtesteder

Tranøy

Tranøy

Dyrøy

Bardu

Torsken

8

Berg

Lenvik

Sørreisa

Sørreisa

Sak 52/13 ORIENTERINGS- OG AVKLARINGSSAKER

1. REGIONALE RUTEKONFERANSER
De planlagte rutekonferansene i regi av Troms fylkestrafikk er utsatt fra oktober i år til januar 2014.
Det er kommunene som inviteres, og den enkelte kommune må melde seg på og handtere den
videre informasjon.

2. MØTE MED TROMSBENKEN
Midt-Troms regionråd har hvert år et eget møte med stortingsrepresentantene fra Midt-Troms.
Konklusjon:

Møtet med stortingspolitikerne bør knyttes til ett av regionrådets møter i
vårsemesteret. Det jobbes videre med å prioritere aktuelle saker for et slikt
kontaktmøte.

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 næringsområde

Regionrådet drøfta tilnærming og innhold for denne bestilte presentasjonen.
Konklusjon:
Daglig leder og ordførerne i kommunene Lenvik og Torsken samarbeider om innhold/ materiale for
de enkelte prosjektene. Fordeling av oppgavene med selve presentasjonen avklares mellom
regionrådslederen, de to ordførerne og daglig leder.

4. KONFERANSEN PETRONORD I SVOLVÆR 31.10.13
Forutsetningene for konferansen er endra, og Paul Dahlø vil ikke prioritere deltakelse på denne
konferansen.

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

Sak 53/13 ÅPEN POST
1. Forslag til uttalelse fra Geir-Inge Sivertsen:

Iphone-generasjonen inn i landbruket!
Midt-Troms regionråd ønsker å sette fokus på utviklinga i Tromslandbruket. Rekrutteringa til næringa
er nedadgående. Det kan få konsekvenser for den regionale matproduksjonen og oppfyllinga av Meld
St 9 (2011-2012).
Rekruttering og kompetanse hører nøye sammen. Dette er en sentral strategi i landbrukspolitikken.
Den er viktig for å nå nasjonale mål, noe som er sterkt poengtert i Meld St 9 (2011-2012), side 273:
”God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende
betydning for at landbruks- og matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene. Gode
kunnskapssystemer er nødvendige for å fremme konkurranseevne i alle landbrukets verdikjeder og for
å sikre en framtidsrettet næring der bærekraftig produksjon og alternativ utnyttelse av biologisk
materiale står sentralt.”
Regionrådet hilser derfor den nye regionale landbruksplanen velkommen. I den settes det fokus på
kompetanse og rekruttering. Lenvik kommune har i anledning landbruksplanen initiert et fireårig
rekrutteringsprosjekt med dette som fokus. Prosjektet forankres hos Senja videregående skole, men
det har fokus på rekruttering til og kompetanseheving i landbruksnæringa i hele Troms fylke.
Midt-Troms regionråd gir sin fulle støtte til prosjektet. Regionrådet vil være en støttespiller for at
dette viktige arbeidet skal gi effekter.
Regionrådets vedtak:
Forslaget til uttalelse enstemmig vedtatt.
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Arne Nysted:
1. Oppfordrer kommunene til å støtte golfbanen i Midt-Troms i henhold til søknad fra dem.
2. Fra arbeidet i vannregionutvalget – appell til kommunene om å være aktiv og bruke både
prosjektledelsen og ham som utvalgsrepresentant til å drøfte og følge opp saker.

Geir-Inge Sivertsen:
1. Senja tingrett – saka bør tas opp i desembermøtet.
2. FIGG – Fredsinnsatsgruppa – Lenvik kommune har tatt på seg kostnader (hus og lager) på vegne
av de åtte kommunene, pluss Balsfjord. Saka blir fulgt videre opp fra Lenvik kommune.
3. Kommunestruktur – det bør vurderes om og evt. når denne saka skal tas opp i regionrådet.
Korte diskusjoner rundt punktene fra Nysted og Sivertsen.

Regionrådets vedtak:
Punktene tatt til orientering med de konklusjoner som er gitt til noen enkeltpunkt.

11

