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56/13 MIDT-TROMSPAKKEN – STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT
57/13 PROSJEKTET ARENA UTMARK -STATUS
58/13 FORBEREDELSE FOR Å DANNE REGIONALT UNGDOMSRÅD
59/13 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
60/13 KREMATORIUM I MIDT-TROMS
61/13 PÅGÅENDE REKRUTTERINGSARBEID - ORIENTERINGSSAK
62/13 LØNN DAGLIG LEDER
63/13 ÅPEN POST

Velkommen til møtet!

Paul Dahlø
regionrådets leder

Herbjørg Valvåg
daglig leder
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

54/13

Dato
16.12.13

REGIONBASERT NÆRINGSRETTA HØYERE UTDANNING I MIDT-TROMS

ORIENTERING 15 MIN

Margoth Hovda Lien, Studiesenteret Finnsnes kommer og presenterer den samarbeids- og
utdanningsmodellen som er utvikla i dette prosjektet.
Hun vil også orientere om konferanse om desentralisert utdanning 15. januar 2014 i
Kunnskapsparken på Finnsnes.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

55/13

Dato
16.12.13

INNOVASJON NORGE BESØKER MIDT-TROMS REGIONRÅD

Direktør Stein-Gunnar Bondevik beskriver ærendet som IN Troms har for møtet med MidtTroms regionråd slik:
Innovasjon Norge har som hovedmål å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom
næringsutvikling og utløse ulike regioners næringsmessige muligheter.
Vårt formål med dagen er kort å presentere hvilke muligheter som ligger i våre program for
næringsutvikling i Midt-Troms, og deretter foreta en styrt dialog for å komme fram til hvilke av MidtTroms sine næringsmessige muligheter vi særlig skal ta tak i framover, og gjerne hvordan vi skal gjøre
det. INs ledelse vil samtidig forplikte seg til å komme tilbake til regionrådet på et senere tidspunkt for
å evaluere og videreutvikle dette arbeidet.

Vi understreker også at dette er et helt nytt initiativ fra Innovasjon Norge sin side, og at vi håper på et
møte der dialog står i sentrum - dette samarbeidet vil mest sannsynlig kreve litt tid før det finner sin
form.
Fra IN Troms møter Stein-Gunnar Bondevik, Gunnar Kvernenes, Randi Abrahamsen og Siw Bang
Larsen.

Det er satt av to timer til denne dialogen.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

56/13

Dato
16.12.13

MIDT-TROMSPAKKEN
STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

Regionrådet ønsker å følge opp denne saka i hvert møte.
I forrige møte, 28.10.13, var prosjektplanen til behandling, og regionrådet gjorde følgende 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.
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.
Prosjektgruppa har møte i Tromsø mandag 9.12. Da fastsetter de framdrifts- og milepælsplan.
Regionrådets representanter i prosjektgruppa er som kjent Alf Rørbakk og Geir Fredriksen. De
oppfordres til å gi ei kort muntlig orientering fra arbeidet i regionrådets møte. I tillegg vil det også
komme et skriftlig referat.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

61/12
57/13

Dato
29.10.12
16.12.13

PROSJEKTET ARENA UTMARK
STATUS
Vedlegg:

Tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune (TFK) av 20.11.2013 – s. 1 i brevet

Regionrådet hadde i sitt møte 29.10.12 søknadsdokumentet til dette prosjektet til behandling (RRsak 61/12) og gjorde følgende vedtak:

1. Midt-Troms regionråd støtter opp om prosjektet Arena Utmark og står som formell eier av
prosjektet med de rammer som er beskrevet i det framlagte strategidokumentet.
2. Målselv kommune bes om å sørge for informasjon om prosjektet til den enkelte kommune, bl.a.
gjennom et saksforelegg, slik at den enkelte kommune kan gjøre et formelt vedtak om deltakelse i
prosjektarbeidet.
3. Det forventes god representasjon fra regionen (de øvrige kommunene) i styrings- og
prosjektgruppe.

Tilsagnsbeløpene er 270 000 fra TFK RUP og 150 000 fra Statskog. Samarbeidskommunene skal
bevilge 10.000 som en del av egenandelen i prosjektet. I tillegg kommer kommunenes og regionale
aktørers arbeidsinnsats.
Hittil har kommunene Lenvik, Bardu, Tranøy og Dyrøy vedtatt sin støtte til prosjektet etter at
anmodning om dette i tråd med RR-vedtakets punkt 2 gikk ut til kommunene tidlig i 2013.
Kommunene Berg, Sørreisa og Torsken har per dags dato ikke gitt respons.
Prosjektet har ikke oppnådd det omfanget av økonomisk støtte som det som lå i den opprinnelige
planen. Tiltak og aktivitetsplan og størrelsen på prosjektlederstilling må følgelig justeres.
Det er Målselv kommune som har prosjektansvaret. De er nå i gang med å planlegge arbeidet
nærmere i et møte 9. desember d.å.

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd er glad for at prosjektet har fått tilskudd fra TFK og Statskog.
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2. Regionrådet oppfordrer Målselv kommune til å se dette prosjektet i sammenheng med andre
tiltak / prosjektarbeid i regionen og vurdere mulige stillingskombinasjoner. Det videre arbeidet
må basere seg på sterk forankring i kommunene og hos samarbeidsaktører.
3. De kommunene som hittil ikke har behandla sak om støtte, bes om å gjøre det snarest.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

58/13

Dato
16.12.13

FORBEREDELSE FOR Å DANNE REGIONALT UNGDOMSRÅD

Regionrådet kjenner til arbeidet med å danne ungdomsråd. Saka har vært drøfta flere ganger i
møtene. Kommunene har i tur og orden fått ungdomsråd på plass. Ungdoms medbestemmelse er et
høyst aktuelt tema.
Et mulig første trekk for å komme videre i arbeidet med å danne et regionalt ungdomsråd er å lage
en felles arena mellom regionrådet – ordførerne i Midt-Troms – og representanter fra de kommunale
ungdomsrådene.
Sammen med Midt-Troms friluftsråd er det mulig å få til et opplegg der ungdom og voksne politikere,
ordførere, er sammen, gjør og opplever noe sammen. Vi ønsker å få til en utradisjonell møtearena, ei
samling, gjerne med overnatting, der plattformen for et regionalt regionalt ungdomsråd kan legges.
11. desember har daglig leder et møte med daglig leder i friluftsrådet for å legge en plan for et slikt
opplegg. Utdypende framlegg på bakgrunn av denne kontakten kommer i møtet.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

59/13

Dato
16.12.13

PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
Vedlegg:

Forslag til innholdsplan RR- og MTT
Møteplan 2014
Utdrag av møteprotokoll fra AR 4.12.13, sak 59

AR har nå under utvikling en plan for sine møter i 2014, se vedlagte vedtak i AR-sak 59/13 av 4.12.13
med foreløpig plan. Jeg tenker at det vil være nyttig at det også finnes en innholdsplan for møtene til
regionrådet og Midt-Tromstinget.
En slik plan blir et slags årshjul, der noen saker følger en prosess som allerede er innarbeidet; jfr de
rutinene som er lagt for å behandle budsjett, årsplaner og regnskap for de interkommunale
samarbeidsenhetene.
Både AR og RR har roller i forhold til å følge opp prosjekter. Disse rollene bør diskuteres for det
enkelte prosjekt.
Videre har det vært et ønske om at ett av møtene skal ha i seg et opplegg med faglig og sosialt
samvær kvelden før, gjerne felles med AR, slik vi hadde det i 2013. Dette er så langt ikke lagt inn i de
to planene.
Samspillet med AR og RR om en del saker virker inn på denne planen. Det gjelder saker som initieres
fra AR og tas videre til RR, og det gjelder saker som kommer fra RR for å utdypes nærmere eller
forankres i den enkelte kommune.
Innholdsplanen vil være et levende dokument. Det utvikles trinnvis og justeres fra møte til møte.

Innstilling til vedtak:
1. Planen for innhold i RR- og MTT-møtene 2014 ferdigstilles i tråd med de innspill som kom i
møtet.
2. Innholdsplanen legges fram til godkjenning i RR-møtet 10.02.14 og justeres deretter fortløpende
i forbindelse med hvert møte i RR, og den legges også fram for Midt-Tromstinget til orientering
og for justering av plan for tingsamlingene,

Regionrådets vedtak:
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PLAN FOR INNHOLDET I RR- OG MTT-MØTENE I 2014
Møtedato og sted

Saker

10.02. - Tranøy

•
•
•
•

31.03. - Dyrøy

Kommentarer

Møte med Tromsbenken (inntil 3 timer)
Møte med UiT Norges arktiske universitet (inntil
2 timer)
Regionalt vertskap i Midt-Troms – oppstart av
prosjektet
Mulig opplegg for å danne regionalt ungdomsråd

•

Årsmelding og regnskap – interkommunale
enheter

•

Regionens råds- og tingstruktur, MidtTromstingets (MTTs) rolle

•

Regionens råds- og tingstruktur, MTTs rolle

•

Vedtektsendringer?

•

Årsmelding og regnskap –
sekretariatet/regionrådet

23.06. - Målselv

•

Ordførere og ungdommer møtes 22.06. tur m/
overnatting, samarbeid med Midt-Troms
friluftsråd -> danning av regionalt ungdomsråd

15.09. - Torsken

•

Rammer for budsjettet for 2015 –
interkommunale enheter

27.10. - Berg

•

Vedtak budsjett 2015 – interkommunale enheter

17.11. MTT - Lenvik

•

?

12.05. MTT - Bardu

15.12.- Sørreisa
Fortløpende saker:
Prosjekter:

Midt-Tromspakken
Regionalt vertskap i Midt-Troms
Forskningsdagene i Midt-Troms 2014

Høringer og uttalelser:

Fortløpende

Struktur og organisasjon:

Endringer i råds- og tingsstruktur
Kommunestruktur

Dessuten:

Gjester med relevant informasjon til møtene
Samspillet med AR
Sosialt samvær / møte med overnatting – sammen med AR?
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Berg

Lenvik

Sørreisa

Sørreisa

PROTOKOLLUTSKRIFT
AR-sak 59/13 PLAN FOR INNHOLD I AR-MØTENE 2014
I diskusjonen understreket flere at det er viktig å ha utviklings-/fagtemaer/strategiske saker på
dagsorden i AR-møtene. Slike tema kan gjerne belyses gjennom bidrag fra en av medlemmene, slik
man tidligere har hatt eksempel på. Dette er fanget opp i vedtakets punkt 2. Innholdsplanen fra
saksforelegget er justert og følger vedtaket som et arbeidsdokument.

Innstilling til vedtak:
1. Planen for innhold i AR-møtene 2014 ferdigstilles i tråd med de innspill som kom i møtet.
2. Innholdsplanen legges fram til godkjenning i AR-møtet 29.01.14 og justeres deretter fortløpende
i forbindelse med hvert AR-møte.

AR’s vedtak:
1. Planen for innhold i AR-møtene 2014 utvikles i tråd med de innspill som kom i møtet.
2. Rådmennene gir innspill til spesielle utviklings-/fagtema til det enkelte møte. Frist: Innen 6.
januar 2014 til Herbjørg.
3. Innholdsplanen legges fram til godkjenning i AR-møtet 29.01.14 og justeres deretter fortløpende
i forbindelse med hvert AR-møte.

Møtedato og sted

Saker

29.01. - Tranøy

•
•
•
•

12.03. - Dyrøy

04.06. - Målselv

26.-27.08. Torsken

•
•
•

Tilbakemelding om kommunenes budsjettvedtak
Biblioteksamarbeidet
Sluttrapport Det gode liv i nord
Styringsmodell for prosjektet Regionalt vertskap i
Midt-Troms
Forskningsdagene i Midt-Troms 2014
Vedtektsendringer Midt-Troms arbeidsgiverkontroll
Årsmelding og regnskap – interkommunale enheter

•

Midt-Tromspakken

•

Signaler til budsjettarbeid 2015– interkommunale
enheter.

•

Strategier for årets lønnsoppgjør

•

Sosial sammenkomst på kvelden 26.08.

•

Forslag til budsjett 2015 – interkommunale enheter

Kommentarer
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08.10. - Berg

•

Vedtak budsjett 2015 – interkommunale enheter

26.11.- Sørreisa

Fortløpende saker:
Prosjekter:

Regionalt vertskap i Midt-Troms
Vi løfter i flokk
Midt-Troms inn i samhandlingsreformen
En robust landbruksforvaltning i Midt-Troms
Forskningsdagene i Midt-Troms 2014

Samarbeid:

Mellom to eller flere kommuner, jfr. vedtak som synes å komme i
tilknytning til behandling av årsplan og budsjett i flere kommuner.

Struktur og organisasjon:

Forslag om endring av råds- og tingstrukturen i Midt-Troms regionråd
(Midt-Tromstinget)
OU-arbeid
Kommunestruktur – følge debatten, samarbeid med regionrådet
Tilstedeværelse i regionrådets møter
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

60/13

Dato
16.12.13

KREMATORIUM I MIDT-TROMS
Initiativ fra Lenvik kommune om interkommunal planleggingsgruppe

Henvendelse fra Lenvik kommune mottatt 2.12.13

Innholdet i henvendelsen:
Lenvik kommunestyre har 14.11.2013, sak 92/13 Utbygging/bruk av kirkegårder i Lenvik gjort
følgende vedtak:

-4. Lenvik kommune tar initiativ til at det snarest blir nedsatt en interkommunal gruppe for
planlegging av krematorium i regionen.
--

Regionrådet bør vurdere hvordan initiativet skal følges opp.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet

62/13
61/13

Dato
04.12.13
16.12.13

PÅGÅENDE REKRUTTERINGSARBEID
ORIENTERINGSSAK

Vi er inne i siste fase i rekrutteringsarbeidet for to stillinger:

•

Laboratorieleder Senja Lab

•

Prosjektleder for Regionalt vertskap i Midt-Troms

Det gis muntlig orientering om rekrutteringa til de to stillingene.

Innstilling til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

62/13

Dato
16.12.13

LØNN DAGLIG LEDER
Regionrådets leder og AR-leder har hatt medarbeider- og lønnssamtale med daglig leder.
Regionrådslederen orienterer og legger fram forslag til vedtak.
Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

62/13

Dato
16.12.13

LØNN DAGLIG LEDER
Regionrådets leder og AR-leder har hatt medarbeider- og lønnssamtale med daglig leder.
Regionrådslederen orienterer og legger fram forslag til vedtak.
Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

63/13

Dato
16.12.13

ÅPEN POST

RR’s vedtak:

18

