Ordførerne og rådmennene i
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv
Sørreisa, Torsken og Tranøy
Ordføreren i Midt-Tromstinget
Avisene i regionen og NRK

Vår ref.: RR-2014-02-10

Dato: 2014

Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd
Se vedlagte invitasjon på neste side med program fra kl. 09.00

Tid:

Mandag 10.februar kl. 14.30-16.00

Sted:

Kommunestyresalen, Lenvik rådhus, Finnsnes

Følgende saker er til behandling:
01/14 LENVIK KOMMUNES VEDTAK - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017: KONSEKVENSER
FOR REGIONRÅDETS INTERKOMMUNALE ORDNINGER
02/14 RESULTAT – KOFASAK 2012/24
03/14 REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS – OPPSTART AV ARBEIDET
04/14 NYE LOKALITETER TIL SIVILFORSVARETS LAGER I LENVIK KOMMUNE – DRIFTSKOSTNADER
05/14 MIDT-TROMSPAKKEN – STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT
06/13 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
07/13 INFORMASJON OG OPPFØLGING
08/14 ÅPEN POST

Vel møtt!

Paul Dahlø
regionrådets leder

Herbjørg Valvåg
daglig leder
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Administrativt råd
Regionrådet

01/14
02/14
01/14

Dato
13.01.14
29.01.14
10.02.14

LENVIK KOMMUNES VEDTAK - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017: KONSEKVENSER FOR
REGIONRÅDETS INTERKOMMUNALE ORDNINGER

Vedlegg:
⋅

Grunnlagsdokumenter for vurdering av konsekvenser av vedtaket i Lenvik kommunestyre
(sendt ut til AR-møtet 13.01.14 og til personalorganisasjonene, følger denne innkallinga som
eget vedlegg)

⋅

Prinsippmodeller for å takle budsjettvedtak i Lenvik kommunestyre 2014-2017

⋅

Referat fra møte med personalorganisasjonene 20. januar

Otto Jakobsen, Fagforbundet, og Turid H. Henriksen, Utdanningsforbundet, deltok som ansattes
representanter under behandling av saka i AR.

Lenvik kommunestyre gjorde i sitt budsjettmøte før jul vedtak om å redusere kommunens innsats i –
og dermed bruk av – interkommunale tjenester. Vedtaket innebærer en reduksjon på 932 000 kr av
de 4 795 185 kr som Lenvik kommune i henhold til budsjettvedtak i administrativt råd og regionrådet
skal svare for økonomisk i 2014. Kuttet er gjort gjeldende for hvert år i planperioden.
Midt-Troms regionråd v/ regionrådsleder, AR-leder og daglig leder hadde 8. januar møtte med Lenvik
kommune v/ ordfører og rådmann.
Etter dette var det også et kort orienteringsmøte med lederne for Løkta, Pedagogisk senter og PPT.
Videre behandla AR saka i ekstraordinært møte 13. januar og gjorde følgende vedtak:

1. AR har diskutert mulige forslag til framlegg for møtet med personalorganisasjonene den 20.
januar. Saka diskuteres med dem før AR igjen behandler den i sitt ordinære møte 29. januar
og legger fram forslag til vedtak for regionrådet 10. februar.
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2. To representanter for de ansatte inviteres til AR-møtet 29. januar, jfr vedtektene pkt 2.3 og
Kommuneloven § 25.
20. januar var det møte med personalorganisasjonene, se vedlagte møtereferat.

AR’s vedtak (29.01.14) - Innstilling til regionrådet:
1. Det interkommunale samarbeidet er bygd på et solidaritetsprinsipp, d.v.s. at kommunenes
tilskudd til ordningene fordeles solidarisk etter fordelingsnøkkel.
2. Det konstateres at Lenvik kommunestyre har gjort et budsjettvedtak for 2014 med reduksjon
på 932 000. Et solidarisk nedtrekk for å følge opp Lenviks nedtrekk vil bety en reduksjon på
ca 1,4 mill, fordelt på enhetene Sekretariatet, Løkta, PPT, PS og Senja Lab i 2014. Et slikt
nedtrekk vil innebære store vansker med å drifte ordningene. AR vil derfor foreslå at
nedtrekkene foretas på følgende måte:
2014
Sekretariatet

2015
0

0

Løkta

-220 000

-200 000

PPT

-100 000

-125 000

Pedagogisk senter

-580 000

-880 000

SenjaLab

-100 000

-100 000

-1 000 000

-1 305 000

-681 000

-935 000

Reduksjonseffekt for
Lenvik kommune

Regionrådets vedtak:

Grunnlagsdokumentene for møtet med Lenvik kommune, AR’s behandling og for møte med
personalorganisasjonene inneholdt følgende:
1.

Utdrag av vedtektene for Midt-Troms regionråd, samt Kl § 27:

Samarbeidstanken i regionrådet med formaliteter rundt utmelding og oppløsning. Det
samme finnes i kommunelovens § 27.
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2. Budsjettene for enhetene for 2014:

Samla budsjettstørrelse på vel 9,3 mill. Dessuten betydelige prosjektmidler , der 2,8 mill er
allerede klarerte midler.

3. Oversikt over økonomiske forpliktelser i leieforholdet i Kunnskapsparken: 913 000 per
år. I tillegg kommer noen kortsiktige samdriftsavtaler i fellesskapet.
4. Faktagrunnlag / informasjon fra de forskjellige enhetene:
o

o
o

PPT: Nye klienthenvendelser målt opp mot kommunenes økonomiske andel,
sammenligning med andre PP-tjenester i Troms og sammenligninger i KOSTRA. I
tillegg konklusjoner fra Rambølls vurdering av grunnskoledrifta i Lenvik
Pedagogisk senter: Gjennomgang av tiltak høsten 2013 med tydeliggjøring av
Lenviks nytte av senteret.
Løkta: Tabell med deltaking fra kommunene i nettverkstiltak i 2013. Se de to gule
linjene der kommunenes økonomiske innsats i 2013 er målt opp mot aktiviteter som
de har fått ut. Dessuten eget informasjonsskriv.
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PRINSIPPMODELLER FOR Å TAKLE BUDSJETTVEDTAK I LENVIK KOMMUNESTYRE 2014-2017:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Administrativt råd
Regionrådet

64/13
04/14
02/14

Dato
16.12.13
29.01.14
10.02.14

RESULTAT – KOFASAK 2012/24

Vedlegg:

Klagenemndas gebyrvedtak 16. januar 2014 i sak 2012/24. Fullstendig svarbrev er
vedlagt innkallinga, konklusjon med vedtak kopiert inn som vedlegg til denne saka.

AR og regionrådet er kjent med saka, sist ved at regionrådet vedtok at det skulle sendes svarbrev til
KOFA i forbindelse med at deres varsel om overtredelsesgebyr på 60.000, datert 3.12.2013.
Vår argumentasjon er ikke tatt til følge. Klagenemnda har gjort vedtaket om overtredelsesgebyr på
60.000 endelig.
Det synes ikke å være sterke nok argumenter for å bringe saka til rettslig behandling.

Gebyret forfaller til betaling 16. mars 2014.
Sammen med daglig leder for Løkta har jeg sett på løsninger for å finne midler til å dekke gebyret.

Forslaget er som følger:
1. Sekretariatet dekker 30 000, slik: Midt-Troms regionråd står i 2014 ikke som medlem av
Profilgruppen. Medlemskapet der koster 25.000 kr. De resterende 5 000 søkes innspart på
kjøp av varer og tjenester.
2. 30.000 hentes fra Løktas budsjett ved reduksjon av aktiviteter i de fem nettverkene, samt
reduserte kurs- og konferanse, reise- og kjørekostnader på medarbeiderne.

KONSEKVENSVURDERINGER:
1. Det å stå utenfor organiseringa i Profilgruppen har som opplagt konsekvens at daglig leder
ikke får være med på møter, samlinger og studietur. Regionrådets leder vil ha anledning til å
delta i aktivitetene dersom Sørreisa kommune holder fast ved sitt medlemskap. Det
forutsettes at samarbeidet mellom regionrådet og Profilgruppen, for eksempel når det
gjelder samferdselsfeltet og Forsvaret, vil fortsette.
2. Nedskjæring i disse aktivitetene i Løkta vil ramme fagnettverkene og dermed
kompetansearbeidet i de enkelte kommunene. Noe av dette kan kanskje kompenseres med
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større inndekning gjennom eksterne midler. Videre vil lavere deltakelse på kurs og
konferanser føre til at Løkta og det interkommunale samarbeidet vårt, regionen og
kommunene i Midt-Troms blir mindre synlig.

Det er selvfølgelig også en mulighet å fordele gebyrkostnadene på kommunene etter den
fordelingsnøkkelen som brukes i Løkta. Da ville kostnadene for kommunene bli slik:

3 875

1 500

887

1 500

Total
fordeling
7 765
6 265
2 934
1 434

Dyrøy

1 188

1 500

1 921

3 421

Lenvik

11 345

1 500

18 341

19 841

Målselv

6 599

1 500

10 668

12 168

Sørreisa

3 381

1 500

5 466

6 966

Torsken

892

1 500

1 442

2 942

Folketall pr. 20 % i like Etter
1.01.13
andeler
folketall

Bardu
Berg

Tranøy

1 524

1 500

2 464

3 964

29 691

12 000

48 000

60 000

Innstilling til AR:
Midt-Troms regionråd tar KOFAs vedtak av 16. januar 2014 om et overtredelsesgebyr på kr 60 000 til
følge og vedtar at gebyret skal dekkes opp på følgende måte:
1. 30 000 hentes fra sekretariatets budsjett, slik: 25 000 omdisponeres ved at Midt-Troms
regionråd i 2014 ikke står som medlem av Profilgruppen. De resterende 5 000 søkes innspart
på øvrige kjøp av varer og tjenester.
2. 30.000 hentes fra Løktas budsjett ved reduksjon av aktiviteter i de fem nettverkene, samt
reduserte kurs- og konferanse, reise- og kjørekostnader på medarbeiderne.

AR’s vedtak (innstilling til RR):
Midt-Troms regionråd tar KOFAs vedtak av 16. januar 2014 om et overtredelsesgebyr på kr 60 000 til
følge og vedtar at gebyret skal dekkes opp på følgende måte:
1. 30 000 hentes fra sekretariatets budsjett, slik: 25 000 omdisponeres ved at Midt-Troms
regionråd i 2014 ikke står som medlem av Profilgruppen. De resterende 5 000 søkes innspart
på øvrige kjøp av varer og tjenester.
2. 30.000 hentes fra Løktas budsjett ved reduksjon av aktiviteter i de fem nettverkene, samt
reduserte kurs- og konferanse, reise- og kjørekostnader på medarbeiderne.

Regionrådets vedtak:
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Vedlegg
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Administrativt råd
Regionrådet
Administrativt råd
Regionrådet

12/13
17/13
29/13
31/13
08/14
03/14

Dato
20.03.13
05.04.13
28.08.13
02.09.13
29.01.14
10.02.14

REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS – OPPSTART AV ARBEIDET
Bakgrunn, idégrunnlag og innhold i prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms har blitt diskutert og
vurdert i både AR og regionråd. Denne delen av forankringsarbeidet skulle dermed være ganske godt
ivaretatt.
Fra 1. februar starta Katja Wehner i prosjektlederstillinga. Hun vil være til stede i regionrådsmøtet,
presentere seg og si noe om de første stegene for prosjektet.
De siste vedtakene vedrørende prosjektet tas med her til orientering og oppfølging:

AR’s vedtak (innstilling til RR) 28.08.13:
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.
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Regionrådets vedtak 2.09.13:
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.

AR’s vedtak (29.01.14):
AR slutter seg til regionrådets vedtak av 2.09.13. Takk til Katja Wehner for presentasjonen. Lykke til
med arbeidet!

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

04/14

Dato
10.02.14

Nye lokaliteter til Sivilforsvarets lager i Lenvik kommune - driftskostnader

Vedlegg: Brev fra Lenvik kommune av 12.12.2013 med egne vedlegg

Lenvik kommune har bedt om at denne saka blir behandlet i Midt-Troms regionråd i første møte i
2014.
Saka er gjort rede for i vedlagte brev.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

05/14

Dato
10.02.14

MIDT-TROMSPAKKEN
STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

Vedlegg: Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo si oppsummering på dialogmøtet 28.01.14.
Statens vegvesen og Troms fylkeskommune inviterte til et dialogmøte om Midt-Tromspakken
28.01.14.
Det var brei deltakelse på møtet. Oppsummering og presentasjoner vil komme med det første
til møtedeltakerne, og materialet vil bli distribuert til regionrådets medlemmer.
Stikkordene som fylkesråden for samferdsel brukte i si oppsummering av dagen er hendige
for regionrådets drøfting av saka.
Dessuten muntlig orientering.

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

59/13
06/14

Dato
16.12.13
10.02.14

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

Forslag til innholdsplan RR- og MTT
Møteplan 2014

Innholdsplanen er bearbeidet i henhold til regionrådets vedtak 16.12.13. Dette vedtaket var slik:

1. RR-møtet satt til 31. mars flyttes til 7. april og RR-møtet 10.02.14 flyttes til Lenvik, se vedlagt
møteplan.
2. Planen for innhold i RR- og MTT-møtene 2014 ferdigstilles i tråd med de innspill som kom i møtet.
3. 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.

Innstilling til vedtak:
Planen for innhold i RR- og MTT-møtene i 2014 vedtas med de endringer som kom fram i møtet. Den
justeres fortløpende i forbindelse med hvert RR- og MTT-møte.
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PLAN FOR INNHOLDET I RR- OG MTT-MØTENE I 2014
Møtedato og sted

Saker

10.02. - Lenvik

•
•
•
•
•

07.04. - Dyrøy

•
•
•

Kommentarer

Møte med Tromsbenken (inntil 3 timer)
Møte med UiT Norges arktiske universitet (inntil
2 timer)
Budsjettsituasjonen for regionrådets enheter
Resultat og oppfølging - KOFA-sak
Regionalt vertskap i Midt-Troms – oppstart av
prosjektet
Midt-Tromspakken
Innholdsplan RR- og MTT-møter
Kommunestruktur – invitere statssekretær
Jardar Jensen; KD

•

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
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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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`“àxÑÄtÇ ECDG
Utvalg:

Jan

Febr

Mars

Apr

MidtMidt-Tromstinget

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

12.

Nov

Nov

Des

17.

(formannskapsmedl.)
mandager
Regionrådet

10.

07.

23.
23.

15.

27.

15.
15.

(ordførere/rådmann)
mandager
Administrativt råd

29.

12.

4.

27.

Målselv

Torsken

8.

26.

onsdager
(rådmenn)

Møtesteder

Tranøy

Lenvik

Dyrøy

Dyrøy

Bardu

Torsken

30

Berg

Lenvik

Sørreisa

Sørreisa

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

07/14

Dato
10.02.14

INFORMASJON OG OPPFØLGING
1. AR-protokoll 29.01.14, protokollen vedlagt innkallinga som eget dokument.

2. Forskningsdagene i Midt-Troms 2014
Følgende e-post gikk ut 31.01.14:
I år er det 12. året med Forskningsdagene i Midt-Troms.
Årets forskningsdager er tidfesta til å foregå mellom 17. og 28. september.
Temaet er KOMMUNIKASJON. Det innbyr oss til å tenke både på utfordringer innafor samferdsel
og transport i regionen og på evnen til samhandling, i stort og i smått, med hverandre og ut mot
resten av verden.
Søknaden på midler er på veg til Troms fylkeskommune.
Du / dere inviteres til idémyldring og planlegging.
Tid:

onsdag 19. februar 2014 kl. 13.00-15.00

Sted:

Kunnskapsparken, Finnsnes, et passelig møterom i 2. etasje.

Denne invitasjonen går ut til:
•
•
•
•
•
•
•

alle kommunene ved ordføreren og næringsutvikler(e)
aktuelle samspillpartnere i Kunnskapsparken
Profilgruppa
noen aktører i feltet samferdsel/transport
de videregående skolene
utviklingsenheter i regionen
prosjektledere

Møtet gjennomføres i nært samarbeid med Senja næringshage og Studiesenteret Finnsnes.

3. Forsvarskoordinator er nå på plass; muntlig orientering.
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4. Regionalt ungdomsråd
Regionrådet gjorde i møte16.12.13 følgende vedtak:
Midt-Troms regionråd ønsker å invitere de enkelte kommunenes ungdomsråd, fylkeskommunens
ungdomsråd og ungdomskoordinator i Troms fylkeskommune til ei inspirasjonssamling.
Tidspunkt: juni/august/september 2014.
Hva blir de neste trekkene?

5. Grunnlovsjubileet
Planer i kommunene? Aktuelt med samarbeid og samordning?

Innstilling til vedtak:
Sakene følges opp i henhold til konklusjonene som er gitt for det enkelte punkt.

Regionrådets vedtak:

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

08/14

ÅPEN POST

RR’s vedtak:

Dato
10.02.14

