7. april 2014

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45

Sted:

Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune

Til stede:
Ordførere:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen (fra kl. 12.30)
Helene Rognli, Paul Dahlø, Fred Flakstad og Odd Arne Andreassen

Rådmenn:

Alf Rørbakk og Ørjan Higraff

Sekretariat:

Herbjørg Valvåg

Dessuten:

Arild Braathen, Redningsselskapet til sak 9/14

Møtet ble ledet av regionrådets leder, Paul Dahlø
Følgende saker var til behandling:
09/14 REDNINGSSKØYTENE I KOMMUNENES BEREDSKAPSPLANER
10/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD 2013 - SEKRETARIATET
11/14 ENDRINGER SOM FØLGE AV LENVIK KOMMUNES BUDSJETTVEDTAK – STATUS
12/14 KOMMUNESTRUKTUR
13/14 MIDT-TROMSPAKKEN – STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT
14/14 PROSJEKTET ARENA UTMARK – NATUR- OG UTMARKSKOMPETANSEN I MIDT-TROMS
15/14 HØRING – MULIGE ENDRINGER PÅ HURTIGBÅTRUTE 2 TROMSØ-FINNSNES -HARSTAD
16/14 INFORMASJON OG OPPFØLGING
17/14 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
18/14 ÅPEN POST
19/14 MIDT-TROMSTINGET – FUNKSJON I SAMARBEIDSSTRUKTUREN I MIDT-TROMS REGIONRÅD
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09/14

REDNINGSSKØYTENE I KOMMUNENES BEREDSKAPSPLANER

Arild Braathen, daglig leder i Redningsselskapet Troms og Finnmark, orienterte. Han peikte spesielt
på redningsskøytene som en ressurs som kan trekkes tydelig inn kommunenes beredskapsplaner.
RR’s vedtak:
1. Redingsskøytene representerer en betydelig beredskapsressurs for kommunene.
2. Midt-Troms regionråd oppfordrer kommunene til å innarbeide redningsskøytenes tilbud i sine
beredskapsmessige planer.

10/14

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 – SEKRETARIATET /
MIDT-TROMS REGIONRÅD

Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2013

Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for sekretariatet / Midt-Troms regionråd vedtas.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

11/14

ENDRINGER SOM FØLGE AV LENVIK KOMMUNES BUDSJETTVEDTAK –
STATUS

Vedlegg:

Regionrådets vedtak i sak 01/14 LENVIK KOMMUNES VEDTAK - BUDSJETT OG
ØKONOMIPLAN 2014 – 2017: KONSEKVENSER FOR REGIONRÅDETS INTERKOMMUNALE

Saka ble lagt fram for regionrådet til orientering og drøfting.

REGIONRÅDETS VEDTAK:
Midt-Troms regionråd tar uttalelsen fra Lenvik kommunestyre til etterretning. For å yte tjenester fra
de interkommunale samarbeidene må personalressursene beholdes og penger tilføres allerede dette
året. Med bakgrunn i uttalelsen i Lenvik kommunestyre forventer regionrådet at tidligere
budsjettvedtak endres.
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12/14

KOMMUNESTRUKTUR
Aktuelt tema i regionen

Vedlegg: Forskjellige artikler fra nettsida til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

ARs vedtak 12.03.14:
AR mener at saka om kommunestruktur er av sterk politisk karakter. Regionrådet bør derfor først ta
den politiske debatten i saka for så å gi føringer på hva som eventuelt skal utredes og være trinn i en
videre prosess. AR vil da kunne bidra med dokumentasjon og utredningsarbeid.

REGIONRÅDETS VEDTAK:
Midt-Troms regionråd viser til klare meldinger fra regjeringen om at det legges opp til en omfattende
kommunereform.
Regionrådet slutter seg til målsettingen om robuste kommuner som over et bredt spekter kan gi
kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne.
Regionrådet vil derfor delta aktivt i utredningsarbeidet om hvorvidt endring av kommunestrukturen
bør gjennomføres for å oppnå målsettingen. Regionrådet legger opp til å søke regjeringen om
prosjektmidler til dette utredningsarbeidet, under forutsetning av tilslutning fra flere av
medlemskommunene.
Regionrådet vil be deltakerkommunene behandle saken om hvorvidt en slutter seg til regionrådets
planer om utredningsarbeid knyttet til regjeringens kommunalreform.
(Enstemmig vedtak)

13/14

MIDT-TROMSPAKKEN - STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

Alf Rørbakk refererte fra arbeidsgruppemøte vedrørende Midt-Tromspakken 11.03.14.
RR’s vedtak:
1. Framlegget tas til orientering.
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2. Midt-Troms regionråd forventer at tiltak for å følge opp Midt-Tromspakken tas inn i
handlingsdelen av Regional transportplan.

14/14

PROSJEKTET ARENA UTMARK – NATUR- OG UTMARKSKOMPETANSEN I
MIDT-TROMS

Vedlegg: Oversikt over enheter og stillinger med natur- og utmarkskompetanse i Målselv
Ordføreren i Målselv orienterte nærmere om saka.
RR’s vedtak:
1. Midt-Troms regionråd støtter opp om at regionens kompetanse knyttet til natur- og
utmarksressurser til sammen danner et godt grunnlag for at Midt-Troms kan utvikle seg til å bli
en arena og et knutepunkt for utmarkskompetanse i nord.
2. Regionrådet oppfordrer kommunene til å delta på den planlagte utmarkskonferansen i Målselv
12.-13. juni.

15/14

HØRING – MULIGE ENDRINGER PÅ HURTIGBÅTRUTE 2 TROMSØ-FINNSNES HARSTAD

Vedlegg: Brev fra Troms fylkestrafikk av 6. mars 2014

Paul Dahlø refererte fra uttalelse vedtatt av Sørreisa kommunestyre.
RR’s vedtak:
Det utformes en uttalelse fra Midt-Troms regionråd med innhold som er i tråd med den refererte
uttalelsen.

16/14

INFORMASJON OG OPPFØLGING

1. AR-protokoll 12.03.14, protokollen vedlagt innkallinga som eget dokument.
Konklusjon: Ingen kommentarer til AR-protokoll av 12.03.14.
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2. Forskningsdagene i Midt-Troms 2014
KONKLUSJON:
1. Regionrådet takker for orienteringa.
2. Ordførerne oppfordres til å engasjere seg i planlegging og gjennomføring av
Forskningsdagene.
3. Et stort regionalt arrangement med tema forholdet politikk og administrasjon vurderes
som så krevende at det blir for knapp tid til å gjennomføre det under høstens
Forskningsdager.

3. Prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms
KONKLUSJON:
Styringsgruppemøte, inkludert boklansering og avtakking av de to prosjektlederne for Det gode
liv i nord, blir fredag 6. juni 2014 kl. 10.00-12.00.

4. Arbeidslivsdagen ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet – i
år 11. september
Senja næringshage koordinerte et vellykket opplegg i fjor. Næringshagen v/ Gro Lamark inviterer
KONKLUSJON:
Kommunene er innstilte på å være med på dette opplegget. Regionrådet drøfter gjerne planene
nærmere på neste møte, 23. juni.

5. Senjafergene
Komiteen som har jobba med saka har lagt fram utredninga si. Komitéleder Odd Arne
Andreassen orienterte om arbeidet.
KONKLUSJON:
Midt-Troms regionråd takker komiteen og dens hjelpere for utredningsarbeidet og understreker
at sakene om Senjafergene må følges videre opp i det politiske arbeidet.

6. Tidskapselen i Kunnskapsparken
KONKLUSJON:
Materiale som skal legges inn i tidskapselen må være levert hos daglig leder innen 8. april kl.
09.00.
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17/14

PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDTTROMSTINGET 2014

Vedlegg:

Justert innholdsplan RR- og MTT
Møteplan 2014- også med forberedelsesmøter

Regionrådets vedtak:
Planen for innhold i RR- og MTT-møtene i 2014 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.
(Planen er vedlagt i det følgende).
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PLAN PR.10.02.14 FOR INNHOLDET I RR- OG MTT-MØTENE I 2014 – justert med
noen innføringer fra Herbjørg 24.02.
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
Lokaliteter til sivilforsvarets lager i Lenvik
Midt-Tromspakken
Innholdsplan RR- og MTT-møter
Kommunestruktur – invitere statssekretær
Jardar Jensen; KD

•

Status endringer
budsjettvedtak

som

følge

av

Lenviks

•

Årsmelding og regnskap sekretariatet/regionrådet

•

Regionens råds- og tingstruktur, MidtTromstingets (MTTs) rolle – tilrettelegging for
vedtektsendringer?

•

Midt-Tromspakken-status

•

Regionalt vertskap i Midt-Troms

•

Forskningsdagene 2014

•

Innholdsplan videre møter

•

Årsmøte for Midt-Troms friluftsråd

•

Uttalelse Arena utmark

12.05. MTT – Bardu

•

Kommunestruktur – statssekretær Jardar
Jensen, KMD

Flyttes til en dato
mellom 19. og 28. mai

•

Regionens råds- og tingstruktur, MTTs rolle

•

Vedtektsendringer?

•

Orientering om regionrådets behandling av sak
om kommunestruktur

•

Årsmelding og regnskap –
sekretariatet/regionrådet

Info:
Redningsskøytene
som en del av
kommunenes
beredskap
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23.06. - Målselv

•

Årsmelding og regnskap – interkommunale
enheter

•

Status økonom 2014 og signaler til
budsjettarbeidet for 2015 - de interkommunale
enhetene

•

Vedtektsendring Midt-Troms arb.giverkontroll

•

Regionalt ungdomsråd

•

Befaring til Finnkroken golfpark

15.09. - Torsken

•

Rammer for budsjettet for 2015 –
interkommunale enheter

27.10. - Berg

•

Vedtak budsjett 2015 – interkommunale enheter

17.11. MTT - Lenvik

•

?

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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`“àxÑÄtÇ ECDG
Utvalg:

Jan

Febr

Mars

Apr

MidtMidt-Tromstinget

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

12.

Nov

Nov

Des

17.

Flyttes til
en dato
mellom
19. og
28.05.

(formannskapsmedl.)
mandager

Regionrådet

10.

7.

23.
23.

15.

27.

15.
15.

(ordførere/rådmann)
(ordførere/rådmann)
mandager
Administrativt råd

29.

12.

4.

27.

8.

26.

onsdager
(rådmenn)
Forberedelsesmøter
RRRR-leder, ARAR-leder,
leder, daglig leder

28.

26.

11.

28.

20.

01..

12.

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

Tranøy

Lenvik

Dyrøy

Bardu

(møtested: kontor KP)

Møtesteder

Dyrøy

Målselv

Torsken

Torsken

Berg

Lenvik

Sørreisa

Sørreisa

9

18/14

ÅPEN POST

Arne Nysted om OVERGANGSORDNING FRA TMS til ITMS
Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt:
Midt-Troms regionråd forventer at Forsvarets Sanitet (FSAN) er seg sitt ansvar bevisst og oppfyller
Stortingets vedtak om å sikre ei god overgangsordning mellom enheten Troms militære sykehus
(TMS) til det nye Indre Troms medisinske samhandlingssenter (ITMS).
I Statsbudsjettet for 2014 har en samlet Forsvarskomité i sin merknad vedtatt at det ved
nedlegging av TMS skal etableres en overgangsordning som "ivaretar roller, ansvar og kostnader
på en slik måte at befolkningen i området sikres et godt helsetilbud, og at samarbeidet mellom
Forsvaret og Helse Nord videreutvikles i tråd med forutsetningene og intensjonene"

Odd-Arne Andreassen luftet spørsmål rundt regjeringas opplegg for tildeling av
oppdrettskonsesjoner. Dette er ei sak som regionrådet eventuelt må komme tilbake til.

Arbeidsplassene i Telenor på Finnsnes. Uttalelse fra Lenvik kommune oversendes til daglig leder og
legges til grunn for en egen uttalelse fra Midt-Troms regionråd

19/14 MIDT-TROMSTINGET – FUNKSJON I SAMARBEIDSSTRUKTUREN I MIDT-TROMS REGIONRÅD
Vedlegg:

Utdrag av vedtektene for Midt-Troms regionråd

Regionrådets vedtak:
Sak om vedtektsendring tas opp i Midt-Tromstingets vårmøte og sendes kommunestyrene til endelig
vedtak.
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