Telefon + 47 911 82 304
herbjorg.valvag@midt-troms.no
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www.midt-troms.no

Dato: 14.05.2014
Midt-Tromstinget
v/deler av formannskapene i kommunene
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
Rådmennene i de samme kommunene
Pressen til orientering

INNKALLING TIL MIDT-TROMSTINGET 21. mai 2014
Midt-Tromstingets 31 medlemmer (Lenvik 6, Målselv 5, Bardu 4, Sørreisa 4, Tranøy 3, Dyrøy 3,
Torsken 3 og Berg 3) fra ovennevnte kommuner innkalles til møte
Tid:
Sted:

Onsdag 21. mai 2014 kl.10.00
Kommunehuset, Bardu

Det vises til innkalling av 23.04.14 med følgende plan for møtet:
10:00 Innleiing om regjeringas arbeid med ny kommunereform ved statssekretær Jardar Jensen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Diskusjon.
12:00 Lunsj
12:45 Oppsummering og evt. plan for vegen videre. Jfr. også sak om kommunestruktur sendt til den
enkelte kommune 11.04.14, samt MTT-sak 01/14.
13:15 Videre behandling av Midt-Tromstingets saker.
Følgende saker foreligger til Midt-Tromstingets behandling:
01/14 KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNEREFORM
02/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 - SEKRETARIATET - MIDT-TROMS REGIONRÅD
03/14 MIDT-TROMSTINGET – FUNKSJON I SAMARBEIDSSTRUKTUREN I MIDT-TROMS REGIONRÅD
04/14 VEDTEKTSENDRINGER MIDT-TROMS REGIONRÅD
05/14 MIDT-TROMSPAKKEN – ORIENTERING OM STATUS OG FRAMDRIFT

Innkallinga går til den enkelte kommune ved postmottak, ordfører og rådmann, og den bes
distribuert videre til tingmedlemmene snarest.
Eventuelt forfall til Midt-Tromstinget meldes egen kommune, som innkaller varamedlem.
Med vennlig hilsen

Liv Helland Olsen (s)

Herbjørg Valvåg

ordfører Midt-Tromstinget

daglig leder
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Midt-Tromstinget

18/14
12/14
01/14

Dato
12.03.14
07.04.14
21.05.14

KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNEREFORM
Aktuelt tema i regionen

Midt-Tromstinget er kjent med regjeringas planer for ny kommunereform.
I første del av dagens tingssamling er reformplanene nærmere belyst av statssekretær Jardar Jensen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Midt-Troms regionråd ønsker å sette temaet på dagsordenen:
AR drøfta saka i sitt møte 12.03.14 og gjorde følgende vedtak:
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.

Regionrådet behandla saka i møte 7.04.14 og gjorde slikt 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)
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Sak om mulig tilslutning fra kommunene til planer om utredningsarbeid ble sendt kommunene
11.04.14. Kommunene antas å behandle saka så snart det har vært kommunestyremøte. Så langt er
det kommet et positivt vedtak om felles utredningsarbeid fra Tranøy kommunestyre.

Høringsrunden til kommunene er med andre ord ikke sluttført. Det vurderes likevel som viktig at
Midt-Tromstinget får første hands informasjon fra regjeringa, drøfter saka og gir mulige signaler til
regionrådet for videre arbeid.

Se for øvrig regjeringas planer for kommunereformen, lagt fram i kommuneproposisjonen av
14.05.14:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd.html?id=504
Tidsplan for kommunereformen:

•

Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid.

•

Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner.
Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016.

•

Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortingsbehandling
av denne meldingen.

•

Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.

•

Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommuner
som er tidlig ute med lokale vedtak.

•

Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til
kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene

MIDT-TROMSTINGETS BEHANDLING:

3

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Midt-Tromstinget

10/14
02/14

Dato
07.04.14
21.05.14

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.

Innstilling til vedtak MTT:
Midt-Tromstinget tar årsmelding og regnskap 2013 for sekretariatet – Midt-Troms regionråd til
orientering.

Midt-Tromstingets vedtak:
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ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD 2013SEKRETARIATET

Møtevirksomheten i regionrådets organer:
Midt-Tromstinget har hatt ett møte og har behandla fire saker:
1. Årsmelding og regnskap 2012 - sekretariatet - Midt-Troms regionråd
2. Midt-Tromspakken
3. Kystplan Midt- og Sør-Troms
4. Langtidsplan for Forsvaret
Høstsamlinga ble avlyst.
Regionrådet gjorde 28.10.13 vedtak med henstilling til deltakerkommunene om å diskutere MidtTromstingets plass i den regionale samarbeidsstrukturen. Målet er å ta saka opp på breit grunnlag i
Midt-Tromstingets vårsamling 2014.

Regionrådet har hatt seks ordinære møter og har behandla 64 saker. Møtene har til sammen hatt
13 eksterne gjester (flere personer fra samme institusjon i samme møte er regna som én gjest). Gjestene
har enten belyst saker som regionrådet selv har satt på dagsorden, eller de har på vegne av
institusjon eller sak bedt om å få gi orientering / informasjon.
Møtet først i september i Berg hadde også innlagt opplegg med fellssamling mellom administrativt
råd og regionrådet, inkludert ørnesafari med båt og sosialt samvær.
Regionrådet har gitt følgende uttalelser:

− Mediemobbing – en trussel mot menneskers lyst til å drive politikk og ta samfunnsansvar
– nok er nok!
− Driftsorganisasjonen for Skrugard/Havis til Harstad
− FilmCamp må bli et fylkesregionalt fyrtårn! Henstilling til Troms fylkeskommune, NordTroms regionråd, Tromsø-områdets regionråd og Sør-Troms regionråd
− Støtte til Midt-Troms golfklubb
− Planprogram – Regional plan for landbruk - høringssvar
− Betingelsene for finansiering i næringsanlegg i distriktene - Planene for investering i
butikk- og næringslokaler i Tranøy som eksempel
− Desentralisert utdanning i Midt- og Nord-Troms og studiesentrenes rolle i samarbeid med
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
−

Partnerskapsavtale faget utdanningsvalg – 2013-2016 - Troms fylkeskommune og den enkelte
kommune

− Høringsuttalelse – Planprogram for regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 20142025
− Høringsuttalelse Regional transportplan for Troms 2014-2023 – Strategidelen
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− Iphone-generasjonen inn i landbruket!
− Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen
− Forslag til opplæringstilbud 2014-2015 – Troms fylkeskommune - høringssvar

I tilknytning til regionrådsmøtet 11.02.2013 var det møte med Troms fylkeskommune om regional
landbruksplan.
Mange av regionrådets medlemmer møtte 20.02.13 på fylkeskommunens samrådingsmøte for MidtTroms om strategi for havbruk.

Regionrådet møtte 4.03.13 Universitetet i Tromsø v/ rektor Jarle Aarbakke, først på et møte på
Finnfjord AS, så på befaring i Kunnskapsparken Finnsnes, som da var under utbygging.

Seminaret Regionalt vertskap, avholdt i Dyrøy 29. mai 2013 gikk i regi av regionrådets prosjekt Det
gode liv i nord.

Stemmerettsjubileet 2013: Regionrådet var en arena for utveksling av ideer og erfaringer. Noen av
kommunene slutta opp om jubileumsarrangementet på Finnsnes 11. juni 2013, der regionrådets
leder hadde rollen som programstyrer.

Administrativt råd (AR) har hatt seks møter og har behandla 65 saker. I tillegg har rådmennene
i noen grad deltatt både i regionrådets og møter. Mange av AR-sakene gjelder den styrefunksjonen
som AR har i forhold til interkommunale enheter/ordninger. En stor del av AR-sakene går videre til
behandling i regionrådet.
AR-møtene har hatt tre eksterne informanter.

Økonomi:
Regnskapet for 2013 er oppgjort i balanse, se eget vedlegg.
Avsetninga på 46 549 kr til bundne fond er midler som er reservert til å dekke svingende KLPkostnader.
Konsulenttjenester, art 127001, omfatter kostnadene til Forskningsdagene i Midt-Troms og til Yrkesog utdanningsmessa. Begge disse prosjektene har bevilgninger fra fylkeskommunen på henholdsvis
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kr. 300.000, jfr. art 170010 og kr. 50.000, jfr. art 173.000. Disse er oppgjort i balanse i henhold til
prosjektbudsjettene.
Det har skjedd ei feilpostering på art 119001 husleie ved at serviceavgift/medlemskap Profilgruppa,
beløp 12 100 kr, er ført der. Dette skulle ha vært ført på art 119 501 kontingenter. Husleiekostnadene
er da reelt sett 58 053 kr, der 52 231 kr er husleie for kontorlokaler og 5 822 kr gjelder leie av
møterom / bruk av videokonferanse.

Større arbeidsoppgaver:
Helse- og sosialfeltet: Det regionale samarbeidet i forbindelse med samhandlingsreformen har også i
dette året vært på dagsorden både i administrativt råd og regionrådet gjennom arbeidet i
videreføringsprosjektet Midt-Troms inn i samhandlingsreformen. Fra høsten 2013 har innsatsen her
vært konsentrert om et nytt samhandlingsprosjekt i feltet psykisk helse og rus. Andre store
prosjektområder har vært ernæring, lindrende behandling, demens og legemiddelgjennomgang.
Prosjektansvaret ligger hos Løkta, og dette arbeidet er nærmere beskrevet i Løktas årsmelding.
Barnehage og skole / utdanning:
AR-initiativet fra 2010 basert på forståelsen av at tidlig og systematisk innsats i barnehage og skole er
et klokt pedagogisk og ressursmessig grep, er fulgt videre opp. Fra høsten 2013 har kommunene
Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Torsken og Tranøy i vår region, samt Lavangen og Salangen, deltatt i et
større satsingsprosjekt som omfatter barn i alderen 4-5 år i barnehagene og 1. og 2. klassingene i
grunnskolen. Statped Nord står for faglig skolering / kursing av både lærere i barnehage og skole,
assistenter og veiledere. Arbeidet skal gå videre over de neste to skoleår med tilrettelegging for at
kunnskap, arbeidsmåter og strukturer skal sette seg fast i barnehagene og skolenes virksomhet. PPTene og Pedagogisk senter/skolefaglig koordinator er nøkkelressurser i dette arbeidet. Det vises for
øvrig til egne årsmeldinger fra Pedagogisk senter og PPT.
Samhandling og sambruk - innflytting i Kunnskapsparken Finnsnes:
Sekretariatet flytta inn i kontor i Kunnskapsparken 1. juli.
Gjennom hele året har det vært jevnlige møter i samhandlingsprosjektet. Daglig leder har vært
medlem av prosjektgruppa og har sammen med øvrige medarbeidere i interkommunale enheter lagt
mye tid og energi i forberedelse til innflytting, realisering av den og utvikling av gode
samarbeidsmønster og rutiner etter at vi har kommet på plass, alt dette til beste for drifta av
enhetene, for fellesskapet i Kunnskapsparken og for hele regionen.
For samarbeidsenhetene Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK) og Senja Lab vises det til egne
årsmeldinger og regnskap.

Nærings- og samfunnsutvikling:
Vekstregionen Midt-Troms er innarbeidet i alle våre framstillinger og møter med overordna
myndigheter, politikere og nærings- og samfunnsliv. Den sterkeste manifesteringa av dette er det
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arbeidet som har pågått i hele 2013 gjennom ei satsing for å oppnå gode og effektive
transportløsninger i regionen: Midt-Tromspakken. Utrednings- og planarbeidet er nå knytta tett opp
til de regionale og nasjonale transportplanprosessene med Troms fylkeskommune og Statens
vegvesen som sentrale medspillere. Representanter fra regionrådet/kommunene er medlemmer i
prosjekt- og styringsgruppe, og det har skjedd ei jevnlig rapportering om framdrifta i arbeidet i
regionrådsmøtene.
Midt-Troms regionråd er medlem av Profilgruppa og kan delta på medlemsmøter og samlinger med
regionrådets leder og daglig leder. Profilgruppa er samarbeidspart i det pågående arbeidet med
Midt-Tromspakken.

Næringslederforum er et samarbeidsforum for de åtte næringssjefene / -konsulentene. Forumet
møttes tre ganger i 2013. Møtene skjer på rundgang i kommunene og har innlagt bedriftsbesøk.
Forumet velger leder for ett år om gangen. Fra og med 2012 har denne lederen ivaretatt alt
koordineringsarbeid. Daglig leder har dermed en mer faglig rolle og følger opp aktuelle saker fra og til
regionrådet/regionen.

Kystsoneplanlegging:
Prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms er en del av prosjektet Kystplan Troms, Troms
fylkeskommunes satsing på oppdatering av kystsoneplanene for å avklare nåværende og framtidig
bruk og vern av sjøområdene i Troms.
Midt-Troms regionråd og Sør-Troms regionråd har gått sammen om et felles prosjekt, Kystplan Midtog Sør-Troms, et interkommunalt plansamarbeid som omfatter sjøområdene i 13 kommuner med
Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy som deltakerkommuner fra vår region. Bardu
kommune har som kjent ikke kystlinje. Målselv kommune samarbeider med Balsfjord, Karlsøy,
Lyngen og Tromsø i prosjektet Kystplan Tromsø-området.
Kystplan Midt- og Sør-Troms blir administrert fra Sør-Troms regionråd. Framdrifta i prosjektet er i
tråd med de milepælene som er satt for arbeidet.
Ferdig plan skal være klar for vedtak i det enkelte kommunestyre våren 2015.

Prosjekter i Midt-Troms regionråds regi:
Regionrådet står bak de årlige arrangementene Yrkes- og utdanningsmesse og Forskningsdagene i
Midt-Troms. Det søkes og innvilges midler fra fylkeskommunen til begge disse aktivitetene.

Prosjektet Det gode liv i nord1 ble starta opp 1.11.2011 og er blitt avslutta i 2013 med eget
regnskap ført i Dyrøy kommune og avslutningsrapport fra prosjektlederne Ulrike Naumann
og Arne Ivar Hansen. Dette var et rekrutterings- og integreringsprosjekt der kommunene
Bardu, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Tranøy var involvert. Bakgrunnen var mangel på
arbeidskraft og innbyggere i Midt-Troms, samt utvandringsvilje, eventyrlyst og søken etter
det gode liv hos mange mellomeuropeere. I 2013 synes prosjektet å ha ført til større aktivitet i
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flere av eierkommunene. Det har vært arbeidet med at det på alle nivå, i offentlige service- og
tjenesteenheter og i arbeids-, og fritidsmiljø, skal være bevissthet om at vi alle er i en
vertskapsrolle. Prosjektet var med på å utvide perspektivet til å omfatte tilflyttere generelt og
en gjennomtenkt vertskapsrolle. Denne rolleforståelsen tar utgangspunkt i de funn som bl.a. er
kommet fram i ca 20 dybdeintervju av tyske tilflyttere. Disse er blitt utviklet til narrative
beskrivelser i ei bok som vil bli lansert våren 2014.
Et resultat i prosjektet er at det nå skal jobbes videre med vertskap gjennom bolystprosjektet
Regionalt vertskap i Midt-Troms, også dette med Midt-Troms regionråd som eier.
Kommunal- og regionaldepartementet og Troms fylkeskommune har bevilga 3 millioner
kroner til tiltaket. Katja Wehner er tilsatt i jobben som prosjektleder og er på plass fra
1.2.2014. Tiltaket involverer alle åtte kommunene i Midt-Troms og vil gå over tre år.
Skjønnsmidler fra fylkesmannen: Sekretariatsleder koordinerer søknader på fylkesmannens
skjønnsmidler.

Ekstern kontakt:
Framtid i nord - Kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping i nord, Tromsø 27.06.13
Konferanse der ordfører Randi Lillegård, Dyrøy, og daglig leder Herbjørg Valvåg deltok og mottok
tilsagn på 2 mill. kr i Bolyst-midler, overrakt av statsråd Liv Signe Navarsete.

Arbeidslivsdagen ved Universitetet i Tromsø 2013
Opplegg initiert av Senja næringshage med noen kommuner og regionrådet som aktører.
Pizzakveld med studenter/skoleelever/ungdom fra Midt-Troms; meget vellykket.
Tromskonferansen
Synliggjøring av prosjekt og tiltak i Midt-Troms v/ regionrådsleder og daglig leder
Fylkesmannens januarmøte
Observasjons- og vrimlepost.
Styringsgruppe for implementering av medisinsk studieplan,
Helsevitenskapelig fakultet, UiT

Daglig leder er medlem av styringsgruppa.
Kontaktmøter
Daglig leder deltar på halvårige kontaktmøter med henholdsvis KS Troms (Nord-Norge) og Troms
fylkeskommune.
Daglig leder har regelmessig kontakt med de daglige lederne i de andre regionrådene i Troms.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Midt-Tromstinget

50/13
03/14

Dato
28.10.13
21.05.14

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

Oversikt over saker og statistikk over oppmøte Midt-Tromstinget 2008-2013
Gjeldende vedtekter (lagt ved i sak 04/14)

Saka ble drøfta i regionrådets møte 28.10.13, og det ble gjort følgende vedtak vedrørende MidtTromstingets funksjon:
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.

Saka med aktuelt bakgrunnsmateriale ble sendt kommunene til behandling 29.10.13.
Det er kommet tilbakemelding fra sju kommuner. I det følgende refereres vedtakene fra disse:

BARDU: (kommunestyret 30.04.2014):
1. Bardu kommune går inn for å nedlegge Midt-Tromstinget.
2. Det bør vurderes å etablere et nytt forum som ivaretar dialog mellom kommunene,
hvor regionrådet fastsetter møtefrekvens og agenda.
BERG: (kommunestyret 09.04.2014):
1. Berg kommunestyre går inn for nedleggelse av Midt-Tromstinget.
2. Regionrådet/administrativt råd bes om å finne en modell hvor tinget kan fungere som et
forum for politisk dialog.

DYRØY: (formannskapet 30.01.2014):
1. Formannskapet i Dyrøy går inn for nedlegging av Midt-Tromstinget.
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2. Kommunerepresentasjonen vurderes nærmere med tanke på opposisjonen i den enkelte
kommune.

LENVIK: (kommunestyret 13.03.2014):
1. Lenvik kommunestyre har diskutert Midt-Tromstingets funksjon i samarbeidsstrukturen i
Midt-Troms.
2. Kommunestyret anbefaler at Midt-Tromstinget legges ned.

MÅLSELV: (kommunestyret 20.02.2014):
Saken utsettes til etter neste møte i MTT.

SØRREISA: (kommunestyret 25.03.2014):
Midt-Tromstinget har ikke fungert tilfredsstillende i forhold til de målsettinger en hadde ved
opprettelsen. Dersom et slikt organ skal ha fullmakter til endelig vedtak må de enkelte
kommunestyrer avgi slik fullmakt på de aktuelle områder. Slik er det ikke i dag, og det anses
heller ikke realistisk å få til en slik endring. Forumet kan likevel fungere som et politisk
dialogforum.
Sørreisa kommunestyre går derfor inn for at Midt-Tromstinget nedlegges i sin nåværende
form, og at regionrådet ivaretar de formelle oppgavene det har etter vedtektene.
Sørreisa kommunestyre er åpen for at Midt-Tromstinget kan være et forum for politisk dialog.
Regionrådet må i så fall ta ansvar for å sette dagsorden for slike møter.

TORSKEN: (kommunestyret 25.02.2014):
1. Torsken kommunestyre går inn for nedleggelse av Midt-Tromstinget.
2. En ber Midt-Tromstinget utrede en enklere modell for å ivareta tingets funksjoner.

TRANØY: Har ikke behandlet saka.
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OPPSUMMERING
Seks av de åtte kommunene har behandlet saka. Hos disse seks er det ganske entydig at man
går inn for nedlegging av Midt-Tromstinget i sin nåværende form. Tre av kommunene
(Bardu, Berg og Sørreisa) ønsker et forum for politisk dialog. Det antas å være et bredt
sammensatt forum, jfr pkt 2 i vedtak i Dyrøy formannskap.
Nedlegging av Midt-Tromstinget kan i følge gjeldende vedtekters pkt. 2.9, nå gjøres ved en
vedtektsendring.
De nye vedtektene kan også åpne for at regionrådet kan etablere ordning(er) for å ivareta
politisk dialog mellom kommunene.

2.9 Endring av vedtektene
Midt-Tromstinget kan vedta vedtektsendringer etter forslag fra de enkelte deltakerkommunene eller
fra regionrådet.

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Tromstinget legges ned med virkning fra …..
2. Vedtektene for det interkommunale samarbeidet i Midt-Troms regionråd er endret i
tråd med dette.
3. Regionrådet bes om å etablere ordning(er) for å ivareta politiske dialog for handtering av
saker som har stor betydning for samarbeidskommunene.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Midt-Tromstinget

04/14

Dato
21.05.14

ENDRING AV VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS

BAKGRUNN
Det vises til MTT-sak 03/14, der kommunenes vurdering av Midt-Tromstingets funksjon er
sammenfatta i et forslag til vedtak om å legge ned tinget.

Regelverket for endring av Midt-Troms regionråds vedtekter er hjemla i eksisterende vedtekter, slik:

2.9 Endring av vedtektene
Midt-Tromstinget kan vedta vedtektsendringer etter forslag fra de enkelte deltakerkommunene eller
fra regionrådet.
Forslag om å gjøre den aktuelle vedtektsendringa vedrørende Midt-Tromstinget er kommet fra seks
av deltakerkommunene.
Daglig leder har ved gjennomgang av vedtektene funnet det hensynsmessig å oppdatere og justere
vedtektene ut over dette. Nedenfor er endringene presisert.

Vedlagte forslag til nye vedtekter for REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS i henhold til KL § 27
har i seg følgende endringer:
1. Presisering av at det dreier seg om samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27.
2. Alt vedrørende Midt-Tromstinget er tatt ut. Arbeidsoppgaver og funksjoner er tillagt
regionrådet.
3. Pkt. 2.8, tidligere 2.9 vedrørende vedtektsendringer er forsterket ved at det foreslås at
vesentlige endringer i vedtektene skal forelegges kommunene før vedtak fattes i regionrådet.

4. Ønsket om å ha mulighet for bred politisk dialog mellom kommunene er ivaretatt med denne
formuleringa i pkt. 3.2 Regionrådets ansvarsområde:
Regionrådet kan danne bredere sammensatte politiske dialogforum for handtering av
saker av stor betydning for samarbeidskommunene.
5. Avtalegrunnlaget for LØKTA og Midt-Troms arbeidsgiverkontroll er tatt inn i vedtektene.
6. Punktet om Senja Lab avspeiler gjeldende arbeidsfelt, økonomisk regelverk og avtale med
eierkommunene.
7. Justering av språklig logikk og generell språkvask.

Innstilling til vedtak:
Midt-Tromstinget vedtar det framlagte forslag til nye vedtekter for REGIONALT SAMARBEID I MIDTTROMS i henhold til KL § 27.

18

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER– MØTE I MIDT-TROMSTINGET 21.05.14:

VEDTEKTER
FOR
REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS
i henhold til KL § 27
BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK,
MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY

Det formaliserte interkommunale samarbeidet i Midt-Troms regionråd omfatter kommunene Bardu,
Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

1 FORMÅL
Samarbeidet mellom kommunene har som mål å
•

Effektivisere og bedre den kommunale tjenesteyting

•

Etablere felles tjenester overfor befolkninga der dette er hensiktsmessig og der oppgavene
bedre kan løses i fellesskap enn av den enkelte kommune alene

•

Ta initiativ til aktiviteter som tjener kommunene, nærings- og arbeidsliv i regionen

•

Ivareta felles interesser overfor fylke, stat og andre organ på fylkes- eller riksplan

•

Bidra med tjenester til kommuner som midlertidig eller permanent har behov for et
samarbeid om tjenester

•

Samarbeidet skal bygge på likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit

2 ORGANISERING

2.1 Regionrådet
Ordførerne i samarbeidskommunene, med varaordførerne som personlige varamedlemmer, utgjør
regionrådet. Regionrådet er høyeste myndighet for alle samarbeidstiltak som er eller blir etablert i
fellesskapet og utøver myndighet i samsvar med KL § 27 og disse vedtektene.
Administrasjonssjefene (rådmennene) bør møte i regionrådet, og de har tale- og forslagsrett.
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2.2 Administrativt råd
Administrasjonssjefene (rådmennene) i deltakerkommunene er til sammen et rådgivende forum som
gir råd i saker av økonomisk og administrativ art som skal behandles i regionrådet. Når administrativt
råd behandler saker i hht KL § 25, tiltres rådet av 2 tillitsvalgte utpekt av de ansatte i samarbeidet.
Ved en rådmanns fravær, kan kommunens nestleder møte som varamedlem.

2.3 Fagstyrer
Etablerte og nye samarbeidstiltak/institusjoner kan få fagstyrer som utpekes av administrativt
råd/rådmennene. Fagstyret består i sin alminnelighet av deltakerkommunens leder for
vedkommende forvaltningsgren. Administrativt råd kan la være å velge fagstyre, og selv fungere som
styre for samarbeidstiltaket/virksomheten.

2.4 Samarbeidsforum
I tillegg kan det opprettes samarbeidsforum innen følgende sektorer:
•

teknisk

•

kultur

•

miljø

•

personal/opplæring

•

økonomi

•

næringsarbeid

Administrativt råd kan på eget initiativ opprette andre samarbeidsforum.

2.5 Sekretariat, regnskap, revisjon og kontroll
Regionrådet kan opprette stilling som daglig leder og annen nødvendig administrativ hjelp.
Kontorkommunen fører regnskap for det enkelte samarbeidstiltak. Regnskapene føres uavhengig av
hverandre, og for hvert samarbeidstiltak. Anvisningsmyndigheten utøves av daglig leder for den
enkelte virksomhet, eller av den som administrativt råd bestemmer.
Revisjonen utføres av revisjonsdistriktet. Regionrådet vedtar årlig budsjett for den samlede
virksomheten, slik at dette kan innarbeides i den enkelte kommunes budsjett. Utgiftene til den
virksomhet som omfattes av fellesskapet dekkes av de deltakende kommuner etter avtalt
fordelingsnøkkel og med bakgrunn i folketallet pr 1.01. året før budsjettåret. Regionrådet kan for
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enkelttiltak vedta annen utgiftsfordeling mellom kommunene. Slikt vedtak krever godkjenning av
samtlige deltakerkommuner, dog ikke for prosjekter av kortere varighet.

2.6 Godtgjøringer
Regionrådet betaler ikke ut møtegodtgjørelse. Hovedprinsippet er at kommunene dekker sin
deltakelse i samarbeidet. Den enkelte samarbeidskommune dekker skyss og kostgodtgjøring i
forbindelse med regionrådets og administrativt råds virksomhet. Eventuelle godtgjøringer for andre
deltakere i forbindelse med prosjektarbeid og møter i enhetene skal være avtalt på forhånd.

2.7 Utmelding og oppløsning
Den enkelte kommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i en
interkommunal samarbeidsordning og kreve seg utløst fra den. Vedtak om
oppløsning/omorganisering av fellesskapet Midt-Troms regionråd gjøres med ¾ flertall av et fulltallig
regionråd, og godkjennes av kommunene. For enkeltordninger, jfr 4.5 ff, gjøres vedtak om
oppløsning/omorganisering med ¾ flertall i møte bestående av fullstendig representasjon av
regionrådsmedlemmer fra den aktuelle ordnings eierkommuner med påfølgende godkjenning av
eierkommunene.
Ved oppløsning hefter kommunene for de økonomiske forpliktelser fellesskapet har påtatt seg i
samme forhold som etter pkt 2.5 foranstående. For uttreden i enkelttiltak kan det fastsettes
nærmere bestemmelser om dette i reglementet for den enkelte virksomhet.
Oppsigelse av avtalen om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. For øvrig gjelder
KL § 27.

2.8 Endring av vedtektene
Regionrådet kan vedta vedtektsendringer etter forslag fra de enkelte deltakerkommunene. Forslag til
vesentlige endringer i vedtektene skal forelegges alle kommunene før vedtak fattes.

2.9 Voldgift
Uenighet i regionrådet om forståelsen av vedtekter/samarbeidsavtale avgjøres i ei nemnd bestående
av én person fra hver av partene samt én person oppnevnt av fylkesmannen, til sammen tre
personer.
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3 REGIONRÅDETS VIRKSOMHET

3.1 Konstituering
Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for fire år om gangen, d.v.s. for
kommunestyrenes valgperiode.

3.2 Regionrådets ansvarsområde
Regionrådet tar opp saker av felles interesse for to eller flere kommuner og leder den samlede
virksomhet:
•

Regionrådet vedtar handlingsplan/virksomhetsplan, økonomiplan og budsjett for
virksomhetene. Vedtatt budsjett for virksomhetene synliggjør den enkelte kommunes
økonomiske forpliktelse overfor fellesskapet.

•

Behandler årsregnskap og årsrapport fra virksomhetene

•

Fører tilsyn og kontroll med virksomheten i de enkelte samarbeidstiltak

•

Utvikler og ivaretar eksisterende og nye samarbeidstiltak

•

Arbeider for å ivareta utviklingsarbeid i kommunene og utvikling av næringsliv og offentlig
service i Midt-Troms.

•

Fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng

•

Arbeider for å fremme den sosiale og kulturelle utviklingen i regionen

•

Fremmer god markedsføring av Midt-Troms for å stimulere til næringsetablering og bosetting

•

Tar opp saker av felles interesse for kommunene i regionen og er støttespiller for saker som
har betydning for den enkelte kommune

•

Behandler løpende saker av interesse for regionen

•

Regionrådet kan danne bredere sammensatte politiske dialogforum for handtering av saker
av stor betydning for samarbeidskommunene.

4 ADMINISTRATIVT RÅDS VIRKSOMHET

4.1 Konstituering
Administrativt råd består av rådmennene og konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for to
år av gangen.
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Administrativt råd holder møter når de selv bestemmer det, når valgt leder finner det påkrevd eller
når ett av medlemmene krever det.
Administrativt råd er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Representantene for de ansatte har de rettigheter som hovedavtalen krever.

4.2 Administrativt råds ansvarsområde
Administrativt råd har ansvaret for overordnet styring av fagområdene (virksomhetene) i samsvar
med reglementet for den enkelte virksomhet.
Administrativt råd foreslår budsjett innenfor godkjente rammer for virksomheten, og forvalter
vedtatt budsjett innenfor kommunelovens bestemmelser.
Administrativt råd er overordnet de enkelte samarbeidstjenestene, og skal kunne opprette fagstyre
for hver av virksomhetene som er opprettet i hht KL § 27.
Tilsetting av ledere ved virksomhetene tilligger administrativt råd. Øvrige tilsettinger skal kunne
delegeres virksomhetens leder.

4.3 Den enkelte virksomhets leder
Virksomhetens leder:
•

Har ansvaret for den daglige drift

•

Har anvisningsrett

•

Utreder og innstiller i de saker som forelegges overordnet organ

•

Utøver sekretærfunksjonen

•

Har tale- og forslagsrett i fagstyre/administrativt råd, når dette behandler saker vedrørende
virksomhete

4.4 Mindretallsanke
Ett medlem i administrativt råd eller underliggende organ, kan forlange ei sak behandlet i overordnet
organ.
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4.5 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Den pedagogisk psykologiske tjenesten for Midt-Troms er etablert i hht KL § 27, og drives ved
samarbeid mellom Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy kommuner.
Tjenestens målsetting og organisering skal være etter de retningslinjer som til enhver tid er trukket
opp i hht lov og reglement, samt de retningslinjer som måtte bli gitt av statlige myndigheter for
skoleverket.
Utgiftene ved tjenestens virksomhet fordeles mellom deltakerkommunene etter barnetall hhv i
grunnskolen og reguleres hvert år.
Den pedagogisk psykologiske tjenesten kan også omfatte rådgiving overfor andre institusjoner og
kommuner, etter nærmere avtale med og betaling fra vedkommende institusjon/kommune. I slike
tilfeller dekker institusjonen eller den aktuelle kommunen sin del av de totale driftsutgifter for
tjenesten.
Tjenestens kontorkommune, Lenvik, fører regnskap og foretar avlønning, og de ansatte er en del av
Lenvik kommunes stab, jfr KL § 27.
For utvidelse, oppløsning og uttreden gjelder KL § 27 tilsvarende.

4.6 Pedagogisk senter
Det pedagogiske senteret skal ha som mål å organisere, tilrettelegge og ta initiativ til
kompetansehevings- og utviklingsarbeid overfor grunnskoler og barnehager innenfor regionen, samt
kunne gi veiledning i pedagogiske spørsmål til skoler, grupper og enkeltpersoner innenfor grunnskole
og barnehage.
Administrativt råd har anledning til å utvide arbeidsområdet til å omfatte behovet for opplæring i
den samlede virksomhet.
Pedagogisk senters utgifter fordeles ut fra barnetall fra 0-15 år pr 1. januar i budsjettåret. Tjenestens
kontorkommune, Lenvik, fører regnskap og foretar avlønning, og de ansatte er en del av Lenvik
kommunes stab, jfr KL § 27.
For utvidelse, oppløsning og uttreden gjelder KL § 27 tilsvarende.

4.7 Senja Lab
Senja Lab er et regionalt samarbeidstiltak som eies av kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og
Tranøy. Laboratoriet selger laboratorietjenester og opplegg innen miljørettet helsevern til kommuner
og næringsliv.
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Eierkommunene kan ha fast avtale om oppgaver innen feltet miljørettet helsevern. Kostnadene for
dette fordeles mellom eierkommunene i tråd med fordelingsnøkkel på bakgrunn av folketall pr 01.01.
i året før budsjettåret.
Tjenestens kontorkommune, Lenvik, fører regnskap og foretar avlønning, og de ansatte er en del av
Lenvik kommunes stab, jfr KL § 27.
For utvidelse, oppløsning og uttreden gjelder KL § 27 tilsvarende.

4.8 LØKTA
LØKTA eies av alle de åtte samarbeidskommunene og er en interkommunal kvalitetsutviklingsenhet
for helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten tilbyr fagutvikling og kompetanseheving til
kommunenes helse- og omsorgstjenester, til politisk og administrative ledelse, samt til
brukerorganisasjoner. LØKTA driver med informasjonsvirksomhet, plan- og utviklingsarbeid og
nettverksbygging.
Utgiftene til drift av LØKTA fordeles mellom eierkommunene i tråd med avtalt fordelingsnøkkel på
bakgrunn av folketall pr 01.01. i året før budsjettåret
Tjenestens kontorkommune, Lenvik, fører regnskap og foretar avlønning, og de ansatte er en del av
Lenvik kommunes stab, jfr KL § 27.
For utvidelse, oppløsning og uttreden gjelder KL § 27 tilsvarende.

4.9 Midt-Troms arbeidsgiverkontroll
Midt-Troms arbeidsgiverkontroll eies av kommunene Berg, Bardu, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken
og Tranøy. Enheten har som formål å foreta regnskapskontroller hos arbeidsgivere og andre, jfr
skatteoppkreverinstruksen kap. 5, skattebetalingsloven § 5-13 og folketrygdloven § 24-4.
Virksomheten har egne vedtekter tilknyttet herværende vedtekter.

4.10 Andre samarbeidstiltak
Dersom regionrådet beslutter å opprette/iverksette andre samarbeidstiltak i hht KL § 27, anvendes
dette kapitlet også for disse.
Dersom det etableres prosjektrettet samarbeid som ikke er opprettet i medhold av KL § 27, skal
administrativt råd beslutte nærmere hvordan tiltaket skal styres. Vanligvis skal slik styringsform være
avklart ved prosjektsamarbeidets start.
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EKSISTERENDE VEDTEKTER – JUSTERT 2010

VEDTEKTER
FOR
REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS
BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK,
MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY

Det formaliserte interkommunale samarbeidet omfatter kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik,
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

1 FORMÅL
Samarbeidet mellom kommunene har som mål å
•

Effektivisere og bedre den kommunale tjenesteyting

•

Etablere felles tjenester overfor befolkningen der hvor dette er hensiktsmessig og hvor
oppgavene bedre kan løses i fellesskap enn av den enkelte kommune alene

•

Ta initiativ til aktiviteter som tjener kommunene, nærings- og arbeidsliv i regionen

•

Ivareta felles interesser overfor fylke, stat og andre organ på fylkes- eller riksplan

•

Bidra med tjenester til kommuner som midlertidig eller permanent har behov for et
samarbeid om tjenester

•

Samarbeidet skal bygge på likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit.

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.
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2.2 Regionrådet
Ordførerne med varaordførerne som personlige varamedlemmer i de enkelte kommuner utgjør
regionrådet og utøver funksjon og myndighet i samsvar med vedtekter/reglement. Rådmennene bør
møte i regionrådet, og de har tale- og forslagsrett.
2.3 Administrativt råd
Administrasjonssjefene i deltakerkommunene er til sammen et rådgivende forum som gir råd i saker
av økonomisk og administrativ art som skal behandles i regionrådet og Midt-Tromstinget. Når
administrativt råd behandler saker i hht KL § 25, tiltres rådet av 2 tillitsvalgte utpekt av de ansatte i
samarbeidet. Ved en rådmanns fravær, kan kommunens nestleder møte som varamedlem.
2.4 Fagstyrer
Etablerte og nye samarbeidstiltak/institusjoner kan få fagstyrer som utpekes av administrativt
råd/rådmennene. Fagstyret består i sin alminnelighet av deltakerkommunens leder for
vedkommende forvaltningsgren. Administrativt råd kan la være å velge fagstyre, og selv fungere som
styre for samarbeidstiltaket.
2.5 Samarbeidsfora
I tillegg skal det opprettes samarbeidsfora innen følgende sektorer:
•

Teknisk

•

Kultur

•

Miljø

•

Personal/opplæring

•

Økonomi

•

Næringsarbeid

Administrativt råd skal på eget initiativ kunne opprette flere samarbeidsfora.
2.6 Sekretariat, regnskap, revisjon og kontroll
Regionrådet kan opprette stilling som sekretær/daglig leder og annen nødvendig administrativ hjelp.
Kontorkommunen fører regnskap for det enkelte samarbeidstiltak. De tiltak som opprettes i medhold
av IKS-loven, beslutter selv hvor regnskap skal føres. Regnskapene føres uavhengig av hverandre, og
for hvert samarbeidstiltak. Anvisningsmyndigheten utøves av daglig leder for den enkelte
virksomhet, eller den administrativt råd bestemmer.
Revisjonen utføres av revisjonsdistriktet og virksomhetenes kontrollutvalg er revisjonsdistriktets
styre.
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Regionrådet vedtar årlig budsjett for den samlede virksomheten, slik at dette kan innarbeides i den
enkelte kommunes budsjett. Utgiftene til den virksomhet som omfattes av fellesskapet dekkes av de
deltakende kommuner med fordeling av folketallet pr 1/1 året før budsjettåret. Regionrådet kan for
enkelttiltak vedta annen utgiftsfordeling mellom kommunene. Slikt vedtak krever godkjenning av
Midt-Tromstinget og samtlige deltakerkommuner, dog ikke for prosjekter av kortere varighet.
2.7 Godtgjøringer
Midt-Tromstinget kan fastsette godtgjøring til leder og medlemmer av Midt-Tromstinget og
regionrådet. Skyss og kostgodtgjøring dekkes etter kommunenes regulativ.
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.
Oppsigelse av avtalen om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. For øvrig gjelder
KL § 27.
2.9 Endring av vedtektene
Midt-Tromstinget kan vedta vedtektsendringer etter forslag fra de enkelte deltakerkommunene eller
fra regionrådet
2.10 Voldgift
Uenighet i Midt-Tromstinget om forståelsen av vedtekter/samarbeidsavtale avgjøres i ei nemnd
bestående av 1 person fra hver av partene samt 1 person oppnevnt av fylkesmannen, til sammen 3.

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.
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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.
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

4 REGIONRÅDETS VIRKSOMHET
4.1 Konstituering
Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 4 år om gangen, d.v.s. for
kommunestyrenes valgperiode.
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4.2 Regionrådets ansvarsområde
Regionrådet tar opp saker av felles interesse for 2 eller flere kommuner og leder på vegne av MidtTromstinget den samlede virksomhet:
1. Regionrådet vedtar forslag til handlingsplan/virksomhetsplan, økonomiplan og budsjett
2. Behandler årsregnskap og årsrapport fra virksomhetene
3. Rapporterer til Midt-Tromstinget om virksomhetene
4. Fører tilsyn og kontroll med virksomheten i de enkelte samarbeidstiltak
5. Behandler løpende saker av interesse for regionen

5 ADMINISTRATIVT RÅDS VIRKSOMHET
5.1 Konstituering
Administrativt råd består av rådmennene og konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2
år av gangen.
Administrativt råd holder møter når de selv bestemmer det, når valgt leder finner det påkrevd eller
når 1 av medlemmene krever det.
Administrativt råd er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Representantene for de ansatte har de rettigheter som hovedavtalen krever.
5.2 Administrativt råds ansvarsområde
Administrativt råd har ansvaret for overordnet styring av fagområdet i samsvar med reglementet for
den enkelte virksomhet.
Administrativt råd foreslår budsjett innenfor godkjente rammer for virksomheten, og forvalter
vedtatt budsjett innenfor kommunelovens bestemmelser.
Administrativt råd er overordnet de enkelte samarbeidstjenestene, og skal kunne opprette fagstyre
for hver av virksomhetene som er opprettet i hht KL § 27.
Tilsetting av ledere ved avdelingene tilligger administrativt råd. Øvrige tilsettinger skal kunne
delegeres virksomhetens leder.
5.3 Virksomhetenes leder
Virksomhetens leder:
•

Har ansvaret for den daglige drift

•

Har anvisningsrett
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•

Utreder og innstiller i de saker som forelegges overordnet organ

•

Utøver sekretærfunksjonen

•

Har tale- og forslagsrett i fagstyre/administrativt råd, når dette behandler saker vedrørende
virksomheten

5.4 Mindretallsanke
1 medlem i administrativt råd eller underliggende organ, kan forlange ei sak behandlet i overordnet
organ.
5.5 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Formål:
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Midt-Troms er etablert som en interkommunal
pedagogisk-psykologisk tjeneste i hht KL § 27, og drives ved samarbeid mellom Berg, Lenvik, Sørreisa,
Torsken og Tranøy kommuner.
Tjenestens målsetting og organisering skal være etter de retningslinjer som til en hver tid er trukket
opp i hht lov og reglement, samt de retningslinjer som måtte bli gitt av statlige myndigheter for
skoleverket.
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten kan også omfatte rådgivning overfor andre institusjoner og
kommuner, etter nærmere avtale med og betaling fra vedkommende institusjon. Institusjonen
dekker sin del av de totale driftsutgifter for tjenesten.
Utgiftene ved tjenestens virksomhet fordeles mellom kommunene etter barnetall hhv i grunnskolen
og reguleres hvert år.
Tjenestens kontorkommune, Lenvik, fører regnskap og avlønning, og de ansatte er en del av Lenvik
kommunes stab, jfr KL § 27. For utvidelse, oppløsning og uttreden gjelder KL § 27 tilsvarende.
5.6 Pedagogisk senter
Formål:
Det pedagogiske senteret skal ha som mål å organisere, tilrettelegge og ta initiativ til
kompetansehevings- og utviklingsarbeid overfor grunnskoler og barnehager innenfor regionen, samt
kunne gi veiledning i pedagogiske spørsmål til skoler, grupper og enkeltpersoner innenfor grunnskole
og barnehage.
Administrativt råd har anledning til å utvide arbeidsområdet til å omfatte behovet for opplæring i
den samlede virksomhet.
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Pedagogisk senters utgifter fordeles ut fra barnetall fra 0-15 år pr 1 januar i budsjettåret. Tjenestens
kontorkommune, Lenvik, fører regnskap og foretar avlønning, og de ansatte er en del av Lenvik
kommunes stab, jfr KL § 27.
For utvidelse, oppløsning og uttreden gjelder KL § 27 tilsvarende.
5.7 Senja Lab
Formålet med den interkommunale kjøtt og næringsmiddeltilsynet er å utføre tilsyn, kontroll mv av
næringsmidler i de kommunene som omfattes av ordningen i samsvar med gjeldende regelverk, jfr
lov om samordnet næringsmiddelkontroll §1 tredje ledd, samt utføre andre oppgaver innenfor
fagfeltet etter regionrådets bestemmelse.
Kostnadene fordeles mellom kommunene på bakgrunn av folketall pr 0101 i budsjettåret.
Tjenestens kontorkommune, Lenvik, fører regnskap og foretar avlønning, og de ansatte er en del av
Lenvik kommunes stab, jfr KL § 27. For utvidelse, oppløsning og uttreden gjelder KL § 27 tilsvarende.
Administrativt råd godkjenner arbeidsoppgaver/oppdrag utover det lovbestemte og fastsetter gebyr
som dekker utgiftene. (Dersom NMT Senja blir endret til IKS, må dette kapitlet omarbeides slik at de
to siste kapitlene endres til: Det vises for øvrig til egne vedtekter for selskapet).
5.8 Andre samarbeidstiltak
Dersom samarbeidet mellom kommunene beslutter å opprette/iverksette andre samarbeidstiltak i
hht KL § 27, anvendes dette kapitlet også for disse.
Dersom man etablerer prosjektrettet samarbeid som ikke er opprettet i medhold av KL § 27, skal
administrativt råd beslutte nærmere hvordan tiltaket skal styres. Vanligvis skal slik styringsform være
avklart ved prosjektsamarbeidets start.

-----------------------------
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet
Midt-Tromstinget

05/14
13/14
05/14

Dato
10.02.14
07.04.14
21.05.14

MIDT-TROMSPAKKEN
STATUS OG FRAMDRIFT

Midt-Tromstingets fikk orientering om denne saka i tingsamlinga 17.06.13, der tinget gjorde følgende
vedtak:
Midt-Tromstinget tar informasjonen om Midt-Tromspakken til orientering og ber om at regionrådet
sikrer god framdrift i det videre arbeid.
Denne saka har etter dette vært på sakskartet i alle regionrådets møter, nå sist i RR-møtet 7.04.14,
der det ble protokollert følgende:
Alf Rørbakk (medlem av arbeidsgruppa) refererte fra arbeidsgruppemøte vedrørende MidtTromspakken 11.03.14.
RR’s vedtak:
1. Framlegget tas til orientering.
2. Midt-Troms regionråd forventer at tiltak for å følge opp Midt-Tromspakken tas inn i
handlingsdelen av Regional transportplan.
30.04.14 hadde styringsgruppa for arbeidet med Midt-Tromspakken møte. Regionens representanter
i styringsgruppa (Paul Dahlø, Geir-Inge Sivertsen, Arne Nysted og Guttorm Nergård) ga i den
forbindelse innspill til det strategiske utredningsarbeidet vedrørende Midt-Tromspakken.
På bakgrunn av dette vil regionrådets leder orientere nærmere om status og framdrift.

Midt-Tromstingets vedtak:
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