24.06.2014

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

Mandag 23. juni 2014. Ordinært møte kl 09.00 – 14.00, opplegg på golfbanen kl. 14.15-17.00
Bardufosstun, Målselv (09.00-14.00) / Midt-Troms Golfklubb, Finnkroken, Bardu (14.15-17.30)

Til stede:

Ordførere:
Forfall:
Rådmenn:

Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Gunnleif Alfredsen (for Geir-Inge
Sivertsen), Helene Rognli, Paul Dahlø, Fred Flakstad og Odd Arne Andreassen
Geir-Inge Sivertsen
Rita Johnsen, Alf Rørbakk og Ørjan Higraff

Sekretariat:

Herbjørg Valvåg

Dessuten:

Gro Lamark til sak 33/14 – pkt. 1 – orientering ved oppstart i møtet

Møtet ble ledet av regionrådsleder Paul Dahlø. I sak 24/14 var Guttorm Nergård møteleder.

SAKER TIL BEHANDLING:
20/14 LØKTA - Årsmelding og regnskap 2013
21/14 MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
22/14 SENJA LAB – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
23/14 PPT FOR MIDT-TROMS - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
24/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 PEDAGOGISK SENTER MIDT-TROMS
25/14 BUDSJETTARBEIDET FOR 2015
26/14 MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL (MTAK) – VEDTEKTER OG KONTORSTED FOR ENHETEN
27/14 MIDT-TROMSPAKKEN – samt handlingsplan fylkesveg 2014-2017
28/14 KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNEREFORM
29/14 UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET OG MIDT-TROMS REGIONRÅD - SAMARBEID I PRAKSIS
30/14 REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING
31/14 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER
32/14 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
33/14 ORIENTERINGER OG AVKLARINGER
34/14 ÅPEN POST

1

20/14 LØKTA - Årsmelding og regnskap 2013
Vedlegg:

Årsmelding og regnskap 2013 for LØKTA

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for LØKTA godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.
Styrets (AR’s) vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for LØKTA godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for LØKTA godkjennes.
3. Regnskapet for 2013 vedtas.

21/14 MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
(Gjelder kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy).
Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2013 fra Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll.

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

Styrets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

22/14 SENJA LAB – ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
(Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy).
Vedlegg:

Årsmelding og regnskap 2013 for Senja Lab

2

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Senja Lab godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

AR’s vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Senja Lab godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Senja Lab godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

23/14 PPT FOR MIDT-TROMS - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013
(Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy)
Vedlegg:

Årsmelding og regnskap 2013 for PPT for Midt-Troms

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for PPT godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

AR’s (styrets) vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for PPT godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for PPT godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

24/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 - PEDAGOGISK SENTER MIDT-TROMS
(Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy; behandlinga ble ledet av Guttorm Nergård.
Vedlegg:

Årsmelding og regnskap for Pedagogisk senter Midt-Troms

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Pedagogisk senter Midt-Troms godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.
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AR’s (styrets) vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Pedagogisk senter Midt-Troms godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2013 for Pedagogisk senter Midt-Troms godkjennes.
2. Regnskapet for 2013 vedtas.

25/14 BUDSJETTARBEIDET FOR 2015- ENHETENE I MIDT-TROMS REGIONRÅD – SIGNALER
TIL ENHETENES ARBEID
Møtetidspunkt/frister

HANDLING

AR 04.06.14

Signaler til enhetenes arbeid.

AR 27.08.14

Enhetenes forslag til budsjettramme - med begrunnelser. AR gjør
vedtak på rammenivå for enhetene. Dette tas til RR.

RR 15.09.14

RR gjør vedtak på rammenivå for enhetene. Det oversendes
kommunene for budsjettarbeidet der.

Innen 1.10.14

Frist for kommunene for å komme med respons/innspill vedr. RRvedtak av 15.09.

AR 08.10.14

Enhetenes forslag til budsjett 2015 - med årsplan. AR gjør vedtak
vedrørende sekretariatets/regionrådets budsjett, samt oversikt over
budsjettforslagene for alle enhetene går til RR.

RR 27.10.14

RR gjør vedtak vedr sekretariatets/regionrådets budsjett og den
samlede budsjettoversikten.

Innen 31.12.

Kommunenes vedtak vedrørende budsjett for enhetene oversendes
regionrådet.

Innstilling til vedtak:
1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte
kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen.
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AR’s vedtak:
1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte
kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen.
3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i
AR/RR for 2014.

Regionrådets vedtak:
1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter
vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte
kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen.
3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i
AR/RR for 2014.

26/14 MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL (MTAK) – VEDTEKTER OG KONTORSTED
FOR ENHETEN
(Gjelder kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy)

Vedlegg: Vedtekter for MTAK av 27.10.08 med forslag til endringer

Innstilling til vedtak:
1. Styret vedtar de framlagte punktene til endringer i vedtektene for Midt-Troms
arbeidsgiverkontroll (MTAK).
2. Kontorstedet for MTAK er Sørreisa med Sørreisa kommune som administrasjonskommune.

Styrets vedtak:
1. Styret vedtar de framlagte punktene til endringer i vedtektene for Midt-Troms
arbeidsgiverkontroll (MTAK).
2. Kontorstedet for MTAK er Sørreisa med Sørreisa kommune som administrasjonskommune.

Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet vedtar de framlagte punktene til endringer i vedtektene for Midt-Troms
arbeidsgiverkontroll (MTAK).
2. Kontorstedet for MTAK er Sørreisa med Sørreisa kommune som administrasjonskommune.

Gjeldende vedtekter er gjengitt i det følgende:
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VEDTEKTER FOR MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL (MTAK)
Vedtatt i RR-sak 26/14, 23.06.2014

1 Avtaleområde og formål
Kommunene Berg, Bardu, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy har opprettet Midt-Troms
arbeidsgiverkontroll i medhold av kommunelovens § 27. Formålet med Midt-Troms
arbeidsgiverkontroll er å foreta regnskapskontroller hos arbeidsgivere og andre, jfr
skatteoppkreverinstruksen kap. 5, skattebetalingsloven § 5-13 og folketrygdloven § 24-4.

2 Styre og ledelse
Administrativt råd (AR), dvs rådmennene i de samarbeidende kommunene, utgjør styre for
samarbeidet, jfr vedtektene for det interkommunale samarbeidets pkt 5.2 og 5.3. AR velger leder og
nestleder for styret.1
For virksomhetens leder gjelder vedtektenes pkt 5.3 tilsvarende.
Regionrådet (med unntak for de kommunene som ikke er med i samarbeidet) skal godkjenne
budsjett, regnskap og årsmelding, jfr vedtektenes pkt 4.2.
Det ansettes en daglig leder, som leder virksomheten og som har ansvar for at kontrollordningen
utføres i samsvar med regelverk og styrets vedtak. Daglig leder skal ha nær kontakt med Skatt Nord.

3 Lokalisering og ansvar
Lokalisering av kontoret besluttes av styret. Administrasjonskommunen stiller sitt administrative
apparat til disposisjon og fører regnskap, betaler ut lønn mv. Adm.kommunens revisjon er også
samarbeidets revisjon. Adm.kommunen stiller også kontorlokaler til disposisjon. Utgifter til husleie,
oppvarming og reinhold fordeles. Utgifter til dataverktøy dekkes av adm.kommunen. Styret ansetter
daglig leder for arbeidsgiverkontrollen, og oppretter og nedlegger stillinger innen for budsjettramma.
Det etableres et fagutvalg som består av skatteoppkreverne i de samarbeidende kommunene.
Fagutvalget har et nært samarbeid med Skatt nord.

4 Økonomi
Samarbeidet skal ha eget budsjett og regnskap. Kommunene betaler til adm.kommunen pr 30 mars
og 30 september hhv en halvdel av utgiftene etter godkjent budsjett. Endelig oppgjør skjer i samsvar
med godkjent regnskap.
Utgiftene fordeles etter følgende kriterier:
20 % av totalkostnadene fordeles mellom kommunene med like store beløp
80 % av totalkostnadene fordeles prosentvis etter antall bedrifter i hver kommune. Samtlige
reiseutgifter belastet et felles budsjett, og utgangspunkt for reiser er adm.kommunens kontorsted
eller annet kontor/hjemmet dersom det ligger nærmere bestemmelsesstedet.

6

5. Virketid/oppsigelse
Avtalen iverksettes fra 1. januar 2009. Avtalen kan sies opp med 1 års varsel, jfr kommunelovens
bestemmelser. Endring i avtalen skal godkjennes av alle kommuner. Mindre endringer i avtalen kan
godkjennes av styret.

6. Tvistebestemmelser.
Jfr pkt 2.10 i vedtekter for interkommunalt samarbeid i Midt-Troms med flg bestemmelser:
Uenighet om forståelsen av vedtekter/samarbeidsavtalen avgjøres av ei nemnd bestående av 1
person fra hver av partene samt 1 person oppnevnt av fylkesmannen, til sammen 3.
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27/14 MIDT-TROMSPAKKEN – samt Handlingsplan fylkesveg 2014-2017
STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

Vedlegg:

Rapport - Strategisk utredning Midt-Troms, utkast per 13.06.14 (eget vedlegg til
innkallinga)

Regionrådets vedtak:
1. Strategisk utredning Midt-Troms, jfr utkast datert13.06.14, løfter på en god måte fram
samferdselsutfordringer i Midt-Troms. Utredninga gir også en hensiktsmessig oversikt over
utfordringene for vekstregionen Midt-Troms.
2. Til sluttbehandlinga i styringsgruppa gis følgende innspill:
•

Data/utredninger for sjømattransport bør oppdateres

•

Trafikksikkerhet må ivaretas etter dagens behov og krav

•

Det synes å være behov for å oppdatere og revurdere planer for
trafikkløsninger for Finnsnes sentrum

•

Senjafergene må i inkluderes i strategidokumentet, jfr. utredning fra egen
fergekomité (Midt-Troms regionråd med støtte fra Troms fylkeskommune)
april 2014

•

Tromsbanen som framtidig transportkorridor må synliggjøres

3. Det er viktig at saka behandles i oktobersamlinga for fylkestinget. Midt-Troms regionråd
legger derfor opp til følgende plan for det videre arbeidet:
• Etter styringsgruppas siste møte 15.08. må den endelige planen foreligge
umiddelbart.
• Regionrådet vil forankre saka mot næringsliv og organisasjoner i et eget arbeidsmøte
i månedsskiftet august/september.
• I etterkant av dette møtet vedtar regionrådet sitt endelige innspill til strategiplanen.
Forankring i den enkelte kommune må tilpasses denne tidsplanen.

4. Det lages en uttalelse fra Midt-Troms regionråd i tilknytning til høringsutkastet Handlingsplan
for fylkesveg 2014-2017. Regionrådets medlemmer bes om å komme med innspill til dette
innen 15. august, slik at saka kan forberedes til planlagt møte i månedsskiftet
august/september.
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28/14 KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNEREFORM
Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd vil følge opp sitt vedtak av 7.04.14 og Midt-Tromstingets vedtak av
21.05.14 om aktiv deltakelse i utredningsarbeidet vedrørende kommunestruktur. Dette er i tråd
med vedtak i flertallet av samarbeidskommunene.
2. Regionrådet vil ta kontakt med Fylkesmannen og KS Troms for å avklare momenter og planer for
utredningsarbeidet.
3. Noen av deltakerkommunene i Midt-Troms regionråd har samarbeid med kommunene mot sør
(Salangen, Lavangen og Gratangen). Dette hensyntas og avklares med disse kommunene,
Fylkesmannen og KS Troms ved definering av utredningsarbeidet.

29/14 UiT Norges arktiske universitet og Midt-Troms regionråd - samarbeid i praksis
Vedlegg:

Referat fra møte mellom UiT Norges arktiske universitet og Midt-Troms regionråd
11.06.14
Hovedavtale om samarbeid mellom Midt-Troms regionråd og Universitetet i Tromsø

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd slutter seg til planen for en seminar-/møtedag slik det er skissert i referat
fra arbeidsgruppemøte 11.06.14.
2. Aktuelle møtedager er 2. oktober (prioritet 1) eller 3. oktober (prioritet 2) 2014.
3. Både regionrådets og ARs medlemmer oppfordres til å delta på seminaret.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd slutter seg til planen for en seminar-/møtedag slik det er skissert i referat
fra arbeidsgruppemøte 11.06.14.
2. Aktuelle møtedager er 2. oktober (prioritet 1) eller 3. oktober (prioritet 2) 2014.
3. Både regionrådets og ARs medlemmer oppfordres til å delta på seminaret.

30/14 REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING
Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd støtter opp om planen om å fremme en felles søknad til fylkeskommunen
fra regionene for å danne gode strukturer for ungdomssatsing og danning/drift av ungdomsråd.
2. Midt-Troms regionråd vil følge opp sitt tidligere vedtak om etablering av et regionalt
ungdomsråd.
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31/14 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER
Vedlegg:

Saksforelegg til behandling i formannskapet i Lenvik kommune
To PP-presentasjoner - som egne vedlegg til innkallinga

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd støtter Lenvik kommunes deltakelse i byregionprogrammet, jfr vedtak i
Lenvik formannskap.
2. Midt-Troms regionråd tilrår at ordfører i Lenvik, regionrådets leder og regionrådets nestleder
utgjør styringsgruppa i prosjektet.
3. Det forutsettes at regionrådet holdes orientert om prosjektets framdrift.

32/14 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
Vedlegg:

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

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.

Regionrådets 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.

PLAN PR. 23.06.14 FOR INNHOLDET I RR- OG MTT-MØTENE
Møtedato og sted

12.05. MTT - Bardu

Saker
Kommentarer
• Kommunestruktur – statssekretær Jardar Jensen,
KMD
• Regionens råds- og tingstruktur, MTTs rolle
• Vedtektsendringer
• Orientering om regionrådets behandling av sak
om kommunestruktur
• Årsmelding og regnskap –
sekretariatet/regionrådet
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23.06. - Målselv

Månedsskiftet
aug/sept

02.10 alt. 03.10.

15.09. - Torsken

27.10. - Berg

17.11. MTT - Lenvik

Årsmelding og regnskap – interkommunale
enheter
• Status økonom 2014 og signaler til
budsjettarbeidet for 2015 - de interkommunale
enhetene
• Vedtektsendring Midt-Troms arb.giverkontroll
• Regionalt ungdomsråd
• Midt-Tromspakken
• Utviklingsprogrammet for byregioner
• Samarbeidet med UiT
• Besøk i Midt-Troms golfpark
Midt-Tromspakken – Strategisk utredning
•

•

Kontaktmøte med næringsliv og organisasjoner,
fylkesråd og fagledelse SVV og
samferdselsetaten til stede

•

Regulært RR-møte med vedtak av innspill til
strategidokumentet, samt høringsuttalelse til
Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017.

•

Seminar/møtedag med UiT Norges arktiske
universitet, studiesentrene, næringshagene og
representanter fra næringslivet

•

Konstituerende møte for samarbeidsgruppa

•

Rammer for budsjettet for 2015 –
interkommunale enheter

•

Reiseliv og reiselivssorganisering i Midt-Troms

•

Kommunereform

•

Vedtak budsjett 2015 – interkommunale enheter

•

Kommunereform

•

Midt-Tromspakken

•

?

Høringsuttalelser:
Landbruksplan, 15.08.

Seminar/møte
inkluderer både
regionrådet og AR.

15.12.- Sørreisa

Fortløpende saker:
Prosjekter:

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

Høringer og uttalelser:

Fortløpende

Dessuten:

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

Febr

Mars

Apr

MidtMidt-Tromstinget

Mai
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Aug
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21.
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Nov
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Des

17.

(formannskapsmedl.)
mandager
Regionrådet

10.

7.

23.
23.

15.
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15.
15.

(ordførere/rådmann)
mandager
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29.

12.

4.

27.
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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
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Berg

Lenvik

Sørreisa

Sørreisa

33/14 ORIENTERINGER OG AVKLARINGER
1. Arbeidslivsdagen ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet torsdag 11.
september:
Gro Lamark, Senja næringshage, informerte nærmere og tok med seg innspill fra regionrådet.
2. Orientering fra LØKTA, juni 2014:
•
•

Skjønnsmidler på kr 200 000 fra Fylkesmannen, forebygging psykisk helse for barn og unge,
samarbeidsprosjekt LØKTA og Pedagogisk senter
Stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet vil bli lyst ut til kommunale oppfølgingsmidler i
frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser.

Regionrådets vedtak:
Pkt 1: Arbeidslivsdagen 11. september med møte med regionens studenter på kvelden 10.
september følges opp i tråd med de planene som Gro Lamark fra Senja næringshage har
skissert.
Pkt 2: Informasjonen fra LØKTA tas til orientering.

34/14 ÅPEN POST
1. Arbeidet i vannregionutvalget – orientering fra regionens representant i utvalget, Arne Nysted.
Den enkelte kommune vil bli kontaktet av den fylkeskommunale prosjektledelsen for avholding
av kontaktmøte og informasjon om planarbeidet.
Konklusjon: Regionrådet tar informasjonen til orientering.

2. Leverandørliste for Statnetts utbygging av kraftlinjeutbygginga fra Ofoten og videre nord- og
nordøstover, info gitt av Arne Nysted. Dette har vært et meget nyttig tiltak for regionens
næringsliv.
Konklusjon: Regionrådet tar informasjonen til orientering.

3. Støtteuttalelse til prosjektet ”Utvikling av en arena for formidling av kunnskap, kultur og
opplevelse i Midt-Troms.”
Regionrådets vedtak:
Det framlagte forslaget til støtteuttalelse vedtas. Den kan brukes som vedlegg til den skisserte
søknaden fra Kunnskapsparken AS til Troms fylkeskommune.
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