Vår ref.: RR-2014-12-15

15. desember 2014

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 15. desember 2014 kl. 09.30-15.00

Sted:

Kommunehuset i Sørreisa, møterom 1

Til stede:
Ordførere:
Forfall:
Rådmenn:

Paul Dahlø, Randi Lillegård, Helene Rognli, Geir-Inge Sivertsen, Hans Peder Pedersen
(for Fred Flakstad), Odd Arne Andreassen, Guttorm Nergård og Arne Nysted
Fred Flakstad
Alf Rørbakk og Øystein Rørslett

Sekretariat:

Herbjørg Valvåg

Dessuten:

Ragnvald Storvoll og Irene Lange Nordahl til sak 61/14
Tove Amundsen Fuglem til sak 68/14

Regionrådsleder Paul Dahlø ledet møtet.
Ingen kommentarer til innkalling. Sakslista godkjent med tillegg om at to foreslåtte uttalelser tas opp
under sak 70/14 Åpen post.
Følgende saker var til behandling:
61/14 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER - ”Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og
bygd”
62/14 MIDT-TROMSPAKKEN - STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - VIDERE OPPFØLGING
63/14 ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN – status i kommunene
64/14 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK
65/14 SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVING, KONTORSTRUKTUR I
SKATTEETATEN OG ARBEIDSGIVERKONTROLL
66/14 VERDISKAPING I FORSVARSSEKTOREN – rapport fra Forsvarsdepartementet
67/14 LØNN DAGLIG LEDER
68/14 ORIENTERING FRA MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD
69/14 PLAN FOR INNHOLD I RR-MØTENE 2015
70/14 ÅPEN POST
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61/14

UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER
”Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd”
ORIENTERINGSSAK

Regionrådets vedtak 23.06.14:
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.

Ragnvald Storvoll og Irene Lange Nordahl orienterte

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd takker for informasjon og god dialog og tar dette til orientering.

62/14

Midt-Tromspakken - Strategisk utredning Midt-Troms
Videre oppfølging

Vedlegg:

Notat fra kontaktmøte mellom Profilgruppa og Midt-Troms regionråd 24.11.14

Sak om Midt-Tromspakken følges opp i hvert regionrådsmøte.

Regionrådets vedtak 27.10.14:
1. Midt-Troms regionråd er svært glad for at Troms fylkeskommune og Statens vegvesen
tilkjennegir positiv respons på engasjementet fra vår region.
2. Regionrådet vil i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen følge opp den
strategiske utredninga med fortsatt fokus på konklusjonene i rapporten.
3. Regionrådet viser til henvendelsen fra Profilgruppa om deres mulige innsats i videre
utredningsarbeid. Det vil snarest bli invitert til et møte om saka.
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Regionrådets vedtak:
1. Saka følges opp med møte med Troms fylkeskommune like etter nyttår.
2. Problematikken om omklassifisering av fylkesveger til kommunale veger tas med til dette
møtet.

63/14

ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN – status i kommunene

Denne saka tas nå opp i hvert møte, til gjensidig utveksling av informasjon og drøfting.
Regionrådet og AR har i de siste møtene gjort disse vedtakene i saka:

Regionrådets vedtak 15.09.14:
1. Utredningsansvaret for å komme videre i prosessen med kommunereform ligger hos den enkelte
kommune.
2. Regionrådets utgangspunkt er at rådet har ansvar for å bistå til å koordinere arbeidet for
regionens kommuner, inkludert mulige samarbeidskommuner mot sør.
3. Utgangspunktet til Midt-Troms regionråd er at hele regionen skal utredes som ett av
alternativene, og ber kommunene om å ta stilling til dette.
Punkt 3 ble vedtatt mot 1 st.

AR’s vedtak 8.10.14:
AR avventer kommunestyrenes behandling, jfr RR-vedtak av 15.09. pkt 3. AR er innstilt på å
samarbeide om aktuelle utredningsoppgaver.

Regionrådets vedtak 27.10.14:
Regionrådet avventer behandling i kommunestyrene og slutter seg for øvrig til AR’s vedtak.

AR’s vedtak 24.11.14:
De enkelte rådmennene gjør vurderinger fram til neste møte med hensyn til hva kommunene kan
utrede for seg selv og hva man kan samarbeide om i utredningsarbeidet.
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Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet vil ta ansvar for det som må bli et nødvendig felles utredningsarbeid for flere
kommuner. Det forutsettes at den enkelte kommune legger økonomi fra sine tildelte midler i en
fellespott for å ivareta slikt utredningsarbeid.
2. Regionrådet ber AR om å lage en framdriftsplan med milepæler og modell for arbeidet. Dette
legges fram på et ekstra regionrådsmøte 20. januar kl. 12.30 i Kunnskapsparken, Finnsnes.

64/14

KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK

AR’s vedtak:
1. Personalnettverket oppfordres til å diskutere og utvikle felles tiltak vedrørende den delen av saka
som går på ansettelser.
2. AR-leder presenterer saka for regionrådet i neste møte 27.10.14.
Stram møteplan for regionrådet 27.10.14 førte til at saka ble utsatt til dette møtet.

AR-leder Alf Rørbakk innledet til regionrådets behandling av saka.
Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet slutter seg til de tilnærmingene som AR har gjort i denne saka, der bl.a. følgende
regelverk kan brukes i kriminalforebyggende virksomhet:






Utleiereglementet
Reglement for innkjøp/anskaffelser
Ansettelsesreglement
Skjenkereglement
Regelverket for byggesaksbehandling

Regionrådet ønsker i tillegg at problemstillinger rundt fenomenet radikalisering følges opp.

2. Den enkelte kommune oppfordres til å gå gjennom og forbedre regelverk og praksis
vedrørende de problemstillingene som er berørt i denne saka. Regionrådet ber AR gi
tilbakemelding om hvordan disse spørsmålene handteres videre, om tiltak og erfaringer.
3. Midt-Troms regionråd ønsker en dialog med politiet, inkludert PST, om disse
problemstillingene og forslår at dette skjer i regionrådsmøte 22. juni.
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65/14

SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG VEDRØRENDE
SKATTEOPPKREVING, KONTORSTRUKTUR I SKATTEETATEN OG
ARBEIDSGIVERKONTROLL

Vedlegg:

Brev av 16.10.14 fra leder av NTL skatt nord
Brev av 17.11.14 fra Skatteetaten til alle ordførerne i Norges kommuner
Pressemelding av 24.11.14 fra Finansdepartementet om overlevert rapport fra
Skattedirektoratet: ”Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten”

Link:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/fin/Aktuelt/nyheiter/2014/Rapport-omoverforing-av-skatteoppkrevingen-til-Skatteetaten---.html?id=775446

Rapporten har i seg bl.a. disse forslagene av mer omfattende karakter og antatte konsekvenser:


Skatteoppkrevinga overføres fra kommunene til Skatteetaten



Oppgavene med arbeidsgiverkontroll flyttes fra kommunene til Skatteetaten. I tillegg
argumenteres det med spisset innsats ved at den rettes mot arbeidsgivere med innberettede
ytelser på over kr 500 000.



Det ligger i kortene at skattekontor vil bli nedlagt; funksjonene sentraliseres. Med aktualitet for
Midt-Troms, så står regionen i fare for å miste kontorene på Bardufoss og Finnsnes. I Troms kan
det følgelig ligge an til to skattekontor: I Harstad og i Tromsø. Ei egen utredning om
kontorstruktur skal overleveres Finansdepartementet 1. mai 2015. Se for øvrig brev fra
Skatteetaten til ordførerne av 17.11.14, samt oppdragsbrev om endringer av kontorstruktur av
23.06.14 fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet.
Nyttig link: http://www.regjeringen.no/pages/38741450/oppdragsbrev_kontorstruktur.pdf

Høringsfristen på den fremlagte rapporten er 2. mars 2015.
Kontorstrukturen skal utredes av Skattedirektoratet med framleggsfrist 1.05.15. I Finansdepartementets oppdragsbrev vedrørende dette antas det at strukturendringene skal gjennomføres fra
1.01.2016. Det formodes at det vil bli en påfølgende høring vedrørende rapporten om kontorstruktur.
Innstilling til vedtak:
På bakgrunn av diskusjonen i saka utformes det til regionrådets møte 9.02.15 et forslag til
høringsuttalelse angående ”Rapport om overføringen av skatteoppkrevingen til skatteetaten.”

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd registreres at departement og direktorat legger opp til lukkede og
etatsinterne prosesser der kommuner/regionråd ikke får tilgang på informasjon og utelukkes fra
å være med å påvirke i prosessen.
2. Midt-Troms regionråd støtter innspill fra NTL Skatt i saka. Regionrådet vil i sitt neste møte
9.02.15 gi en høringsuttalelse angående ”Rapport om overføringen av skatteoppkrevingen til
skatteetaten.”
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66/14

VERDISKAPING I FORSVARSSEKTOREN – rapport fra
Forsvarsdepartementet

Vedlegg:

Notat fra ordfører Arne Nysted, Bardu
Fylkesvis analyse av effekter av virksomheter i forsvarssektoren.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd viser til rapporten Fylkesvis analyse av effekter av virksomheter i
forsvarssektoren. Regionrådet vil peke på at konsekvensen av store rammeavtaler
innebærer den betydelige skeivheten som rapporten viser.
2. Regionrådet vil i samarbeid med næringslivet i Troms fortsatt holde fokus på denne saken
med sikte på politisk endring av innkjøpsprosedyrer. Forsvarsfylket Troms må ha sterkt fokus
på disse spørsmålene; vi forventer fylkeskommunens deltakelse i dette.

67/14

LØNN DAGLIG LEDER

Regionrådets vedtak:
1. Regionrådet tar referat fra medarbeidersamtale til orientering.
2. Regionrådet godkjenner ny framforhandlet lønn; årslønn kr. 655 000,-.

68/14

ORIENTERING FRA MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD

Daglig leder i Midt-Troms friluftsråd (MTF), Tove Amundsen Fuglem, orienterte om følgende punkter:
1. Kort om status i MTF
2. Premier ifm. Telltur.no (trimtilbudene): 1. premie til Tranøy, 2. premie til Torsken 3. premie til
Bardu.
3. Friluftslivets år 2015 – åpning 13. januar med arrangement i alle kommunene.

Regionrådets vedtak:
Midt-Troms regionråd takker for informasjon og dialog og oppfordrer ordførerne og kommunene om
å følge opp friluftsrådets initiativer.
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69/14

PLAN FOR INNHOLD I RR-MØTENE 2015

Vedlegg:

Skisse til innholdsplan
Møteplan 2015

Innstilling til vedtak:
Planen for innhold i RR-møtene justeres med de innspill som kom fram i møtet. Den bearbeides
fortløpende og legges fram i hvert RR-møte.

Regionrådets vedtak:
Planen for innhold i RR-møtene justeres med de innspill som kom fram i møtet. Den bearbeides
fortløpende og legges fram i hvert RR-møte.
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Møtedato og sted

Saker

20.02. kl. 12.30 –
KP Finnsnes

Kommunereformen, jfr vedtak i sak 63/14

09.02. - Tranøy

23.03. - Lenvik

Kommentarer

Arbeidsmiljøet for og rundt rådmennene (Oppfølging av
tema som AR har 12.01.)
Byregionprogrammet – med tilråding til kommunene
om å gjøre vedtak
Høringsuttalelse vedr organisering/ansvar
skatteinnkreving mm
Regionale næringsfondsmidler – sak fra næringsforumet
Evaluering av næringsfyrtårn.
Oppfølging av UiT - samarbeidet
Årsmelding og regnskap – interkommunale enheter
Forskningsdagene i Midt-Troms 2015. Temaet er MAT.

27.04. MTT - Dyrøy

Kommunereformen

22.06. - Bardu

Signaler til budsjettarbeid 2016– interkommunale
enheter.
Kriminalitetsforebyggende tiltak – dialog med
politiet/PST.
Nye næringsfyrtårn?

28.09. - Torsken

Forslag til budsjett 2015 – interkommunale enheter

02.11. - Målselv

Nytt regionråd trer sammen og konstituerer seg.

Siste MTT-møte; jfr
nye vedtekter

Avslutning
nåværende RR

Vedtak budsjett 2016 – interkommunale enheter
14.12.- Sørreisa

Fortløpende o.a. saker:
Kommunestruktur
Midt-Tromspakken
Høringer
Oppfølging av prosjekter
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Møteplan 2015
Utvalg:

Jan

Febr

Mars

Midt-Tromstinget

Apr

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Nov

Des

27.

(formannskapsmedl.)
mandager
Regionrådet

9.

23.

22.

28.

2.

Avslutning

Nytt RR

nåværende

konst

(ordførere/rådmann)
mandager

14.

RR

Administrativt råd
onsdager
(rådmenn)
Forberedelsesmøter
RR-leder, AR-leder, daglig leder
(møtested: kontor KP)

Møtesteder

12. eller

11.

3.

26.

7.

25.

28.
19.

18.

15.

20.

20.

9.

01.

12.

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

Tranøy

Tranøy

Torsken

Målselv

Lenvik

Dyrøy

Bardu

Torsken
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Målselv

Sørreisa

Sørreisa

70/14

ÅPEN POST

1. UTTALELSE: AKUTTMEDISINSKE TJENESTER FRA UNN – OPPRETTHOLD BEDREDSKAPEn
Konklusjon:

Hovedpunkter i uttalelsen vedtatt. Den bearbeides og sendes ut.

2. UTTALELSE: vedr SØKNAD OM VISNINGSKONSESJON TIL SALMAR NORD AS PÅ LYSNES, LENVIK
KOMMUNE
Konklusjon:

Uttalelsen vedtatt. Adressat er Lenvik kommune.

3. Geir-Inge Sivertsen orienterte om følgende:


Til Lenvik kommunestyres behandling av budsjett 19.12.14 ligger det i kortene at
budsjettalternativ B for PPT blir vedtatt.



Lenvik kommune stevner staten for KOFA-avgjørelse vedrørende kommunens innkjøp av
banktjenester.

Konklusjon:

Punktene fra Sivertsen tatt til orientering.

