REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET
Tid:
Sted:

Dato: 20.01.15
Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20

Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00
Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221

Til stede:
Ordførere:

Rådmenn:
Sekretariat:

Paul Dahlø, Randi Lillegård, Helene Rognli, Geir-Inge Sivertsen, Fred Flakstad, Odd Arne
Andreassen, Guttorm Nergård og Arne Nysted
Alf Rørbakk, Rita Johnsen, Bjørn Fredriksen og Hege Walør Fagertun
Herbjørg Valvåg

Møtet ble leda av regionrådsleder Paul Dahlø.
Helene Rognli meldte to saker til Åpen post:
 Destinasjonsselskap
 Film Camp
Saksliste og innkalling godkjent.

Saker til behandling:
01/15 ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN – videre oppfølging
02/15 TILBAKEMELDING - KOMMUNENES BUDSJETTVEDTAK VEDR. DE INTERKOMMUNALE ENHETENE
03/15 ORIENTERINGER OG REFERATER
04/15 ÅPEN POST

01/15

ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN – videre oppfølging

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.

Regionrådets vedtak 15.12.14:
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.

AR’s vedtak 12.01.15:
1. AR er innstilt på at kommuneadministrasjonene skal jobbe klokt sammen med nødvendig felles
utredningsarbeid.
2. Følgende gruppe oppnevnes til å lage forslag til organisering og framdriftsplan for dette til
regionrådsmøtet 20.01.15:




Rita Johnsen
Ann Kristin Trondsen
Alf Rørbakk

Regionrådets vedtak 20.01.15:
1. Midt-Troms regionråd takker AR for framlegget vedrørende organisering og framdrift av et felles
utredningsarbeid.
2. En utredning av hovedalternativet på åtte kommuner gir en metode slik at den enkelte
kommune, eller grupper av kommuner, kan avlede de øvrige utredningsalternativer i tråd med
det enkelte kommunestyrets vedtak. Dersom Lavangen og Salangen ønsker å bidra i utredninga,
åpnes det for dette.
3. Tidslinjen for hovedaktiviteter og utredning vedtas. Det tas sikte på at arbeidet ferdigstilles slik at
utredninga kan behandles av sittende kommunestyrer.
4. Det enkelte kommunestyre, som eier av prosjektet, anbefales å gi regionrådet fullmakt til å være
styringsgruppe for utredningsarbeidet. Kommunestyrene anmodes om å bevilge midler til
prosjektet av den potten som Fylkesmannen har tildelt til utredning.
5. Utredningsoppdraget utlyses på Doffin i tråd med skissene fra AR.
6. Målselv kommune anmodes om å være ansvarlig for regnskapsføring for prosjektet.
7. Arbeidsgrupper for utredninga oppnevnes etter temainndeling, i tråd med AR’s skisse.

AR’s skisse følger protokollen.

02/15

TILBAKEMELDING KOMMUNENES BUDSJETTVEDTAK VEDR. DE INTERKOMMUNALE ENHETENE

Tilbakemeldinger:
Kommunenes budsjettvedtak for 2015 er i tråd med AR og regionrådets likelydende vedtak for PS,
Senja Lab, Midt-Troms arbeidsgiverkontroll, Løkta og sekretariatet. For PPT har Lenvik kommune
vedtatt alternativ B (jfr. regionrådets vedtak). Spørsmålet er om dette alternativet innfris også fra de
fire andre eierkommunene. Fra Tranøy og Torsken er det gitt signal om at så skjer.

AR’s vedtak:
Tilbakemeldingene tas til orientering.

I regionrådsmøtet ble det også fra kommunene Berg og Sørreisa bekreftet at alternativ B
(regionrådets vedtak) vil innfris.

Regionrådets vedtak:
Tilbakemeldingene tas til orientering

VEDLEGG 1

ENHET

PPT

PS

SenjaLab

Arb.g.k.

Løkta

Sekretariatet

1
2

Regnskap
2011

4 297 000

959 000

Regnskap
2012

4 561 000

959 000

Regnskap
20121
(4 202 848)
5 165 799

(958 938)
1 179 037

Budsjett
2013

(4 710 617)

(989 626)

Regnskap
2013
(4 719 930)
5 430 643

(989 626)

Budsjett
2

2014

(4 866 252)

(1 079 626)

1 060 200

1 477 000

3 871 615

(196 812)
3 880 498

(100 000)
4 004 896

(100 000)
3 959 037

(1 139 000)

( 1 196 000)

(1 029 431)

(1 226 660)

(1 032 078)

(1 243 000)

(728 000)

(1 053 183)
1 055 000

(1 051 605
1 253 183

(1 068 825)
1 738 575

(1 076 888)
2 157 518

(966 060)
1 698 860

919 000

919 000

(929 499)
1 115 845

(940 000)
998 006

(940 999)
1 137 070

(1 020 000)

Budsjett

2015

Kommentarer

TFK ute fra 1.1.12.
Regnskap 2011, 2012 og 2013 saldert med
A: (4 866 494) fond, forventet underskudd også i 2014.

B: (5 314 569)

1 079 626

Fra 1.1.11: Sørreisa ute, opphør av
kontaktordning FM.
Utviklingsarbeid gjennom nettverk og
prosjekt.

Regnskap 2011: Saldert med fond.
Endring i eiernes betalingsmåte fra 2013.
(0) Lite fondsreserver.

3 878 332

1 253 330
(1 189 330) Salg av tjenester: 64 000
Mer bemanning / flere tjenester fra 2012

(967 807) Drift av 5 nettverk og flere prosjekt. Forslag
1 771 557 retta opp 22.09.14 ihht AR- og RR-vedtak
Mange arbeidsoppgaver – ingen merkantil

(1 020 000) hjelpetjeneste.

Tall i parentes er det beløpet som er fordelt/fordeles på kommunene. Evt. overskudd tilbakeføres til kommunene. Senja Lab kan reservere overskudd til fond.

Budsjettvedtak for 2014 gjort av AR og RR i oktober 2013. Endringer som følge av nedskjæringer på til sammen 932 000 for enhetene Pedagogisk senter, LØKTA, PPT og
SenjaLab; jfr vedtak i Lenvik kommunestyre, er ikke lagt inn i tabellen.

03/15

ORIENTERINGER OG REFERATER

1 KYSTPLANARBEIDET:
Interkommunalt planutvalg har forskjøvet planprosessen slik at kommunenes vedtak beregnes gjort i
det enkelte kommunestyre i august/september 2015. Planen er m.a.o. slik:

Utarbeidelse av plan

Frist medio januar

Planbeskrivelse

- utkast

Plankart

- utkast

Planbestemmelser

- utkast

Temakart

- mangler

KU

- må kvalitetssikres

Prosess ifht. sektormyndigheter

Planforum 4. februar

Første vedtak i IKPU

Ny dato: 25. februar
26. januar - utgår

Høring 6 uker

2. mars – 20 april

Høringsbehandling IKPU

23. april

Endelig vedtak IKPU

17. juni

Oversendelse kommunene

1. august
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2 REGIONALT UNGDOMSRÅD – UNGDOM SOM DELTAKERE I DET FRAMTIDIGE MIDT-TROMS
Det vises til referat fra møte med ungdomsrepresentanter fra kommunene 29.09.14, der ei
arbeidsgruppe på tre ungdommer og sekretærene for dette feltet i de tre kommunene skulle arbeide
videre med planlegging og tilrettelegging.
9. februar 16.30-19.30 blir det et oppfølgingsmøte med etablering av regionalt ungdomsråd og
drøfting av aktuelle saker. Dette ønsker vi skjer i samspill med byregionprosjektet. I tråd med
ungdommenes ønske i det forrige møtet prøver vi også å få en ungdom fra Nord-Troms ungdomsråd
til å innlede og inspirere. Møtestedet er Kunnskapsparken, Finnsnes.

3 REGIONALT VERTSKAP – SEMINAR 19. MARS
Det er gått ut foreløpig invitasjon til dagsseminaret Kommunikasjon- veien til bedre omdømme.
Målet med seminaret er å forbedre og utvikle vår måte å kommunisere på, både generelt og spesielt
når vi står i en vertskapsposisjon. Katja Strand vil snarest sende ut endelig invitasjon med program.

4 LÆRERUTDANNING OG UNIVERSITETSSKOLER – PARTNERSKAP MELLOM REGIONEN OG UIT
Notat fra dekan Sonni Olsen, UiT, sendt ut til skolefaglige ansvarlige, rådmennene m.fl. 8.01.15. Sak
om dette behandles i AR-møtet 11.03.15

AR’s vedtak:
De enkelte punktene tas til orientering.

Nytt orienteringspunkt til regionrådet:
5 PERMISJONSSØKNAD FRA DAGLIG LEDER I MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD
Tove Amundsen Fuglem har søkt permisjon fra sin stilling fra 1. juli 2015 til 1. juli 2018. Daglig leder i
Midt-Troms regionråd behandler søknaden i kontakt med friluftsrådets styreleder og i henhold til
permisjonsreglementet for Bardu kommune. Vikariatet lyses ledig snarest.

Regionrådets vedtak:
De enkelte punktene tas til orientering.
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04/15

ÅPEN POST

Helene Rognli tok opp følgende saker:



Film Camp
Destinasjonsselskap i/for Midt-Troms

Konklusjoner:
Midt-Troms regionråd gir Helene Rognli fullmakt for utforming av uttalelse vedrørende Film Camp i
tråd med innspill i møtet.
Fylkesråden for næring inviteres til regionrådets møte for å orientere om reiselivsorganisering i
Troms.

Arne Nysted orienterte fra arbeidet i vannregionrådutvalget, der høringssvarene på planene nå er
under bearbeiding. Grunnet møtekonklusjoner kunne verken Arne Nysted eller Odd Arne Andreassen
delta i utvalgets møte i dag.
Konklusjon: Informasjonen tas til orientering.
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