PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONRÅDET
Tid:
Sted:

Dato: 09.02.15
Deres ref:
Vår ref: RR-protokoll-2015-02-09

Mandag 9. februar kl. 10.00-14.45
Kommunehuset i Tranøy, Vangsvik

Til stede:
Ordførere:

Randi Lillegård, Geir-Inge Sivertsen, Helene Rognli, Paul Dahlø, Fred Flakstad, Odd
Arne Andreassen

Rådmenn:

Bjørn Fredriksen (til sakene 05, 06 og 07/15), Erla Sverdrup og Alf Rørbakk

Forfall:

Arne Nysted og Guttorm Nergård

Andre:

Irene Lange Nordahl og Ragnvald Storvoll til sak 08/15. Tore Snevoll til sak 13/15-1

Møtet ble leda av Paul Dahlø.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Saker til behandling:
05/15 RÅDMENNENES ARBEIDSMILJØ
06/15 UiT Norges arktiske universitet og Midt-Troms regionråd – samarbeid i praksis
07/15 ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN – videre oppfølging
08/15 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER - ”Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og
bygd”
09/15 DE REGIONALE NÆRINGSFONDMIDLENE – FORSLAG FRA REGIONALT NÆRINGSFORUM OM
FELLES RETNINGSLINJER FOR BRUK AV DISSE MIDLENE
10/15 MIDT-TROMSPAKKEN - STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - VIDERE OPPFØLGING
11/15 DOKUMENTASJON AV HELSEHJELP – ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM USH OG LØKTA –
REPRESENTANT I STYRINGSGRUPPE FOR ARBEIDET
12/15 PLAN FOR INNHOLD I RR-MØTENE 2015
13/15 ÅPEN POST
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Sak 05/15

RÅDMENNENES ARBEIDSMILJØ

I tråd med tidligere innspill i AR og møteplan deltok Arbeidstilsynet i AR-møte 12.01. d.å. for å bidra
til å belyse og drøfte denne saka. Regionrådet har gitt uttrykk for at de spørsmålene som reises også
er meget aktuelle for ordførerne.
Fra Arbeidstilsynet deltok tilsynsleder Angela Westfahl og seniorrådgiverne Jon Helge Vaeng og Ole
Jonny Selstad i AR-møtet. De vil også bidra under drøftinga i regionrådet.
Med sikte på at det fra høsten 2015 skjer endringer i representasjonen både i kommunestyrene og i
ordførergruppa/regionrådet, så bør forholdet mellom politikk og administrasjon tas opp som en
viktig del av skoleringa.
AR’s vedtak:
1. AR takker Arbeidstilsynet for nyttige bidrag til diskusjonen.
2. Saka løftes inn i regionrådet, i tråd med uttrykt ønske derfra.
3. Med sikte på at det fra høsten 2015 skjer endringer i representasjonen både i
kommunestyrene og i ordførergruppa/regionrådet, så bør forholdet mellom politikk og
administrasjon tas opp som en viktig del av folkevalgtopplæringa.
Fra Arbeidstilsynet var det sykdomsforfall. AR-leder Alf Rørbakk innleda til regionrådets drøfting i
saka.
Regionrådets vedtak:

1. Midt-Troms regionråd påpeker viktigheten av at rådet som kollegium, den
enkelte ordfører og det enkelte kommunestyre har fokus på de spørsmål som er
reist i denne saka.
2. Regionrådet vil sterkt anbefale at det i forbindelse med folkevalgtopplæringa
holdes fokus på rådmannens arbeidsmiljø og arbeidsgiveransvaret for
rådmannen.
3. Regionrådet ønsker å følge opp denne saka i videre dialog med Arbeidstilsynet.

Sak 06/15 UiT Norges arktiske universitet og Midt-Troms regionråd
Samarbeid i praksis
Vedlegg:

-

Referat fra møte mellom Midt-Troms regionråd og UiT Norges arktiske universitet
2.10.14
Justert hovedavtale om samarbeid mellom Midt-Troms regionråd og Universitetet i
Tromsø (eget vedlegg til innkallinga) – til underskrift
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-

Oversikt over studenter fra Midt-Troms ved UiT 2014
Notat fra dekan Sonni Olsen, UiT av 15.12.14 – Lærerutdanning og
universitetsskoler – regionalt partnerskap i Midt-Troms (Følger innkallinga som eget
dokument)

Innstilling til vedtak:
1. Midt-Troms regionråd tar informasjonen vedrørende status for samarbeidet mellom UiT Norges
arktiske universitet og regionen til orientering.
2. Når AR og regionrådet har behandla sak om lærerutdanning og universitetsskoler i mars, er
regionrådet klar for å inngå en partnerskapsavtale om praksis og forsknings- og utviklingsarbeid
mellom UiT og regionen.

Regionrådets vedtak:
1. Midt-Troms regionråd tar informasjonen vedrørende status for samarbeidet mellom UiT Norges
arktiske universitet og regionen til orientering.
2. Framlagte hovedavtale for samarbeidet mellom Midt-Troms regionråd og UiT Norges arktiske
universitet godkjennes.
3. Når AR og regionrådet har behandla sak om lærerutdanning og universitetsskoler i mars, er
regionrådet klar for å inngå en partnerskapsavtale om praksis og forsknings- og utviklingsarbeid
mellom UiT og regionen.

Sak 07/15 ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN – videre oppfølging
Vedlegg:

Skisseplan for Midt-Troms for et felles utredningsarbeid vedrørende kommunereformen (er
sendt ut tidligere, følger også denne innkallinga)
Svarbrev fra Salangen kommune av 27.01.15, lagt ved her

Denne saka tas 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.
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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
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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.

Regionrådets vedtak:

1. Under forutsetning av at kostnadsrammen på utredningsarbeidet blir i tråd med det
AR har vurdert, bes AR å gå videre med å anta utreder.
2. Salangen kommune inviteres inn som likeverdig deltaker i arbeidet med
hovedutredninga, jfr pkt 2 i RR-vedtak av 20.01.15.

Sak 08/15 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER
”Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd”
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.
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Regionrådets vedtak 15.12.14:
Midt-Troms regionråd takker for informasjon og god dialog og tar dette til orientering.

Regionrådets vedtak:

1. Midt-Troms regionråd takker for orienteringa.
2. Regionrådet har merka seg framdriftsplanen, gjengitt her:

Sak 9/15

De regionale næringsfondmidlene – forslag fra Regionalt
næringsforum om felles retningslinjer for bruk av disse midlene

Vedlegg: Uttalelse fra Regionalt næringsforum på bakgrunn av deres møte 8.12.14

Mulig saksgang videre:
1. Næringsforumet utarbeider forslag til retningslinjer på bakgrunn av egen uttalelse, i tråd
med regelverket for bruk av næringsfond-/utviklingsmidler og etter innspill fra det enkelte
næringsstyre.
2. Forslaget behandles og vedtas i regionrådet som anbefaler retningslinjer for kommunene.
3. Regionrådets vedtatte retningslinjer sendes kommunene med anmodning om at de følges.
Saka ble lagt fram for regionrådet til drøfting og vedtak.
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Regionrådets vedtak:

1. Midt-Troms regionråd ønsker ikke at det skal utarbeides spesielle retningslinjer for
bruk av regionale næringsfondmidler. Dagens regelverk vurderes som tilstrekkelig.
2. Regionrådet har lagt til grunn at det vil være vanskelig å finne fram til retningslinjer
som inkluderer alle typer interkommunale samarbeid.
3. Regionrådet synes at det er positivt at næringsforumet diskuterer praksis av
regelverket for kommunale næringsfond i sine møter.

Sak 10/15 Midt-Tromspakken - Strategisk utredning Midt-Troms
Videre oppfølging
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.

Regionrådets vedtak 15.12.14:
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.
I tråd med regionrådets siste vedtak er det gjort en henvendelse til fylkesråd for samferdsel med
anmodning om et møte. Fylkesråden har svart med en kort redegjørelse for fylkestingets behandling
av utredninga og at den skal følges opp, løftes inn, i de ordinære planprosessene.
Regionrådets vedtak:

1. Midt-Troms regionråd følger opp saka i tråd med Midt-Tromspakkens
intensjoner, og ber i tråd med dette om et møte med fylkesråd for samferdsel.
2. Hensikten med møtet er å få tilbakemelding på videre prosess og samarbeid.
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Sak 11/15 Dokumentasjon av helsehjelp – et samarbeidsprosjekt mellom
USH og LØKTA – representant i styringsgruppe for arbeidet
Vedlegg:

Kort prosjektbeskrivelse Dokumentasjon av helsehjelp – et kompetanse- og
kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms

Regionrådets vedtak:
Regionrådet oppnevner Guttorm Nergård, ordfører i Berg kommune, som representant i
styringsgruppa, med Arne Nysted, ordfører i Bardu kommune, som vararepresentant.

Sak 12/15 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.

8

Møtedato og sted

Saker

20.02. kl. 12.30 –
KP Finnsnes

Kommunereformen, jfr vedtak i sak 63/14

09.02. - Tranøy

23.03. - Lenvik

27.04. MTT Dyrøy

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
Oppfølging av UiT - samarbeidet
Årsmelding og regnskap – interkommunale enheter
Evaluering av næringsfyrtårn.
Forskningsdagene i Midt-Troms 2015. Temaet er MAT.
Kommunereformen

22.06. - Bardu

Signaler til budsjettarbeid 2016– interkommunale
enheter.
Kriminalitetsforebyggende tiltak – dialog med
politiet/PST.
Petroleumsnettverk Midt-Troms, info med Bendiks
Harald Arnesen.
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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Telefon + 47 911 82 304
herbjorg.valvag@midt-troms.no
Postboks 46, 9305 Finnsnes
Org. nr. 979 624 646

Møteplan 2015
Utvalg:

Jan

Febr

Mars

Midt-Tromstinget

Apr

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Nov

Des

27.

(formannskapsmedl.)
mandager
Regionrådet
(ordførere/rådmann)
mandager

20.

9.

23.

22.

(KP,
ekstraord

28.

2.

Avslutning

Nytt RR

nåværende

konst

14.

RR

. Vedtak
15.12.)

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

Målselv

Sørreisa

Sørreisa
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Telefon + 47 911 82 304
herbjorg.valvag@midt-troms.no
Postboks 46, 9305 Finnsnes
Org. nr. 979 624 646

Sak 13/15 ÅPEN POST

1. PROSJEKTUTKAST FLYRUTER FRA BARDUFOSS TIL BODØ, TRONDHEIM, ALTA
OG KIRKENES
Presentasjon ved Tore Snevoll.
Regionrådets vedtak:

1. Midt-Troms regionråd takker for presentasjonen og tar den til orientering.
2. Regionrådet er positiv til at det kan etableres et supplement til nåværende
flyløsninger på Bardufoss.
3. Det oppnevnte flyplassutvalget bes om å følge opp saka videre.
4. Regionrådet ber om å bli orientert om den videre framdrift i saka.
2. DAGLIG LEDER – BREV OM AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD
Regionrådets leder refererte brev fra Herbjørg Valvåg av 1. februar 2015, der hun viser til
samtaler med regionrådsleder og AR-leder om at hun vil avslutte sitt arbeidsforhold i Midt-Troms
regionråd i utgangen av august 2015 og benytte seg av gjeldende AFP-ordning.
Regionrådets vedtak:

1. Regionrådet tar brev fra daglig leder Herbjørg Valvåg til orientering.
2. Regionrådet ber AR om å starte prosessen med rekruttering av ny daglig
leder.

3. ARTIC RACE SOMMEREN 2015
Tatt opp av Geir-Inge Sivertsen: Understreking av at alle berørte kommuner må spille godt på lag
i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av arrangementet.

11

