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herbjorg.valvag@midt-troms.no
Postboks 609, 9306 Finnsnes
Org. nr. 979 624 646
www.midt-troms.no

Dato: 13.04.2015

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 27. april 2015
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: Mandag 27. april 2015 kl.10.00
Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn i Dyrøy kommune
Orienteringssak om kommunereformen: Tre fra hvert formannskap i kommunene Lavangen og
Salangen inviteres.
Dette er det siste møtet i Midt-Tromstinget, jfr. tingets vedtak i sak 03/14:
Plan for møtet:
10:00 Formell saksbehandling – sak 01/15 er vedlagt
10:15 Orientering om Regional plan for reindrift, se vedlegg.
11:00 Orientering om pågående utredningsarbeid vedrørende kommunereformen.
12:30 Avslutning med påfølgende lunsj

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

10/15
24/15
01/15

Dato
11.03.15
23.03.15
27.04.15

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 – SEKRETARIATET /
MIDT-TROMS REGIONRÅD
Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2014

Innstilling til vedtak:
1. Årsmeldinga for 2014 for sekretariatet / Midt-Troms regionråd godkjennes.
2. Regnskapsrapport for 2014 tas til orientering.

AR’s vedtak:
1. Årsmeldinga for 2014 for sekretariatet / Midt-Troms regionråd godkjennes.
2. Regnskapsrapport for 2014 tas til orientering.

Etter ARs behandling av saka er regnskapet endelig avslutta. Ingen posteringer er endret, men
overskuddet på 8 502 kr er ført over på bundne fond. AR slutta seg til at et så lite overskudd ikke skal
tilbakeføres til kommunene.
Regionrådet kan nå vedta sekretariatets/regionrådets regnskap for 2014, jfr. pkt 2. Etter vedtektene
skal saka gå videre til behandling i Midt-Tromstinget.

Regionrådets vedtak:
1. Årsmeldinga for 2014 for sekretariatet / Midt-Troms regionråd godkjennes.
2. Regnskapsrapport for 2014 vedtas.

Midt-Tromstingets vedtak:
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ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD 2014 SEKRETARIATET

Møtevirksomheten i regionrådets organer:
Midt-Tromstinget har hatt ett møte og har behandla fire saker:
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
Som grunnlag for sak 01/14 hadde statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet ei innleiing om regjeringas arbeid med ny kommunereform.

Midt-Tromstinget vedtok at tinget er lagt ned med virkning fra ny valgperiode for
kommunestyrene høsten 2015. Vedtektene til Midt-Troms regionråd ble endret i tråd med
dette. Regionrådet ble bedt om å etablere ordning(er) for å ivareta politisk dialog for
handtering av saker som har stor betydning for samarbeidskommunene.
Høstsamlinga ble avlyst.

Regionrådet har hatt sju møter og har behandla 70 saker. Møtene har til sammen hatt 6 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.
Regionrådet har gitt følgende uttalelser:






Redningsskøytene – en betydelig beredskapsressurs for kommunene
Høring – mulige endringer på hurtigbåtrute 2 – Tromsø-Finnsnes-Harstad
Overgangsordning fra TMS til ITMS
Midt-Tromspakken: Strategisk utredning Midt-Troms og handlingsplan fylkesveg 20142017- innspill
 Støtteuttalelse til prosjektet «Utvikling av arena for formidling av kunnskap, kultur og
opplevelse i Midt-Troms» i Kunnskapsparken Finnsnes
 Høringsuttalelse Midt-Tromspakken - Strategisk utredning Midt-Troms og handlingsplan
fylkesveg 2014-2017(-2023)
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 Kommunereform – kommunestruktur: Uttalelse om at regionrådet vil delta i
utredningsarbeidet, samt oppfordring til samarbeidskommunene om å behandle saka og
slutte seg til prosessen (flere og nyanserende vedtak på påfølgende RR-møter, men de
refereres ikke her)
 Uttalelse med støtte til Studiesenteret Finnsnes


Støtte til at Midt-Troms Museum får høyere statlig og fylkeskommunal bevilgning






Høringsuttalelse – bussruter i distriktet 2015
Verdiskaping i forsvarssektoren
Akuttmedisinske tjenester fra UNN – oppretthold beredskapen
Vedrørende søknad om visningskonsesjon til Salmar nord AS på Lysnes

Arbeidslivsdagen ved UiT 11.09.14: Til dette arrangementet, der Senja næringshage var ansvarlig for
koordinering, hadde regionrådet ved prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms laga ny stand.
Pizzakvelden for ungdom fra Midt-Troms i tilknytning til arbeidslivsdagen var godt besøkt. Innsatsen
over disse to dagene var målretta og jevnt over god. Forslag til endringer og forbedringer tas med i
planer og gjennomføring av kveldsarrangement og Arbeidslivsdagen 2015.

Samarbeidsseminar mellom UiT Norges arktiske universitet og kompetansemiljø i Midt-Troms
2.10.14: Midt-Troms regionråd var vertskap for seminaret. Samme dag ble det også holdt
kontaktmøte mellom UiT og regionrådet, dette i henhold til hovedavtalen for samarbeid mellom
disse to partene.

Ungdomssatsing og danning av et regionalt ungdomsråd: 29.09.14 ble det under ledelse av daglig
leder holdt et første møte med ungdommer fra de kommunale barne- og ungdomsrådene og
kommunale veiledere/sekretærer. Dette følges videre opp i 2015.

Administrativt råd (AR) har hatt sju møter og har behandla 71 saker. I tillegg har rådmennene i
noen grad deltatt i regionrådets og Midt-Tromstingets møter. Mange av AR-sakene gjelder den
styrefunksjonen som AR har i forhold til interkommunale enheter/ordninger. En stor del av ARsakene går videre til behandling i regionrådet.
AR-møtene har hatt en ekstern informant.

Økonomi:
Lenvik kommune er ikke ferdig med regnskapet for 2014, jfr. vedlagte regnskapsutskrift.
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Større arbeidsoppgaver:
Helse- og sosialfeltet: Faglig ansvar 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. I vårsemesteret 2014 fortsatte
opplegget med faglig skolering / kursing av både lærere i barnehage og skole, assistenter og
veiledere. Deltakerkommunene er Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Torsken og Tranøy i vår region, samt
Lavangen og Salangen. Målgruppa er barn i alderen 4-5 år i barnehagene og 1. og 2. klassingene i
grunnskolen. Statped Nord har stått for skoleringa av de aktuelle lærerne og assistentene. Det var
meninga at denne modellen skulle videreføres de to neste skoleårene. På grunn av endringer i
fagstaben hos Statped kunne de ikke følge satsinga opp høsten 2014. I dialog med Statped legges det
opp til ei mulig videreføring av arbeidet. Det skjer da med en litt endra faglig profil, men like fullt
med et innhold som barnehagene og skolene vil ha godt utbytte av. PPT-ene og Pedagogisk
senter/skolefaglig koordinator er nøkkelressurser i dette arbeidet. Det vises for øvrig til egne
årsmeldinger fra Pedagogisk senter og PPT.

Kunnskapsparken – mer enn et hus:
Regionrådet med tilhørende enheter er aktive for å skape et godt miljø og gode synergier av
fellesskapet i Kunnskapsparken. Daglig leder deltar i et mer strukturert opplegg som har til hensikt å
styrke samarbeidslinjer og nettverk, både innad i Kunnskapsparken og langt utenfor huset.
For samarbeidsenhetene Midt-Troms arbeidsgiverkontroll (MTAK) og Senja Lab vises det til egne
årsmeldinger og regnskap.

Nærings- og samfunnsutvikling:
Midt-Troms som vekst- og framtidsregion er innarbeidet i alle våre framstillinger og møter med
overordna myndigheter, politikere og nærings- og samfunnsliv. Dette perspektivet er holdt fram i
forhold til arbeidet med Midt-Tromspakken, i diskusjonene rundt kommunereformen, i vår kontakt
med UiT Norges arktiske universitet, i dialog med studenter og med folk som bor og kan komme til å
bo i regionen. Prosjektet Regionalt vertskap representerer i så måte ei stor satsing retta mot egen
sjølforståelse, vertskapskompetanse og positiv befolkningsutvikling.
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.
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Næringslederforum er et samarbeidsforum for de åtte næringssjefene / -konsulentene. Forumet
møttes tre ganger i 2014. Møtene skjer på rundgang i kommunene og har innlagt bedriftsbesøk.
Forumet velger leder for ett år om gangen 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 fra 2013 gått sammen om et felles prosjekt,
Kystplan Midt- og 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 i utgangspunktet administrert fra Sør-Troms regionråd. Daglig leder
måtte på grunn av stillingsskifte i Sør-Troms regionråd gå inn å ta prosjektansvar i arbeidet. Dette
ansvaret er nå delt mellom de to daglige lederne. Framdrifta i prosjektet er noe forsinket i forhold til
opprinnelig milepælsplan. Det ser likevel ut til at kystplanen blir klar for vedtak i det enkelte
kommunestyre i august/september 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. Til yrkes
og utdanningsmessa 2014 fikk vi imidlertid bare 35 000 kr i fylkeskommunal støtte, mot 50 000
tidligere år og en søknad på 60 000 for å dekke ei spesiell satsing på foreldre-/elevkveld.
Reduksjonen i midler førte til at Pedagogisk senter fikk redusert sitt honorar, samt at regionrådet bar
en forholdsvis stor andel av kostnadene. Dette til tross for at messa var meget vellykket, både med
hensyn til opplegg og ved at ungdomsskoleelever i alle våre kommuner, samt fra Salangen og
Lavangen deltok.

Arbeidet i bolystprosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms kom i gang fra februar med
Katja Strand (Wehner) som prosjektleder. Kommunal- og regionaldepartementet og Troms
fylkeskommune har bevilga 3 millioner kroner til tiltaket. Det involverer alle åtte
kommunene i Midt-Troms og vil gå over tre år. Prosjektet er et unikt tilbud til kommunene
for å strekke seg i konkurransen om å være synlig, inkluderende og attraktiv i møte både
med egne innbyggere, men først og fremst med dem som kan tenke seg å flytte hit.

6

Ekstern kontakt:
Dyrøyseminaret 2014
En plenumsdag med statsrådbesøk om kommunereform, framtidsbilder og debatter, neste dag med
temavalg over tre spor: næring, stedsuavhengig tankegang og ungdomskraft/-roller. Vår
prosjektleder, Katja Strand, innledet om vertskapsrollens betydning for varig inkludering.

Arbeidslivsdagen ved Universitetet i Tromsø 2014
Opplegg koordinert av Senja næringshage med kommuner, regionråd, Studiesenteret
Finnsnes og traineeprogrammet til Profilgruppa som aktører. Pizzakveld med
studenter/skoleelever/ungdom fra Midt-Troms; meget vellykket.
Tromskonferansen

Regionrådet var ikke representert på Tromskonferansen 2014.
Fylkesmannens januarmøte
Observasjons- og vrimlepost.
Kontaktmøter og oppdrag
Regionrådets leder representerer regionrådet i mange sammenhenger.
Daglig leder har deltatt på 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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REGNSKAP SEKRETARIATET / MIDT-TROMS REGIONRÅD

Art
101000
101020
105000
109000
109003
109005
109900
109901
0
110000
110001
111501
112000
112007
112053
113000
113001
113002
113003
114000
115001
115002
116000
116001
117000
117050
118501

Art(T)
Fastlønn
Fastlønn Interkommunalt
Annen lønn og trekkpl. godtgj.
Pensjonspremie KLP
Interkomm.ordning
Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer
Premieavvik pensjoner
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av premieavvik
Lønn
Kontormateriell
Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur
Bevertning
Andre utgifter (drift)
Ikke oppg.pl. oppholdsutgifter
Erkjentlighetsgaver
Porto og fraktutgifter/frankering
Ab.avg./tellerskritt telefon/faks
Post- og bankgebyr
Datakommunikasjon
Annonse, reklame, informasjon
Kurs/konferanseavgifter
Andre kursutgifter (opph/billetter)
Kjøregodtgjørelse
Kostgodtgjørelser diett
Ikke oppg.pl. reiseutg. (billettutg.)
Parkeringskort
Personal-/elevforsikring

Regnskap (1)

Regulert
budsjett (1)

Vedtatt
budsjett (1)

Budsjettjusterin
ger (1)

-940,00
652 756,00
9 598,00

0,00
633 345,00
0,00

0,00
597 261,00
0,00

0,00
36 084,00
0,00

113 805,00
908,00
-12 964,00
40 539,00
-11 329,00
792 373,00
246,00
1 750,00
19 903,00
10 748,00
1 259,00
2 527,00
2 147,00
7 761,00
0,00
38 109,00
0,00
4 181,00
4 475,00
3 993,00
2 313,00
1 330,00
0,00
1 289,00

114 002,00
1 000,00
0,00
40 000,00
0,00
788 347,00
10 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
4 900,00
10 000,00
600,00
57 000,00
3 000,00
8 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
7 500,00
1 400,00

122 439,00
0,00
0,00
36 704,00
0,00
756 404,00
0,00
0,00
30 000,00
5 160,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8 437,00
1 000,00
0,00
3 296,00
0,00
31 943,00
10 000,00
0,00
-10 000,00
-5 160,00
0,00
0,00
4 900,00
0,00
600,00
47 000,00
3 000,00
-2 000,00
10 000,00
-15 000,00
5 000,00
2 000,00
7 500,00
1 400,00
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118502
118506
119001
119501
126000
127001
1
140000
142900
147003
149000
4
150001
155000
5
01
162000
6
172900
173000
173003
175000
7
195000
9
02
290
41750

Yrkesskadeforsikring
Tilskudd Adm og pensjonskontor
Husleie – inkludert leie til møtelokaler
Kontingenter
Kjøp av renholdstjenester
Konsulenttjenester
Kjøp av varer og tjenester
Overføring til staten
Merverdiavgift som gir rett til
momskompensasjon
Næringstilskudd
Reservert bevilgning/avsetning
Overføring til andre
Forsinkelsesrenter/gebyrer
(leverandører)
Avsetning til bundne fond
Finansieringsutgifter
Utgift
Diverse salgs- og leieinntekter
Salgsinntekter
Kompensasjon moms påløpt i
driftsregnskapet
Tilskudd/refusjon fra fylkeskommunen
Tilskudd fra fylket
Refusjon fra andre kommuner
Refusjoner
Bruk av bundne fond
Finansieringsinntekter
Inntekt
Interk samarbeid (ikke egne
rettssubj)
Interkommunalt sekreteriat

1 553,00
3 873,00
72 103,00
30 250,00
800,00
465 000,00
675 609,00
30 000,00

0,00
0,00
62 000,00
25 000,00
0,00
0,00
231 400,00
0,00

0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
135 160,00
0,00

0,00
0,00
12 000,00
25 000,00
0,00
0,00
96 240,00
0,00

121 366,00
0,00
0,00
151 366,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
60 000,00
80 000,00
140 000,00

0,00
-60 000,00
-80 000,00
-140 000,00

415,00
8 502,00
8 917,00
1 628 266,00
-37 500,00
-37 500,00

0,00
0,00
0,00
1 019 747,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 031 564,00
-14 004,00
-14 004,00

0,00
0,00
0,00
-11 817,00
14 004,00
14 004,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 019 747,00
-939 054,00
-1 019 747,00
-939 054,00
0,00
-78 506,00
0,00
-78 506,00
-1 019 747,00 -1 031 564,00

0,00
0,00
0,00
-80 693,00
-80 693,00
78 506,00
78 506,00
11 817,00

-121 366,00
-425 000,00
-8 372,00
-1 036 028,00
-1 590 766,00
0,00
0,00
-1 628 266,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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Orienteringssak:
Regional plan for reindrift
Fra faglig ansvarlige i Troms fylkeskommune har vi fått denne beskrivelsen:

Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms har etablert et felles
sekretariat for Regional plan for reindrift i Troms. Det er første
gang det lages en slik plan i Norge og vi ønsker derfor en bred og
tidlig medvirkning. Vi ønsker å presentere for regionrådet hvor vi
er i planarbeidet, hvilke tanker vi så langt har om innhold, formål,
utredningsbehov og fremdrift. Vi vil også komme inn på hvilke
virkemidler jf. pbl som kan være aktuelt å anvende i forbindelse med
planen. Vi håper regionrådet kan respondere på det i møtet. Kanskje
kan vi utfordre dere på å alt nå trekke frem de 3-5 største
utfordringene fra den enkelte kommunes ståsted? Ad innhold så er
hovedstikkordene arealspørsmål, beiter og klimaendring,
næringsutvikling, kultur og språk, rovdyr og felles
kunnskapsgrunnlag (herunder kart).
Det blir et større oppstartmøte 27. mai i Tromsø der også kommunene
inviteres, samt formell høring av planprogrammet etter plan- og
bygningsloven, men vi er altså interessert i tidlige innspill for å
få en best mulig innretning av planarbeidet også fra kommunenes
ståsted.
Med vennlig hilsen
Raimo Valle
Spesialrådgiver
Stabssjefen
Troms fylkeskommune
Mobil: 91148249
Til møtet kommer representanter både fra fylkeskommunen og fra Fylkesmannen. De har
fått informasjon om at dette er Midt-Tromstingets møte med den sammensetning som
tinget har.
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Orienteringssak:
Arbeidet med kommunereformen – det felles utredningsarbeidet for MidtTroms
Tre fra hvert formannskap i kommunene Lavangen og Salangen inviteres til å delta under
dette punktet.
Orienteringer ved:
Alf Rørbakk, leder av AR
Jan-Peder Andreassen, Kommunaldirektør, Fylkesmannen i Troms

--Denne saka har vært behandlet i regionrådets organer jevnlig. I det følgende gjengis vedtak
som er blitt gjort fra og med mars 2014 til i dag:

ARs vedtak 12.03.14:
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.

Regionrådets vedtak 07.04.14:
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.

Midt-Tromstingets vedtak 21.05.14:
1. Midt-Tromstinget takker statssekretær Jardar Jensen for innledning og dialog med MidtTromstinget.
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2. Regionrådet bes følge opp saka i tråd med den planen som er lagt i rådets vedtak av
7.04.2014.

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.
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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.

Regionrådets vedtak 09.02.15:
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.

Rådmannsutvalget hadde i sitt møte 11.03.15 kontaktmøte via videokonferanse med
Telemarksforsking.
Rådmannsutvalget (inkludert rådmennene i Lavangen og Salangen kommuner) gjorde følgende
vedtak 11.03.15:
Informasjonen fra prosjektledelsen tas til orientering. Avtaler og planer følges opp gjennom den
strukturen som er lagt for prosjektet og avtalt i rådmannsgruppa.
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Erling Bratsberg, ordfører i Lavangen kommune, og Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen
kommune, sluttet seg til RR-møtet 23.03.15 under behandling av denne saka.
Rådmannsutvalget v/ Alf Rørbakk orienterte om prosessen vedrørende anbudsrunde, antaking av
utreder og oppstart av utredningsarbeidet.
Orientering om innhold og framdrift i utredningsprosessen v/Telemarksforsking – Ole Sverre Lund,
Audun Thorstensen, Per Kallager, alle tre fra Telemarksforsking, samt koordinator Hege Vigstad,
Utviklingssenteret.

Ordførernes vedtak 23.03.15:
Framlegget fra Telemarksforsking tas til orientering. Avtaler og planer følges opp gjennom den
strukturen som er lagt for prosjektet og avtalt i rådmannsgruppa.
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