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INNKALLING TIL MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD
Tid:
Sted:

Mandag 5. desember kl. 10.00-1500
Rådhuset, Berg kommune, Skaland

Saker til behandling:
53/16

Godkjenning av protokoll fra møte 24. oktober

54/16

Oppfølging sak 28/16 - prosess snøscooterløyper i Midt- Troms

55/16

Arbeidsmøte Byregionprosjektet

56/16

Åpen post

Vel møtt!

Geir- Inge Sivertsen
regionrådets leder

Louis S. Edvardsen
daglig leder
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Godkjenning av protokoll fra møte 24. oktober

Det vises til tidligere utsendt protokoll fra møtet i RR 24. oktober i Målselv.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra RR-møtet 24. oktober i Målselv godkjennes.
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Oppfølging sak 28/16 - prosess snøscooterløyper i Midt- Troms

På møtet i RR 6. juni på Setermoen fattet RR følgende vedtak:

Vedtak:
1. RR tar redegjørelsene til orientering.
2. RR ber om at det så snart som mulig innkalles til et felles møte for de kommuner
som vurderer å opprette snøscooterløyper i egen kommune. Målet for møtet vil
være å kartlegge og avklare utfordringer for videre prosess vedr opprettelse av
snøscooterløyper, samt bidra til at det opprettes et interkommunalt
snøscooternett i Midt- Troms, og hvor sammenknytting av løypenettet mot
Sverige og Finland også vurderes.
3. Daglig leder Midt- Tromsregionråd gis fullmakt til å avgjøre hvem som inviteres til
møtet ut over de involverte kommuner.
Som en oppfølgning av vedtaket har daglig leder gjennomført et møte hvor samtlige MidtTromskommuner har vært invitert. Invitasjonen til møtet ble sendt både politisk og administrativ ledelse i
kommunene. I invitasjonen fulgte en anbefaling om at det var opp til kommunene selv om de evt ønsket
at andre som f.eks interesseorganisasjoner eller saksbehandlere skulle delta. Møtet ble gjennomført i
Lenvik kommunestyresal mandag 28. november, med 21 deltakere fra 6 av Midt- Tromskommunene.
Innledning ble holdt av Arne Sundheim fra WSP, som også er engasjert av kommunene Bardu og Målselv i
forbindelse med det pågående arbeidet for å få på plass løypetraseer.
Forslag til vedtak:
1. RR tar redegjørelsen til orientering.
2. RR er positiv til at de av kommunene som ser det som formålstjenlig og gå sammen for å
tilrettelegge for felles snøscooterløyper, kan søke administrativ bistand i forbindelse med
oppstartsmøter fra daglig leder.
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Arbeidsmøte Byregionprosjektet

Onsdag 23. november hadde arbeidsgruppa og styringsgruppa i Byregionprogrammet møte på Senjastua
(se vedlegg). Som et resultat av dette er det ønskelig at store deler av det kommende RR møte skal
gjennomføres som et arbeidsmøte. I den sammenheng vil tematikken vedr hvordan MidtTromskommunene sammen kan bidra til å utvikle regionen til en enda sterkere region bli belyst.
På møtet vil en ta utgangspunkt i det arbeidet og de diskusjoner som har pågått i arbeidsgruppen for
Byregionprogrammet. Herunder den klare og samstemte oppfatning av behov for en
kommuneoverbyggende plan for våre regionale næringer, utfordringer og muligheter. Det bes om at RR
medlemmer leser gjennom de vedlagte referater før møtet, slik at tematikken er godt kjent.
Sjømat, reiseliv og forsvar kan være sentrale strategiområder. Andre tiltak kan være infrastruktur,
samferdsel, flyplass, ruter, snøscooterproblematikken mv.
Målet for møtet er at en sammen kan samles om noen felles sentrale forankringsstrategier, organisering,
metodikk og medvirkning ute i kommunene.
På møtet onsdag 23. november til arbeidsgruppa og styringsgruppa i Byregionprogrammet, ble blant
annet ble et felles forankringsmøte hvor samtlige kommunestyrerepresentanter i de 8 kommunene
inviteres til å delta, diskutert.
Innledning og styring av prosessarbeid vil bli ledet av prosjektleder i Byregionprogrammet Ragnvald
Storvoll. Men også andre er invitert til å innlede på spesifikke tema.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten innstilling
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Vedlegg: Ingen

Forslag til vedtak:
Legges frem uten innstilling
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