Protokoll regionrådet
8. februar, Tranøy

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD 08.02.16
Sted:

Kommunehuset, Tranøy kommune, Vangsvik
Møtes varighet kl 0900 - 1410

Ordførere:

Geir-Inge Sivertsen
Stig Stokkland
Toralf Heimdal
Roar Jakobsen
Nils Foshaug
Jan- Eirik Nordahl
Fred Ove Flakstad
Jan Fredrik Jenssen

ordfører Lenvik
varaordfører Dyrøy
ordfører Bardu
ordfører Berg
ordfører Målselv
ordfører Sørreisa
ordfører Torsken
ordfører Tranøy

Leder RR

Rådmenn:

Hogne Eidissen
Ann Kristin Trondsen
Alf Rørbakk
Margrete Hagerupsen
Tore- Jan Gjerpe
Lena Hansson

rådmann Målselv
rådmann Sørreisa
rådmann Tranøy
rådmann Lenvik
rådmann Berg
rådmann Torsken

Leder AR
Nestleder AR

Stig Arne Holtedahl
Helge Vasseng
Stig Fredrikson
Lena Røsæg Olsen
Siri Lund
Ove Eivind Hagen
Louis S. Edvardsen

kommunalsjef Målselv
Nordsafety
(fra sak 04/16)
Nordsafety
(fra sak 04/16)
Løkta
(fram til sak 03/16)
SNN
(sak 04/16)
SNN
(sak 04/16)
daglig leder Midt- Troms regionråd

Andre:

(fra sak 04/16)

Innledning
Møtet ble åpnet av ordfører Tranøy kommune Jan Fredrik Jenssen, som ønsket velkommen til
kommunen.
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Saksbehandling

01/16

ORIENTERING – Samhandlingsavdelingen UNN

Vedtak:

Midt- Troms regionråd tar redegjørelsen til orientering.

02/16

ORIENTERING – Løkta

Vedtak:

Midt- Troms regionråd tar redegjørelsen til orientering.

03/16

ORIENTERING – SNN ny bankavtale Midt- Tromskommunene Vedtak:

Vedtak:

Midt- Troms regionråd tar redegjørelsen til orientering.

04/16

ORIENTERING – Norsafety – Trygge snøscooterløyper

Vedtak:

Midt-Troms regionråd stiller seg positiv til den fremlagte prosjektplan om Trygge
og sikre snøscooterløyper og anbefaler de aktuelle kommuner om å delta i
prosjektet.
Midt- Troms regionråd vedtar at det søkes Troms fylkeskommune om regionale
utviklingsmidler til delfinansiering av prosjektet, i tråd med finansieringsplan.
Det avklares om søknaden kan/skal fremmes i et samarbeid med Sør-Troms
regionråd.

05/16

ORIENTERING – Norsafety – Sikker senior Midt- Troms

Vedtak:

Midt- Troms regionråd ser på det fremlagte forslag til prosjekt «Sikker Senior MidtTroms» som et godt initiativ for å redusere skader og bedre sikkerheten for den
eldre befolkning i regionen.
Midt- Troms regionråd anbefaler Midt- Tromskommunene å slutte seg til prosjektet
ved at det oppnevnes en prosjektgruppe i hver av kommunene, eller i et
interkommunalt samarbeid.
RR ber om at evt. videre oppfølging av saken legges til AR.

06/16

ORIENTERING – dokhelse

Vedtak:

Midt- Troms regionråd tar redegjørelsen til orientering, og anmoder om at de funn
som fremkom i orienteringen følges opp administrativt i de respektive kommuner.
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07/16

UTTALELSER
Desentralisert lærerutdanning

Vi viser til ”Hovedavtale om samarbeid mellom Midt-Troms regionråd og Universitetet i Tromsø”.
Midt-Troms regionråd er bekymret for tilgangen på kvalifiserte lærere til skoleverket i våre
kommuner. Mange lærere nærmer seg pensjonsalderen. Når nye stillinger lyses ledig er det færre
kvalifiserte søkere enn tidligere, og det er stor ”turnover” av lærere spesielt i de minste kommunene.
Regionen har meget gode erfaringer med tilrettelegging av desentraliserte profesjonsstudier både
sykepleiere - og lærerutdanning til Midt-Troms. Disse tilbudene har vært avgjørende for rekruttering
av nøkkelpersonell til kommunene. Siste opptak til desentralisert lærerutdanning var imidlertid så
langt tilbake som til 2008, og var i regi av daværende Høgskolen i Tromsø.
Studiesenteret Finnsnes (SF) har de siste årene fått flere henvendelser fra interesserte søkere med
forespørsler om nye opptak til desentralisert lærerutdanning i Midt-Troms. SF har også besøkt
samtlige kommuner og drøftet kompetansebehovet i skoleverket, og fått tilbakemelding fra
kommunene om at behovet for kvalifiserte lærere er stort.
Midt-Troms regionråd er kjent med modellen for fleksibel lærerutdanning, tilpasset søkere i
distriktene som nå prøves ut i Finnmark. Regionrådet er også kjent med at Høgskolen i Telemark (nå
Høgskolen i Sørøst Norge)har gitt SF et tilbud om desentralisert lærerutdanning.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)ved UiT har imidlertid så langt ikke villet åpnet for et
slikt tilbud i Midt-Troms. De henviser da til den korte avstanden til Tromsø.
Kommunene gir uttrykk for at omleggingen av lærerutdanningen bidrar til at de unge ikke kommer
tilbake etter endt utdanning, og at de skjerpede kompetansekrav reduserer tilgangen på lærere i
regionen. Kommunene mener også at et desentralisert utdanningstilbud vil henvende seg til en helt
annen søkergruppe (voksne etablerte søkere) enn de som ønsker å studere i Tromsø. Midt-Troms
regionråd mener at et forutsigbart tilbud om desentralisert lærerutdanning er helt avgjørende for å
sikre en stabil rekruttering av lærere til vår region både på kort og lang sikt.
Et mål i hovedavtalen er: ”Å bidra til at innbyggere i Midt-Troms skal ha en stabil og langsiktig tilgang
til relevante utdanningstilbud gitt av UiT”.
Med henvisning til hovedavtalen og UiTs samfunnsoppdrag, anmoder vi UiT om å innlede dialog med
Studiesenteret Finnsnes for tilrettelegging av en fleksibel desentralisert lærerutdanning som dekker
hele Midt-Troms etter samme modell som i Finnmark.

Vedtak:

Midt- Troms regionråd vedtar uttalelsen.
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08/16

ÅPEN POST

Ingen saker til behandling

Geir- Inge Sivertsen
regionrådets leder

Louis S. Edvardsen
daglig leder
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