Protokoll regionrådet
5. desember, Berg

PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD 05.12.16
Sted:

Kommunehuset, Berg kommune, Skaland
Møtes varighet kl 1000 - 1410

Ordførere:

Geir-Inge Sivertsen
Marit Espenes
Roar Jakobsen
Nils Foshaug
Jan- Eirik Nordahl
Fred Ove Flakstad
Jan Fredrik Jenssen

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

Forfall:

Toralf Heimdal

ordfører Bardu

Rådmenn:

Hogne Eidissen
Alf Rørbakk
Tore- Jan Gjerpe

rådmann Målselv
rådmann Tranøy
rådmann Berg

Andre:

Ragnvald Storvoll
Bjørn Fredriksen
Inger Andreassen
Louis S. Edvardsen

Byregionprogrammet Prosjektleder (sak 55/16)
Byregionprogrammet Prosjektansvarl (sak 55/16)
Lenvik kommune
Planlegger
(sak 55/16)
Daglig leder Midt- Troms regionråd

Leder RR

Leder AR

Innledning
Møtet ble åpnet av ordfører Berg kommune Roar Jakobsen, som ønsket velkommen til kommunen.
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Saksbehandling

53/16

Godkjenning av protokoll fra møte 24. oktober

Vedtak:
Protokoll fra RR-møtet 24. oktober i Målselv godkjennes.

54/16

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

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.

55/16

Arbeidsmøte Byregionprosjektet

Vedtak:
1. For å få til en felles samhandling og regionale planer er det viktig med tidlig forankring i
kommunene, for felles arena som en bygger videre regional samhandling på. Prosessen
startes med en felles samling for kommunestyrene.
2. Felles kommunestyremøte for de 8 Midt- Tromskommunene gjennomføres i Målselv mandag
13. februar. Hver enkelt kommune står ansvarlig for å innkalle sitt kommunestyre til møtet. I
den sammenheng velges følgende grupper og personer:
a. Praktisk tilrettelegging: Prosjektledelsen i BYR (Bjørn, Ragnvald)/ daglig leder
Regionrådet (Louis)
b. Egen arbeidsgruppe for å organisere arbeidet videre med regionale næringsplaner.
c. Styringsgruppa (Geir-Inge, Marit, Nils) /leder av AR (Hogne)/to medlemmer fra
arbeidsgruppa i BYR med plankompetanse (delegeres til prosjektledelsen å peke ut
disse).
3. Re-forankring av Byregionprogrammet rundt om i kommunene må fortsette, og kan også
sees i sammenheng med felles kommunestyremøte.
4. Det lages en felles plattform for dokumentering og nyheter fra byregionprogrammet som
legges ut på nett via Lenvik kommunes hjemmeside, og som øvrige kommuner lager link til
fra sine hjemmesider til.
2

5. Midt- Troms regionråd er positiv til at rullering av kystsoneplanene gjennomføres som en
interkommunal planprosess etter samme mal som ved forrige kystsoneplanprosess for Midtog Sør- Tromskommunene.
a.

Til styringsgruppe for rullering av kystsoneplan velges følgende: Geir Inge Sivertsen,
Alf Rørbakk og Tore Jan Gjerpe + åpning for å ta inn medlemmer fra Sør- Troms.
b. Daglig leder regionrådet gis ansvaret for å sende ut invitasjon for deltakelse i ny
planprosess, til kommunene som var deltakere ved forrige kystsoneplanprosess for
Midt- og Sør- Tromskommunene, samt Målselv. Svarfrist for invitasjonen settes til 15.
mars 2017.

56/16

Åpen post

Uttalelse:
Dronebase Midt- Troms
Midt- Troms regionråd ser med glede at kompetanseklyngen i Tromsø knyttet til droner nå skaper
arbeidsplasser i Midt-Troms. Forskningsinstituttet Norut har utvidet sin virksomhet innenfor droner
til fast ansatt droneflyver med kontor i Bardu. Norut benytter også Elvenes flyplass i Salangen til
testing av sine droner, noe som bringer hele droneavdelingen fra Tromsø dit i perioder.
Kystvakten flyr nå sivile droner på sivilt regelverk underlagt sivil luftfartsmyndighet. Bruk av sivile
droner i en nasjonal beredskapsressurs som Kystvakten er et viktig og riktig første steg mot en bedre
maritim beredskap. Maritimt vil Midt- Troms regionråd utfordre Forsvaret til å bruke Andfjorden
utenfor Senja til integrasjon av sine egne sivile droner mot det militære kystvakthelikopteret NH 90.
Midt-Troms med alt fra arktisk klima på innlandet til kystklima på Andfjorden er således en utmerket
vugge for norsk droneindustri å drive utvikling av teknologi, prosedyrer og tjenester i.
Videreutvikling av droneindustrien må ha som mål å integrere droner i ordinært luftrom for å
operere på like vilkår med bemannet luftfart.
Midt- Troms regionråd oppfordrer både nasjonale og regionale myndigheter til å benytte denne
unike muligheten til å videreutvikle droneindustrien både for de maritime og landbaserte næringene.
Bardufoss flyplass med tilhørende kontrollsone er en unik arena for å videreutvikle droneindustrien.
Midt- Troms regionråd oppfordrer derfor Forsvaret og Avinor til å legge til rette for dette gjennom å
søke samarbeid med forskningsinstituttet Norut.
Allerede eksisterende infrastruktur som Mauken/Blåtind og Setermoen skytefelt, samt luftrom over
disse etablert av Forsvaret må kunne brukes av lokalt næringsliv til lokal verdiskaping i de tidsrom
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Forsvaret ikke bruker det selv.
Lokal utmarksnæring flyr allerede droner for reindrift i disse områdene, og Forsvaret flyr selv droner
som en del av landmakten i disse områdene.

Uttalelsen enstemmig vedtatt av Midt- Troms regionråd

Geir- Inge Sivertsen
regionrådets leder

Louis S. Edvardsen
daglig leder

4

