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Orienterings- og diskusjonssaker:
o

Presentasjonen av Nordkalottens Grensetjeneste ved Riitta Leinonen
og Ellen Rydningen

o

Henvendelse fra samordningsenheten ved UNN vedr regionalt møte

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

Tema: Regionalt samarbeid Nord-Troms
I regionrådsmøte på Skjervøy 22.09.16 ble det gjort følgende enstemmige vedtak:
«Styret i Nord-Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen:
1. Administrasjonen får i oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet
2.

Rådmannsutvalget får i oppgave å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale
samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye
samarbeidsområder

3.

Forslagene presenteres for styret i regionrådet i mars-møte neste år. Saken legges også fram
representantskapsmøte april 2017»

Dokumenter i saken:


Oversikt over regionalt samarbeid i Nord-Troms



Notat – oversikt over innsamlet bakgrunnsmateriale



Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid Nord-Troms (politisk og administrativ
dimensjon)

Daglig leder orienterte om status i utredningsarbeidet;
1. Samarbeidet i et historisk perspektiv
2. Oversikt over samarbeid (regionrådet, tjenestesamarbeid, prosjekter,
samarbeid gjennom egne rettssubjekt med driftstilskudd fra kommunene)
3. Presentasjon av diskusjonsnotat
Samarbeidet i et historisk perspektiv;
Fra NUG til Nord-Troms Regionråd 1989 – 2017 (ikke utfyllende med alle detaljer)
- oversikt basert på dokumentet «Nord-Troms samarbeidet. Innsamlet grunnlagsmateriale»

Årstall Eget utredningsarbeid
1989

Stiftelse av NUG AS (Nord-Troms
Utviklingsgruppe AS) – 4
eierkommuner

1990

«Hærfører uten hær» - en analyse
av strategier for utvikling av det
regionale samarbeidet i NordTroms (4) NUG

1994

Regional strategisk næringsplan
for Nord-Troms 1994 – 1997
(NUG-kommunene)
Behandlet i alle K-styrer
Fast sekretariat etablert
Prosjekt «Ny organisering av NT –
samarbeidet (ferdig 99)

1996

Grunnlag og data

Eksterne påvirkere
HVPU-reformen kom i 1991
Tiltakssonen etablert 1989
Nord-Troms Reiseliv etablert
1998

Avklaringskonferanses «diagnose»:

Manglende forpliktelse mellom
kommunene /kommunene og NUG

Mistenksomhet og manglende
åpenhet mellom kommunen

Sekretariatsfunksjonen
Befolkning NT4: 12 3999 (13 100 i 1983)
Off/privat tjenesteyting: 38%
Primærnæring: 16%
Varehandel/hotell: 13%

Reform -94 (rett til utdanning
på videregående nivå)

Mål for arbeidet:
Bedre oversikt gjennom samordning
Bedre ressursutnyttelse
(personellmessig og økonomisk)
Bedre utviklingsmiljø (samlokalisering –
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samordning)
1997
1999

2000

2002

13.11.97 Nord-Troms Regionråd
DA stiftet (6 kommuner)
Konsekvensanalyse «Bosetting,
arbeidsmarked og sysselsetting i
Nord-Troms, Troms
Fylkeskommune

Handlingsplan for Nord-Troms
2000 -2003
vedtatt; Politisk – administrativt –
prosjekter
Mobilisering via 4 samlinger; 370
deltakere
Satsing på ungdomsprosjektet
vedtatt
Senterstrategi – utarbeidet på
bestilling fra Troms
Fylkeskommune

Data fra «Evaluering av tiltakssonen i
Nord-Troms og Finnmark (1997) ga
bakgrunn for dette arbeidet:
Regionen er ikke attraktiv nok - store
flyttetall

Sysselsetting: Fiskeri og landbruk
dominerer primær og
sekundærnæringene I forhold til
Troms: lavest sysselsetting i
offentlig sektor

Arbeidsmarked – høyest
arbeidsledighet i Troms

Befolkning – kvinneunderskudd

Kommunal økonomi – stram
økonomi /krav til nedskjæringer
Styret i Nord-Troms Regionråd er
oppdragsgiver, med Troms
Fylkeskommune som prosjektledelse
Fokus: Kvinner, ungdom og næring

Troms Fylkeskommune /plan og næring
som regional utviklingsaktør – ber
regionrådene i Troms å utrede
hensiktsmessig regional inndeling

2003

Moderniseringsprosjektet 20032005 – Kommunene i Nord-Troms
ser på flere muligheter for
samarbeid og
konkurranseutsetting.

Skjervøy kommune invitert til å delta,
kobler på de andre NordTromskommunene

2005 -06

Nord-Troms strategier 2006-10,
vedtatt 2006
Handlingsplan rulleres hvert
andre år

Strategiarbeid med fokus på:
Kompetanse -Regional utviklingInfrastruktur-Tjenestetilbud-Profilering

2010
2011

2012

Oppdatering av plangrunnlaget i
forbindelse med rullering av NTstrategier
Omdømmeprosjektet iverksettes
(2011-2014)
Beskrivelse og vurdering av alle
interkommunale samarbeid –
rapport v/ Kjetil Hallen
Kommunene i Nord-Troms har et
omfattende samarbeid, ofte med
ulike kommuner, ulike
samarbeidsformer og ulike
kostnadsfordelinger.
De mange og ulike
samarbeidstiltakene gir liten
oversikt som vanskeliggjør både

Evaluering av tiltakssonen for
Nord-Troms og Finnmark
Statlig omstillingsordning i regi
av KRD (ensidig
næringsgrunnlag)

Fram til 2002 hadde KRD
ansvaret for
prosjektbevilgninger over
kapittel 551.60 i SB - Robuste
regioner - Senterstrategi og
lokalsamfunn.
Moderniseringsprosjektet
igangsatt av staten
Reform 97 (6-åringer inn i
skolen)

Framtidas kommunestruktur
(KS Troms)
NAV-reform
Kunnskapsløftet
Forvaltningsreformen
Pensjonsreformen

Utfordringer i regionen:
• befolknings- og demografiutvikling
• kompetansenivå på grunnskolen
• høy andel barn med
spesialundervisning
• lav andel av befolkningen med
høyere utdanning
• få store næringsaktører i regionen
• mange små og bitte små bedrifter
Nord-Troms kommunene har store
utfordringer med demografiutviklingen,

Samhandlingsreformen
Høgskolereformen (fusjon
universitet/høgskoler
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administrativ og ikke minst
politisk styring.

da vi får 1500 færre arbeidstakere og
1200 flere pensjonister fram mot 2030

2013

Nærings – og utviklingsplan for
Nord-Troms
Startsamling 2.og 3.oktober 2013

2014

Strategisk del av NT Strategier
oppdateres med nye tall for
Handlingsplanen 2014 – 15
I møte med TFK/regionrådets
styre prioriteres følgende
områder:
Studiesenteret – Bolyst Næringsutvikling
Alle prosjektplanene i «Nærings –
og utviklingsplan for Nord-Troms»
iverksettes (siste finansiert
5.1.2016)
Overordnet styrings – og
strategidokument 2016-19
Gjennomgang interkommunalt
samarbeid og organisering av
regionrådet

Satsing på Nord-Troms av Troms
Fylkeskommune grunnet særlige
utfordringer på demografi, utdanning,
næringsutvikling
7,5 mill bevilget til arbeidet.
Troms Fylkeskommune bevilger 5 mill
over 5 år (2014-19) til Nord-Troms
Studiesenter på bakgrunn av eget
strategidokument

2015

2016
2017

Fylkesmannens januarmøte
med rapport over situasjonen i
Troms, med særlig fokus på
demografiutviklingen.

Arbeid med full finansiering av
«Nærings – og utviklingsplan for NT»

«Nærings – og utviklingsplan for NordTroms» skrevet inn.

Barnevern
Politireform
Kommunereform
Fritt behandlingsvalg
Privatskoleloven

Etter en gjennomgang av historikken, ble status/evaluering av de ulike tiltakene
gjennomgått (utsendt i forkant). Dokumentet skal ferdigstilles til rådsforsamling i
april.
Det utarbeidede diskusjonsnotatet ble presentert før det ble åpnet for diskusjon.
Konklusjoner fra drøftingene og fastsetting av videre prosess i arbeidet, se sak
14/17.

Møtet hevet kl 1810.
Berit Fjellberg
referent
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Tirsdag 28. mars:
kl 0830

Møtestart regionrådet – behandling av saker på dagsorden

Kl 1130

Informasjon om Nordkalottens grensetjenester ved Rittaa Leinonen og
Ellen Rydningen
Presentasjon utdelt i møte. PP vedlagt protokollen

Kl 1230

Møte med Troms fylkeskommune – tema samferdsel/infrastruktur
Hovedsaker:
1. Presentasjon og innspill til planprogram Regional transportplan
2018-2029 (se sak 20/17)
2. Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms – (omsøkt prosjekt,
mer info under diskusjonssaker)

VEDTAKSSAKER:
Sak 13/17

Godkjenning av referat fra møte 21.02.17

Saksdokumenter:


Protokoll fra skype-møte 21.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Kommentar til referatet:
I etterkant av styremøte er totalrammen for «Konferanse Nord-Troms» sak 11/17
endret, grunnet signaler om mindre tilskudd fra fylkeskommunen. Revidert
budsjettramme er kr 500.000.
Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møte
21.02.17.
Vedtak:

Sak 14/17

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Regionalt samarbeid Nord-Troms

Saksdokumenter:


Oversikt samarbeid i Nord-Troms



Notat innsamlet bakgrunnsmateriale (utredninger, forskning, historikk
samarbeid Nord-Troms)



Prosessplan framtidig organisering av NTRR datert 10.11.16



Eierskapsmeldinger (behandlet i kommunestyrene i regionen 2016)



Vedtak: Regionrådsmøtet 22.09.16, 10.11.16 og orienteringssak 31.01.17
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Vedtak: Rådmannsutvalget (RU) 17.-18.11.16 og 20.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde
vedtak om å utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget ble bedt om å gjøre
en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til
endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder. I møte den
10.november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser for arbeidet videre.
Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging
og bearbeiding av innsamlet materiale er gjennomført parallelt for begge
dimensjoner. Å velge ut samarbeidsområder og skape modeller for interkommunale
tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU. Regional samhandling
på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets styre
(ordførerne i de 6 kommunene).
Daglig leder for regionrådet ble kjøpt fri for å gjennomføre utredningen. Lisbeth
Holm er engasjert til å bistå daglig leder i arbeidet.
Saken vil bli presentert styret i møte og det legges opp til drøftinger med bakgrunn i
utarbeidet diskusjonsnotat. Konklusjoner fra drøftingene og fastsetting av videre
prosess gjøres i eget vedtak som fremmes i møtet.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Styret i regionrådet mener utredningsarbeidet som ble presentert og diskutert på
møte i dag er en god start på arbeidet. Styret er enige om følgende videre prosess:
1. Sekretariatet og rådmannsutvalget arbeider videre med arbeidet utfra signaler
gitt i dagens møte. (Sluttføre oversikt over regionalt samarbeid og utarbeide
forslag til ny organisering av regionrådet). Arbeidet skal være klart til
representantskapsmøte/rådsforsamling 25. april på Skjervøy.
2. For å sikre god deltakelse og et aktivt politisk verksted på rådsforsamlingen
inviterer ordførere sine representanter til et formøte med tema regionalt
samarbeid, hvor man diskuterer tema med bakgrunn i de utarbeidede
dokumenter.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.
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Sak 15/17

Regnskap 2016

Saksdokumenter:


Totalregnskap 2016



Delregnskaper 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl
ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord-Troms.
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:


«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter:
o

Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd)

o

Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for
rapport og regnskap)

o

Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt,
hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;


Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport).
Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk i
regnskap 2017.



Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og
rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til
uttrykk i regnskap 2017.



Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT



Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører.
Regionråd har økonomisk ansvar.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den
enkelte kommunene.
Delregnskap Drift:
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp
med et overskudd på kr 132.746 for 2016. Overskuddet skyldes i hovedsak at
følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2016 (dette er aktiviteter som er utsatt og
vil bli gjennomført i 2017):


Kr 50.000 til data- og arkivsystem



Kr 10.000 til kjøp av datautstyr



Kr 40.000 til mastergradsstipend (er utlyst, bør avsettes til fond)
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Kommentarer til avvik på kostnadssiden;
o

«Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2016,
kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»

o

«Møtekostnader» - overforbruk skyldes flere 2-dagers møter enn budsjettert.
Kostnaden har økt de siste årene grunnet endring i møtetidspunkt for
rådmannsutvalget, som har innført fast møtedag mandag i forkant av
regionrådsmøte. Dette medfører overnattingskostnader.

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter:
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 68.462 for
2016. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som
Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike
kurs, avvikling av eksamen o.l.
Det arbeides fortsatt med å få en forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.
Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms:
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2016.
Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;


Strategisk kompetanseutvikling i kommunene



Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter



Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %).
Totalregnskapet:
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for
regnskapsåret 2016 på kr 64.284.
Forslag til vedtak:
1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2016,
med et overskudd på kr 64.284.
2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres og
fordeles slik;
a. «Mastergradsstipend fond» kr 40.000
b. ”Frie fond” kr 24.284
3. Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.
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Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 16/17 Styrets årsberetning 2016
Saksdokumenter:


forslag til styrets årsberetning for 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i
Brønnøysund.
Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2016.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 17/17 Årsrapport 2016
Saksdokumenter:


Forslag til Årsrapport for 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.
Årsrapporten for 2016 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, NordTroms ungdomsråd/RUST og Nord-Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet
«Kompetanseløft i Nord-Troms 2014-2018». «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår
i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» som
også omfatter «Boligutvikling» og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», som
begge hadde oppstart i 2016, disse er også omtalt i årsrapporten. I 2016 ble det
iverksatt satsinger på «Mastergradsstipend Nord-Troms og Forskningsnode NordTroms», begge er omtalt i rapporten.
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Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2016 er også tatt med i årsrapporten.
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.
Forslag til vedtak:
Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2016, og legges
frem for representantskapet.
Vedtak:

Sak 18/17

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Tema rådsforsamling 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Rådsforsamling avholdes årlig i etterkant av representantskapsmøte i regionrådet.
Representantskapet er regionrådets øverste organ og består av 18 medlemmer (3
kommunestyremedlemmer fra hver av eierkommunene). Representantskapet og
styret (ordførerne) utgjør til sammen rådsforsamlingen, som skal være et politisk
verksted for utviklingen av regionen.
I 2016 ble den «nye» rådsforsamlingen orientert om regionrådets virksomhet, og
styret presenterte sitt overordnede styrings- og strategidokument for 2016-2019.
Vurdering:
Høsten 2016 valgte styret i regionrådet å iverksette prosessen med «regionalt
samarbeid Nord-Troms», se sak 14/17. I vedtak fra september 2016 går det fram at
dette bør være tema for rådsforsamling 2017.
Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd vil sette «Regionalt samarbeid Nord-Troms» som
tema for årets rådsforsamling. Det er viktig at alle styringsorganer i regionrådet
involveres og deltar i drøftinger vedrørende status og veien videre for samarbeidet i
regionen. Fastsetting av videre prosess i arbeidet bør også vedtas i
rådsforsamlingen. (Det vises også til vedtak i sak 14/17).
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

10

Sak 19/17

Nytt fra kommunene

Saksopplysninger:
«Nytt fra kommunene» settes på sakskartet ca en gang pr år. Under denne saken
orienterer ordfører om aktuelle saker fra egen kommune, ca 5 min pr kommune.
Dette er en grei måte å holde hverandre orientert om enkeltsaker, og en mulighet til
å gjøre koblinger/opprette samarbeid/diskutere og utveksle erfaringer.
Informasjon om hva som skjer i nabokommunene bidrar også til å bygge under
samarbeidet og øke kunnskapen om hva som skjer i regionen. Ordførerne orienterer
i møtet.

Kåfjord:
 Helsesenter – utfordring med ulike saksbehandlere i Husbanken


Skredutfordringer



Trollvik skole legges sannsynligvis ned fra høsten

Storfjord:
 Skredutfordringer – sliter med å finne handlingsrom for å utvikle kommunen


Sliter også med Husbanken – radikal nedgang i bevilgning, fri for penger
allerede for 2017



Trafikksikkerhet Oteren (E6/E8 Balsfjordeidet) – Storfjord ferdig med
reguleringsplan, mens Balsfjord ikke har behandla saken – frustrerende å ikke
komme videre

Skjervøy:
 Landa mye fisk i vinter


Jobber med flere fiskeriprosjekt



Marin Harvest skal gjøre endelig vedtak vedr smoltanleggsplaner mai



Barnehager – må opprette 2 nye avdelinger til høsten



Stor etterspørsel etter boliger



«Kostbart» for kommunen at befolkningstall ikke blir fortløpende oppdatert
(etterslep) – skal sjekke ut mer hva dette skyldes



Langbakken må ut på nytt anbud

Kvænangen:
 Også høy aktivitet i kommunen


I gang med å bygge 10 boliger etter Hamarøymodellen
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Venteliste på kommunale boliger



Ønsker å få daglig bussavgang til Alta



I startgropa med å bygge ny skole



Ligger an til å bli «omstillingskommune»



Jobber mye med plan



Næringsutvikling – jobber med flere aktuelle saker. Ellers er reiseliv et
satsingsområde – samarbeid mot Finnmark

Lyngen:
 Bygger to kaier


Bygger ny skole



Ligger høyt på lånegjeld pr innbygger etter store investeringer de siste årene



Spritfabrikken høster stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt



Unge reiselivsgründere etablerer seg i kommunen, veldig positivt



Opplever interesse utenfra for å investere



Utfordringer; dårlig vei, Pollfjelltunnel og tilgjengelige boliger

Nordreisa:
 Landsbysatsing – påskelandsbyen introduseres, få til enhetlig profilering


Omsorgsboliger utredes



Skredproblematikk Reisadalen



Sørkjosfjellet – ferdigstilles til årsskiftet



Rekruttering – utfordring med å rekruttere ledere (helse)



Enslige mindreårige flyktninger – bokollektiv – må gjøre nye vurdering da
antallet er redusert



Positivt i landbruket – unge folk som overtar



Sliter med rekruttering til fiskeryrket – mulig samarbeid med Skjervøy?



Store utbygginger – gjør at man er helt sprengt på overnatting. Nordlandia
hotell på Storslett er til salgs



Sprengt på arealer

Innspill under denne saken i møtet:
Ordfører sin rolle ved kriser (for eksempel raset i Lyngen hvor en omkom)
 Viktig å være forberedt som beredskapsleder


Viktig å ha alt på stell



Budskapet ut er kjempeviktig
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Medie-handtering ved krise – felles opplæring/sette på dagsorden



Mange interesser som skal ivaretas – mediehandteringskurs



Skjervøy skal ha temadag med: John Grimsby (?) – kommunikasjon i
forbindelse med krise

Forslag til vedtak fremmet i møte:
«Nytt fra kommunene» tas til orientering. Forslag om å sette mediehandtering ved
kriser på dagsorden følges opp av arbeidsutvalget, og settes opp som tema for et
regionrådsmøte.
Vedtak:

Sak 20/17

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Høring planprogram Regional transportplan 2018-2029

Saksdokumenter:


Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag planprogram for regional
transportplan 2018-2029

Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Fylkesrådet har vedtatt at planprogram for regional transportplan for Troms 20182029 skal sendes på høring med høringsfrist 29. mars 2017.
Gjeldende, og første, regional transportplan for Troms ble vedtatt av Fylkestinget
mars 2014, med planperiode 2014 – 2023. Det ble lagt opp til at planen rulleres
hvert 4. år, på samme måte som nasjonal transportplan. I regional planstrategi for
Troms 2016 – 2019, som ble vedtatt av Fylkestinget oktober 2016, går det frem at
det i perioden legges opp til å rullere regional transportplan.
Fylkesrådet vil gjerne ha tilbakemelding på følgende spørsmål:


Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i Regional
transportplan?



Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvor og hvordan man kan
finne informasjon?



Er høringspartens interesser tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet?



Er det andre utredningsbehov, eller annen relevant kunnskap som ikke
dekkes i forslaget?

I forbindelse med høring av planprogrammet deltok fylkesråd Ivar B. Prestbakmo,
Bjørn Kavli, Øystein Olav Miland og Signe Stoll fra samferdselsetaten og
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ungdomskonsulent Hanne Sofie Roaldsen fra Troms Fylkeskommune, Edel M.
Austlid fra Statens vegvesen og Jens Kristian Nilsen på vegne av næringsutviklerne i
Nord-Troms.
Fylkesrådens innledning/presentasjon holdt i møte er vedlagt.
Viktige spørsmål som fylkesråden ønsker tilbakemelding på:


Hva er de viktige strategier?



Hva har hovedprioritet på fylkesveg?



Er det mulig å stå sammen med andre regionråd? På tvers av fylkesgrenser?

Stikkord fra diskusjonen/innspill fra ordførerne:


Er det gjort vurdering av hydrogen som drivstoff? Dette er fraværende tema i
samfunnsdebatten



Fornuftig å tenke helhetlige infrastrukturløsninger



Spesielt fokus E8 Tromsø-Kilpis. Er det mulighet å få drahjelp med
veistrekningen over Balsfjordeidet?



Verdien av industriproduksjon i Lyngen – hvor oppdatert er tall fra industri i
rapporten fra «Kyst til marked»?



Trygghet for folk, ras-problematikk – ofte stengt i flere dager i regionen



Økning av trailertrafikk på E6 gjennom regionen. Utfordring med beredskap
og sikkerhet



Viktig å bli involvert i prosessen med planarbeid i fylkeskommunen



Korrespondanse viktig å ha fokus på



Skredsikring Mettevoll – bør ses i sammenheng med planene for
Kvænangsfjellet. Dette samme gjelder veien opp Reisadalen – stor belastning
på veien i forbindelse med statnettutbygging

Svar fra fylkesråden;


Korridor Tromsø-Kilpis – drahjelp (Balsfjord-Hatteng) denne strekningen
begynner å bli kritisk



FV 868 – veien er ikke så god. Utfordring skredoverbygg og Pollfjelltunnelen



Fra «kyst til marked» – godstransport - tall fra 2015 for sjømat, landbruk,
varehandel, avfall og forsvar. Lyser ut anbud i vår på å få oppdaterte tall «fra
kyst til marked»



Bør være korrespondanse der det er mulig



Skredsikring i NTP- ramme er avgjørende for skredtiltak i RTP
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Hydrogen/miljøvennlig teknologi; Valg av teknologi er nr 2 funksjon/tilfredsstille krav nr 1 i forhold til dette. Satses stort på
elektrifisering. FK med i nettverk, driver noe utprøving

Andre momenter;


Utfordrende situasjon med trafikksikkerhetssituasjon på Oteren, Storfjord har
alt på stell, mens Balsfjord ikke er ferdig



Reisetid på ferge må med i anbud når dette skal ut (sist runde gikk reisetiden
over Lyngenfjorden opp og ikke ned)



Interessant å få innspill på de tre spørsmålene som ble reist av fylkesråden



Behovsprøving drosje – endringer forespeilet, viktig å følge med



«Hjem for en 50-lapp» - ordning for ungdom i Troms. Oppfordre ungdom til
å bruke ordningen



Korrespondanse – buss – hurtigrute fra Skjervøy – ikke mulig med dagens
ruter

Oppfordring til kommunene:


Ta kontakt tidlig med fylkeskommunen i planarbeidsprosesser for å få kobla
på kollektivtransport

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Innspill gitt i møte tas med i den videre planprosessen. Det er ønskelig med
lignende møter i høringsrunden for regional transportplan og handlingsplanen til
høsten.
Vedtak:

Sak 21/17

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Uttalelse til St.meld. 20 (2016-2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Saksdokumenter:


St.meld. 20 (2016-2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Ørjan Albrigtsen og Øyvind Evanger utarbeider et forslag til uttalelse fra NordTroms Regionråd som sendes til godkjenning hos øvrige styremedlemmer før den
sendes Nærings- og fiskeridepartementet.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.
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DISKUSJONSSAKER:
Møte med Troms fylkeskommune – tema samferdsel/infrastruktur (deltakere samme
som under sak 20/17)
Diskusjon vedrørende omsøkt prosjekt:
Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms - hvordan kan vi realisere dette
arbeidet sammen?


Godstrømanalyse – SVV og FK kan bidra med input (får oppdaterte tall før
sommeren 2017)



En del av arbeidet er å sy sammen kjent kunnskap fra ulike eksisterende
rapporter



SVV kan bidra med informasjon – rutevise analyser (disse er også tilgjengelig
på nett -NTP)
o

Tatt for seg parsell for parsell

o

Konkrete prosjekt er omtalt



Interessant med fokus på bo- og arbeidsmarked/forstørra regioner



Næringsutvikling i et fremtidsperspektiv



Signaler fra fylkesråden; – er positiv til en slik utredning, ramma kan tas ned
da noe kunnskap allerede er tilgjengelig (ikke behov for å gjøre
dobbeltarbeid). Signaler gis til fylkesråd for næring som er ansvarlig for
behandling av saken



Samferdselsetaten oversender ekstisterende godstrømsanalyse sammen med
dagens presentasjon holdt i møtet

Henvendelse fra Magne Nicolaisen – samhandlingsenheten ved UNN
Til regionrådene i Troms og Ofoten.
Det er nå flere tiltak på gang, hvor det foreslås at regionrådene spiller en aktiv rolle.
I denne e-posten gir jeg en kort beskrivelse av de mest sentrale, og håper vi sammen kan drøfte hvor/når vi kan
følge opp disse tiltakene.
A) Vedtak i OSO.
OSO (overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene i Troms/Ofoten) har nylig fattet følgende vedtak;
(teksten nedenfor er utdrag av vedtaket. Hele ordlyden er i vedlagte dokument).
OSO oppfordrer regionrådene og UNN til å arrangere møter med tema «framtidens helse- og
omsorgsutfordringer – hvordan møte de demografiske endringene?»
Til møtet inviteres også helse- og omsorgspolitikere, kommunens administrasjon samt brukerrepresentant.
Tema på møtet bør være
o beredskaps- og koordineringsplaner for å møte framtidens helse- og omsorgsutfordringer,
o etablering av møteplasser på beslutningsnivå mellom UNN og kommunen, hvor målet er å
kvalitetssikre utskrivningsprosessen og koordinere kapasitetsutnyttelsen i regionen.
o tiltak for bruk av KAD-sengene i tråd med intensjonene.
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B) Nye prosedyrer for de 6 tidskritiske pasientgruppene
Kommuneoverleger fra hver av regionene samt UNN er i gang med et arbeid for å lage omforente prosedyrer for de
6 tidskritiske pasientgrupper (hjertestans, akutte brystsmerter, hjerneslag, traume, pustevansker, sepsis).
Når disse er ferdig planlegges regionale møter hvor prosedyrene presenteres og øving gjennomføres.
C) Fylkesmannen i Troms – oppfølgning av samling for ordførere og rådmenn.
Fylkesmannen i Troms arrangerer seminar for ordførere, rådmenn og helsesjefer den 19. og 20. april. Tema for
samlingen er velferdsteknologi og digitalisering. I programmet heter det;
En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer kombinert med mangel på helsepersonell, gjør
det nødvendig å tenke nytt om organisering av helse- og omsorgssektoren.
I gruppesesjonene presenteres ulike tema; fra faktakunnskap om dagens situasjon til nye måter å tenke
organisering og bruk av teknologi. Vi har delt deltakerne inn geografisk, og alle gruppene skal innom alle tre tema.
I gruppene vil det legges opp til diskusjon og innspill, målet er at dette skal gi grunnlag for prosjekter kommunene
kan jobbe videre med etter samlingen.
Det er altså flere sammenfallende initiativ fra ulike hold, hvor regionene / regionrådene pekes på. Det hadde derfor
vært flott om vi kunne drøfte en felles mal for å gjennomføre dette, samt datofeste slike møter – forhåpentligvis kan
vi klare det i løpet av høsten?

Diskusjon i møte;


Regionrådet kan bidra med å legge til rette for en slik helsedag for NordTroms



Aktuelt tidspunkt: høsten 2017



Avklare spørsmål vedrørende kostnader (samme signaler som Midt-Troms
har sendt)

ORIENTERINGSSAKER:
Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Helsefak vedrørende praksisplasser


Ønske om å få dette på plass



Vil komme forslag til samarbeidsavtaler til kommunene om ikke lenge

Masterutdanning lærere Nord-Troms


Prekvalifisering matte og norsk



Rekrutteringsmøter alle kommuner gjennomført



Eget rekrutteringsopplegg mot Nord-Troms videregående skole gjennomført



Møter med UiT, Nord Universitet og departement i Alta og møte med
kunnskapsministeren – tema rekruttering av lærere i Nord-Norge

Informasjon til kommunestyrene


Årsrapport – legges som referatsak til kommunestyrene



Kommentar i møte:
o

«Politikertilpasset info» – ønskelig med korte nyhetsbrev om de ulike
tiltakene som foregår i regionen, for eksempel velferdsteknologi
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Stedskvaliteter Nord-Troms


Kort bestilt – kommer



Skal brukes i entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ

Konferanse Nord-Troms


Orientering om status



Ordførere som vertskap



Styringsgruppe, Eirik L. Mevik leder



Tidspunkt – slutten september

Forberedelse møte Tromsbenken


Hotell, reise mm – ok



Nærmere fordeling av oppgaver tas opp på kaffeskype for ordførerne siste
fredag i mars, tidligere vedtak;
«Styret i regionrådet vil ta opp følgende saker i møte med Tromsbenken (evt
Finnmarksbenken) i møte 6. april kl 1015 på Stortinget:


Utredning scooterløyper – innledning ved Eirik L. Mevik/Svein O. Leiros



NTP – innledning ved Øyvind Evanger



Havbruksfond/Arealavgift – innledning ved Ørjan Albrigtsen



Tiltakssonen – innledning ved Svein O. Leiros



Kort orientering vedr «Opplysningsvesenets fond» ved Dan-Håvard Johnsen om
tidsramme tillater»

Regionrådsmøte i mai ble i møtekalender kombinert med møte med Sametinget.
Dette møte er vedtatt utsatt. Regionrådsmøte i mai kan kombineres med
Komm.prop.-møte i Tromsø 16. mai, eller det kan avtales eget skype-møte


Det ble avtalt skype-møte mandag 15. mai kl 10-12



Det innføres fast møtetid for «ordførerkaffe på skype» - siste fredag hver
måned kl 1200 – første gang mars!!!

Regionrådsmøte 28. november kolliderer med Samhandlingskonferansen. Er det
aktuelt å avtale ny dato for regionrådsmøte i november?


Avklares senere

Møtet hevet kl 1530
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
Referent
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