PROTOKOLL FRA MØTE
NORD-TROMS REGIONRÅD DA
EMNE:

Styremøte Nord-Troms Regionråd nr 4-2017

STED:

Skype

TIDSPUNKT:

15. mai 2017 kl 1000

DELTAKERE:
Ordførere:

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Øyvind Evanger, Nordreisa
Knut Jentoft, Storfjord
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Svein O. Leiros, Kåfjord

Fra adm:

Berit Fjellberg, daglig leder

Forfall:

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Merknad til innkalling: ingen
Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende saker under eventuelt:


Orientering – mottaksstasjoner for fisk



Generalforsamling Halti næringshage, hvem kan møte



Studiesenteret.no



Vekslingsmodellen – kort orientering

VEDTAKSSAKER:
Sak 22/17

Godkjenning av referat fra møte 27.-28.03.17

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte

Forslag til vedtak:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet i 27. og 28.
mars 2017 på Lyngskroa.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
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Sak 23/17

Oppfølging av sak vedrørende eksisterende løypenett for snøskuter i
Nord-Troms

Saksdokumenter:


Referat fra møte med Fylkesmannen 5. desember 2016, Olderdalen



Sak 02/17 Uttalelse: vedrørende behov for utredning av eksisterende
løypenett for snøscooter i Nord-Troms

Saksopplysninger:
I henhold til den nye Motorferdselsloven som trådte i kraft 15.06.15 må samtlige
snøskuterløyper i landet utredes og godkjennes på nytt for å være gyldig også etter
2021. Eksisterende løypenett i Nord-Troms er utredet og godkjent tidligere. Med ny
lov og forskrift er det er gitt en overgangsordning på 6 år for å utrede og godkjenne
etablerte løyper i Nord-Troms og Finnmark på nytt. I møte med Fylkesmannen i
Troms i desember 2016 var et samlet regionråd enige om at;

«Å utrede eksisterende vedtatte løypenett på nytt, fordrer unødvendig bruk av
ressurser, både i forhold til økonomi og personell.»
I sak 02/17 ble det i regionrådsmøte i januar gjort følgende vedtak:

«Eirik Losnegaard Mevik utarbeider forslag til uttalelse fra regionrådet som
oversendes til godkjenning i styret. Uttalelsen sendes media, departementet,
Statsråd, stortingsrepresentanter fra Troms- og Finnmark og Fylkesmannen i
Troms.»
Det er pr i dag ikke utformet og sendt en egen uttalelse fra Nord-Troms, men saken
er tatt opp i møte med representanter fra Troms og Finnmark på Stortinget i april
2017. I tillegg er saken også tatt opp med fylkesråd Ørnebakk i Troms.
Vurderinger:
KS Finnmark har i høringsrunden i 2014, sak 14/25, gitt tydelige innspill på at de
ikke støttet noen overgangsordning for etablerte skuterløyper i Nord-Troms og
Finnmark begrunnet med omfattende kommuneplanarbeid og kostnader for å
beholde et velfungerende løypenett. Videre foreslo KS at «hjemmel for videreføring

av eksisterende løypenett i Nord-Troms og Finnmark bes inntatt med egne
bestemmelser i lov og forskrift».
Etter at loven og forarbeidene er behandlet i Stortinget, hvor alle løyper kreves
utredet (også eksisterende), har KS Finnmark behandlet saken på nytt. Vedtaket fra
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januar 2017 i fylkesstyret; «… mener at nye krav om utredning av skuterløyper ikke

skal ha tilbakevirkende kraft på allerede godkjente skuterløyper i Finnmark.
Kommunene opplever at ny motorferdselslov stiller meget strenge krav og fører til
en svært ressurskrevende utredning av traseer for skuterløyper». « .…det er
forståelse for at nye løyper behandles etter ny motorferdselslov, men alle
eksisterende godkjente skuterløyper i Finnmark og Nord-Troms skal ha automatisk
godkjenning».»… .mener kravene til saksbehandling fra Miljødirektoratet er mye
strengere enn det Stortinget har forutsatt når de vedtok den nye loven.»
Klima- og miljøminister Helgesen har svart KS Finnmark på henvendelsen om
utredningskrav. Statsråden viser i sitt brev til behandlingen i Stortinget og at
overgangsbestemmelsene (periode på 6 år) for Nord-Troms og Finnmark var
gjenstand for en grundig drøfting. Videre vises det til at samme utredningskrav
gjøres gjeldende for både nye løyper og eksisterende løyper som skal videreføres
innenfor det nye regelverket. Helgesen sier også; „.. kan ikke se at det er noe under

stortingsbehandlingen av saken som tilsier at Stortinget har forutsatt noen form for
automatisk godkjenning av eksisterende skuterløyper.“
Saken ble også nevnt som en viktig politisk sak i regionrådets rådsforsamling i april.
Slik status i saken er pr dd, er det behov for å jobbe videre med denne politisk mot
nasjonalt nivå.
Saken legges fram uten innstilling fra saksbehandler.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Ordførerne Leiros og Mevik følger opp saken på vegne av Nord-Troms Regionråd.
Innspill gitt i møtet;


Det må utarbeides en uttalelse hvor man viser til vedtakene fra KS Finnmark



Regionrådet bør be om et møte med KMD ved statssekretær Grete Ellingsen



Bør gå ut i media med saken



Gjøre en henvendelse til leder i KS Troms Tom Mikalsen

Vedtak:

Sak 24/17

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Høring – planprogram og varsel om oppstart av regional plan for
reindrift

Saksdokumenter:
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Innspill fra Nord-Troms Regionråd til regional plan for reindrift av 15.04.16



Høringsbrev og planforslag fra fylkesrådet i Troms 12.04.17

Saksopplysninger:
Fylkesrådet i Troms har utarbeidet et forslag til planprogram – regional plan for
reindrift i Troms. Dette er sendt på høring med frist 7. juli i år.
Nord-Troms Regionråd har i april 2016 gitt innspill til videre arbeid med
planprogrammet, hvor vi sluttet oss til forslaget til innspill fra Kvænangen
kommune.
I forkant av dette deltok Nord-Troms i første fase (2015/2016) av arbeidet med
planprogrammet. Vi ble invitert til å delta i ulike arbeidsgrupper. Det var lagt opp til
3 arbeidsgrupper, hvor hvert regionråd kunne delta med 1 representant.
Rådmannsutvalget oppnevnte følgende representanter:
1.

Tema arealutfordringer: Svein Solberg, Skjervøy

2.

Tema reindrifta som næringsaktør: Kåre Pedersen, Kåfjord

3.

Tema kulturell bærekraft: Anne Berit Bæhr, Kvænangen

Det er også utarbeidet en verdikjedeanalyse for næringen av Norut i juni 2016.
Innstilling til vedtak:
Kommunene i Nord-Troms bes gjennomgå tidligere innspill fra regionrådet og gjøre
eventuelle endringer i forkant av regionrådets møte 27. juni 2017. Saken behandles
i regionrådet før uttalelse sendes innen frist 7.7.17.
Vedtak:

innstillingen ble enstemmig bifalt.

ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER:
Masterutdanning lærere – søkertall Nord-Troms
Søkere til fleksibel modell Finnmark og Nord-Troms:


1-7 har 104 søkere totalt, hvorav 13 fra Nord-Troms



5-10 har 117 søkere totalt, hvorav 11 fra Nord-Troms

Informasjon til kommunestyrene
o

Årsrapport 2016

o

Orientering om utredningsarbeid regionalt samarbeid, sak kommer til
kommunestyrene høsten 2017
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o

Sendes ut samlet

Stedskvaliteter Nord-Troms


Kort ferdig opptrykt, 4 stk med konvolutter



Skal brukes i tilknytning til satsingen HoppIDÈ



Skal også benyttes under konferansen til høsten

Ny regional ungdomskonsulent


Hege Liland som var engasjert i vikariatet for Lise Jakobsen sluttet 30. april



Tidligere leder av Nord-Troms ungdomsråd Victoria Mathiassen fra Skjervøy
er engasjert i perioden 15.08.-31.12.17

FORkommune – forskningsprosjekt


4 av Nord-Troms kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen) har
sagt ja til å delta i forprosjekt «innovasjon og nettverk i kommunesektoren»



Storfjord og Kåfjord sjekker opp deltakelse fra egen kommune

Arbeidslivsdagen UiT 13. (studenttreff)-14. september


Halti næringshage har sendt ut invitasjon til kommunene om de vil delta på
felles opplegg med studenttreff (kl 1900 onsdag 13.09) og felles stand for
Nord-Troms (14.09) på UiT som tidligere år. Frist 15.05.17



Bør være mer struktur på opplegg om kvelden – flere ordførere gir
tilbakemelding om at de ønsker å delta



Lyngen valgte å bruke andre til å representere kommunen (unge folk) – skal
være tydeligere i kommunikasjon vedrørende en felles regional stand



Skal vi gjøre noe ekstra – gjøre noen stunt? Hvordan kan vi synliggjøre vår
region på en bedre måte? Tenke litt strategi og plan



Bør NUNT (næringsutviklerne) ha en rolle?



Idèliste/momentliste – hvordan markere oss + arbeidskraftbehov både i
offentlig og privat sektor



Er det en ide å samle studentene til en egen samling?



Alle sender innspill til sekretariatsleder med momenter til forbedring

ÅPEN POST/DISKUSJONSSAKER:
Forslag møteplan/tema 2017:


27. juni – skypemøte – flyttes fram til 19. juni kl 12-14



5. september i Kvænangen – Forslag fra AU: diskutere hvordan sette politisk

dagsorden – sjekke mulighetene for prosessleder fra KS
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31. oktober skypemøte – valg av ny leder og nestleder – Kåfjord kan ta
lederverv, diskutere nestleder og avklare hvem som er neste i rulleringen



28. november i Lyngen Forslag fra AU: tema for møte: iverksettelse endra

organisering – utarbeide årshjul for 2018


Det er ok med ordning at kun ordførere deltar i skypemøter og rådmenn
deltar ved fysiske møter. Ved endra organisering er det aktuelt at en av
rådmennene deltar på styremøtene

Styret i regionrådet var enige om:
Å flytte møte i juni til mandag 19. Styret var enige i forslag til tema fra AU på de
ulike møtene.
I tillegg forslås følgende:


Helsedag i samarbeid med UNN – høst 2017 Forslag: 24. oktober i Olderdalen

– ok dato


Nærings- og utviklingskonferanse – styringsgruppa foreslår 28. september i

Nordreisa – ok dato


Medie-handtering ved kriser – Forslag fra AU: tas med som innspill til årshjul

2018. Skjervøy ved Ørjan; skal sjekke om muligheten for å åpne for
deltakelse fra de andre kommuner på planlagt seminar 30. mai
I tillegg er Fjelloven aktuell å sette som tema for ett møte i 2018. sekretariatsleder
oversender tidligere uttalelse vedr samerettsutvalget II.

Eventuelt
Hvem kan møte for regionrådet i generalforsamling Halti Næringshage 22. mai
2017? Daglig leder møter for regionrådet.
Mottaksstasjoner Nord-Troms ved Svein:
Ordning pr i dag med lokale mottak som har samarbeid med Karls fisk og skalldyr
som henter fisken på mottakene. Det gis føringstilskudd for denne ordningen,
avtale fra 2010. Avtalen er inngått med flere parter blant annet Råfisklaget og
Troms fylkeskommune. Regionrådet inviterer seg på et møte med Råfisklaget i
Tromsø.
Studiesenteret.no ved Ørjan:
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Salangen kommune har tatt kontakt med Skjervøy kommune vedrørende situasjonen
for studiesenteret.no. Det er bare Skjervøy av kommunene i Nord-Troms som er
medeier i studiesenteret.no.
Vekslingsmodellen – Svein har vært på møte i styringsgruppa. Modellen fungerer
godt. Ønskelig å få med Nordkjosbotn vgs. Møte i morgen i Tromsø – fokus på
viktighet med erfaringsutveksling og fokus på kvalitet. Eget seminar for veiledere til
høsten er spilt inn av Svein.
Neste møte: mandag 19. juni kl 1200 på skype.

Møtet hevet kl 1130
Rett protokollutskrift bevitnes
15. mai 2017
Berit Fjellberg
Referent
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