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DELTAKERE:
Ordførere:
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Svein O. Leiros, Kåfjord
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Sak 23/18 Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn

REFERATSAKER:


Fra Nord-Troms Regionråd - til KMD: Innspill til ny distriktsindeks

Forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt.
VEDTAKSSAKER:
Sak 14/18

Godkjenning av referat fra møte 30.01.18

Saksdokumenter:


Protokoll fra møte

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 30. januar 2018.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

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

Sak 15/18

Utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Troms

Saksopplysninger:
I seminar/møte i regionrådet 4. januar 2018 ble det jobba med hvordan vi skal
legge et godt grunnlag for samhandling for utvikling av Nord-Troms, og hvordan vi
sammen bygge en god samhandlingskultur.
Med bakgrunn i drøftinger og innspill gitt i overnevnte møte, skal det utarbeides et
forslag til utvidet samarbeidsavtale for å tydelig-gjøre forpliktelsen i samarbeidet og
definere noen kjøreregler for samhandling.
Sortering av materiale fra seminaret i januar er gjort, og bearbeidingsarbeidet er
startet opp. Dessverre er ikke forslag til avtale ferdigstilt, grunnet stor
arbeidsmengde og nytilsatte som er i opplæring i sekretariatet. Forslag til avtale bør
også behandles i arbeidsutvalget i regionrådet først, slik vi har praktisert det i andre
sammenhenger.
Forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte. Forslag til avtale behandles først i arbeidsutvalget før
den kommer til regionrådet, og deretter kommunestyrene.
Tillegg til vedtak fremmet i møte:

«…forslaget til avtale behandles først i arbeidsutvalget før den kommer til
regionrådet, deretter i representantskapet, og til slutt i kommunestyrene.
Vedtak:

Sak 16/18

forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig bifalt.

Avtale mellom Tromsø Idrettslag og Nord-Troms Regionråd

Saksbehandler: Dan-Håvard Johnsen
Orientering om status fra ordfører i Lyngen (saken er ikke ferdig utredet)
Nord-Troms Regionråd har i tidligere møte diskutert et mulig formelt samarbeid
med Tromsø IL. Regionrådet stilte seg meget positiv til en slik avtale. I fra mitt
ståsted bør en slik avtale innebære klare forpliktelser for begge parter. Hva slike
forpliktelser evt. Skal være må vi diskutere oss frem til men jeg ser for meg noe
slikt;
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Tromsø IL:
Tromsø IL besøker en kommune i Nord-Troms en dag pr år. Hva denne dagen skal
inneholde kan eksempelvis være fotballskole for barn på dagen og en
oppvisningskamp med flest mulig A-Spillere mot et sammensatt Nord-Troms lag på
ettermiddagen/kveld.
Det eksakte tidspunkt for besøket avgjøres av Tromsø IL og formidles til NordTroms Regionråd innen 1. februar samme år. Tromsø IL besørger selv transport til
dette besøket.
Vertskommune:
Vertskommunen forplikter seg i samråd med Tromsø IL sin kontaktperson å stå for
all bevertning til Tromsø IL sine representanter denne dagen.
Vertskommunen må stille med en tilfredsstillende banefasilitet. DVS Kunstgress som
ikke er eldre enn 10 år eller en god gressbane. Utstyr/organisering av fotballskolen
er vertskommunen sitt ansvar.
Aktiviteter ut over det skisserte avtales direkte mellom vertskommunen og Tromsø
IL. Det kan f.eks. være overnatting/sosial tilstelning på kvelden.
Nord-Troms Regionråd:
Nord Troms Regionråd avgjør lokaliseringen av kommunen som får
vertskapsfunksjonen. NTRR følger opp vertskommunen/idrettslaget og sørger for at
de er inneforstått med sine forpliktelser.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
1. Momentene som ligger i orienteringssaken er et godt utgangspunkt for å
inngå en avtale mellom TIL og NTRR.
2. Hver ordfører får i oppgave å forankre avtalen i klubbene.
3. Saksordfører sjekker ut med Framtid i Nord om de kan bidra til å ta ut spillere
til et sammensatt lag («presselag») som spiller kamp mot A-laget.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 17/18

Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen: -identitetsbærer og
berikelse

Saksdokumenter:


Prosjektskisse fra Birgit D. Nielsen

Saksbehandler: Berit Fjellberg
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Saksopplysninger:
Initiativtaker til prosjektet Birgit D. Nielsen orienterte regionrådet i møte 28.
november 2017 om Lyngshesten. Hovedutfordringen er å sikre hesterasen for
framtiden. Utfordringer presentert i møte/dokumentert i prosjektsøknaden;
•

færre enn 1000 hopper som kan få føll

•

100 føll blir født, det trengs 200 for å bevare rasen

•

mange hesteraser å velge mellom

•

utydelig identitet

•

ukjent rase

Birgit Nielsen presenterte også noen forslag til hvordan man kunne jobbe for å sikre
hesterasen framover gjennom;
•

tydelig identitet, basert på opprinnelseshistorie og kultur: fortellinger

•

egen sport som passer egenskapene: aktivitet

Regionrådet ga positive tilbakemeldinger i møte på at dette arbeidet er viktig å sette
fokus på framover. Møtet konkluderte med at saken burde følges opp.
Birgit Nielsen er i etterkant av møtet utarbeidet en forprosjektskisse som legges
fram til behandling i regionrådet.
Forprosjektsøknaden:
Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke
lyngshesten praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør.

Mål:
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk,
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.
Prosjektmål
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en
kunne vurdere om:
 interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall
og kjøp/salg


det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med
lyngshest

 lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner
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det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest
innafor landbruk og helse



det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen



om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen
(opprinnelse, kultur)

Vurdering:
Forprosjektsøknaden skisserer klare mål og forventninger til resultat, gjennom en
forprosjekt- og en hovedprosjektfase. Prosjektet har en tydelig kobling til
omdømmearbeidet som har vært gjennomført i regionen, hvor tre stammers møte
har vært ett element i den regionale identiteten. Omdømmesatsingen valgte ut tre
stedskvaliteter som regionrådet og kommunene skulle bygge videre profilering
rundt;


på lag med elementene – en spektakulær, rå og urørt natur



samarbeid og sameksistens – en kultur med tre stammers møte som er
eksotisk og eventyrlig



gjennomføringsevne – et folk som er ekte og ujålete, med
gjennomføringsevne

Det gjeldende tiltaket vil passe godt inn, og kan være med å bidra til å fremme en
felles regional identitet, samtidig som det kan bli et «produkt» som kan pakkes og
selges utad i opplevelses-sammenheng. Også andre bruksområder er nevnt i
prosjektsøknaden som for eksempel helse/terapiridning og til bruk i rideskoler.
Forprosjektet over ett år skal berede grunnen for ett eventuelt hovedprosjekt som
kan utvides over landegrensene på Nordkalotten/Barents-området.
Fra nasjonale myndigheter er det uttrykt ønske om å ivareta rasen, og oppfordrer til
en kommunal satsing på tilrettelegging for hest, da dette kan bidra til positive
effekter. De viser også til erfaringer fra andre land, hvor identitetsskaping med
utgangspunkt i regional merkevarebygging er en suksessfaktor for reiselivet (jfr
erfaringer fra Island).
Dette forprosjektet kan forløse noen muligheter i regionen, og bidra til å trygge
hesterasen. Lyngshesten er en av tre nasjonale norske raser av gammel opprinnelse.
Den første kjente utstilling hvor lyngshest var utstilt var i 1898 på Lyngseidet i
Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang organisert avl, primært i de nordligste
fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden. Man finner historiske spor av
lyngshesten i alle kommunene i regionen.
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Forprosjektets budsjett har en ramme på kr 388.550, med en finansieringsplan satt
opp med ca 50 % kommunale midler og 50 % fylkeskommunale/IN. Det er søkt om
midler fra begge regionrådene/kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området.
Begge regionrådene er foreslått som prosjekteiere, med representanter i
styringsgruppen.
Forslag til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i NordTroms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse».
2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra
nærings-/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet.
3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og
kan ivareta rolle som prosjekteier i forprosjektfasen.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Saken utsettes til neste møte.
Vedtak:

Sak 18/18

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Uttalelse vedrørende forslag om endringer i Energiloven § 4-7 om krav
om funksjonelt skille

Saksdokumenter: forslag til endringer i Energiloven
Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Stortingets Energi- og miljøkomité har til behandling et forslag om endring av
Energiloven (2016), ved å unnta kraftselskap med under 30.000 kunder fra kravet
om funksjonelt skille. Kravet i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Dette
kravet innebærer at nettet må skilles ut i eget selskap.
Fire av Nord-Troms kommunene er medlemmer i LVK (Landssamanslutninga av
vasskraftkommunar). LVK har i samarbeid med andre interesser i kraftbransjen
utarbeidet en uttalelse til saken;
Uttalelse fra LVK, med flere:
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Vedrørende behandling av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i
energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille
Lokale energibedrifter er motorer for lokal, bærekraftig næringsutvikling,
kompetansearbeidsplasser og lærlinger til bransjen. Vi stiller oss med dette bak
forslaget og ber komiteen om å støtte forslaget om å unnta selskap med under
30.000 kunder fra kravet.
Kravene i energiloven skal etter planen innføres fra 2021. Da saken var oppe til
behandling i 2016 var det flere argumenter som burde vært vektlagt tyngre:
En av de viktigste målsettingene med reguleringen skulle være å unngå
kryss-subsidiering. Dette er imidlertid allerede forbudt i dag. Det er unødvendig å
innføre dobbelt lovgivning. Det er ikke synliggjort at kryss-subsidiering er en
utfordring blant små og mellomstore kraftselskap.
Det er ingen åpenbar grunn til at norsk lovgivning skal være strengere enn
den europeiske, som kun har krav om skille for selskap med mer enn 100.000
kunder. EU har selv vurdert at et slikt krav vil være unødvendig byråkratiserende og
dyrt. De økte kostnadene vil legges på kundene i form av økt nett-tariff. Vi mener
dermed at et krav om et funksjonelt skille fremstår som lite forbrukervennlig.
Det funksjonelle skillet innebærer at ledelsen i energikonsernet (minimum
daglig leder og styre) ikke kan ha ledende stillinger i nettselskapet. Dette vil
forhindre ledelsen i mindre bedrifter fra å bruke ressurser der det er mest
formålstjenlig. Resultatet vil dermed kunne være en dårligere utnyttelse av
selskapets ressurser.
Et krav om funksjonelt skille for alle vil sannsynligvis medføre et økende
konsolideringspress på lokale kraftselskap, og dermed større sentralisering av
eierskapet på både produksjon og distribusjon. Dette vil kunne ha uheldige
konsekvenser for den lokale beredskapen, i tillegg til tap av lokale
kompetansearbeidsplasser. Vi mener slike prosesser bør skje som følge av valg
selskap eller eiere ser på som hensiktsmessig, ikke på bakgrunn av fordyrende krav
gjennom regulering.
På bakgrunn av det overnevnte ber vi komiteen gi sin støtte til forslaget om å frita
selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.
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Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra LVK med flere vedrørende behandling
av Dokument 8:87 S (2017-2018) om endringer i energiloven §4-7 om krav om
funksjonelt skille.
Vedtak:

Sak 23/18

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn

Ordføreren i Nordreisa har tatt initiativ til å nedsette et flyplassutvalg som overvåker
og ivaretar flyplassen. Nord-Troms Regionråd er bedt om å oppnevne en
representant til utvalget.
Sammensetningen av utvalget er foreslått som følger (en representant fra hver
aktør): ordfører i Nordreisa kommune, Avinor, reiseliv, næringsliv og regionrådet.
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Nord-Troms Regionråd oppnevner ordfører Ørjan Albrigtsen som representant i
flyplassutvalget.
Vedtak:

forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Innspill til utvalget gitt i møte: flyplassutvalget bør ha som mål og få på plass en
garanti om at Widerøe skal levere på regularitet.

ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER:
Møte med NrK Troms – tidspunkt?


Ønsker å ha møte med redaktøren. Drøfte hvordan vi kan få bedre
dekning/fremme saker fra regionen?



Samhandling mellom NrK Sapmi og Nrk Troms?



Tidspunkt – legges i tilknytning til KS kommuneprop – medio mai (k-prop
legges fram 15. mai)

Diskutere tema for møter våren 2018;
-

19.-21. mars i Oslo: regionrådsmøte, møte Tromsbenken, møte Kulturminister
o

Regionrådsmøte: behandle regnskap og årmelding + utsatte saker
fra dagens møte
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o

Tema for møte med Tromsbenken: studiesenter, scooterløyper,
regionreform (konsekvenser/nye strukturer)

o

Møte med Kulturministeren: fokus på 3 stammers møte (ikke
mottatt svar på henvendelse - Svein følger opp)

o

Samferdselsdepartementet – møte vedrørende flyplassen (Øyvind
følger opp)

-

24. april i Kåfjord: felles representantskapsmøte (gammelt og nytt)
o

Tema for møte: Tema 1:Regionreformen – aktuelle innledere Willy
Ørnebakk/Ivar B. Prestbakmo. Tema 2: «Kontraster former folk» fokus på lobbyering, mulighetsrommet i
regionreformen/oppgavemeldingen - politisk lederskap – hvordan
får vi gjennomslag? Roger Ingebrigtsen innleder. Møtested: Senter
for nordlige folk, Kåfjord

-

7. mai på Skjervøy: møte med RUST (omvisning Newton)
o

Tema: gjort avtale med Lerøy. RUST – saker; «bruk» av prispenger,
oppgavemeldingen - ungdomsmedvirkning – innspill
oppgavemelding

-

8. mai på Skjervøy: møte med NUNT (entreprenørskaps- og
infrastrukturprosjekt)
o

-

Tema: prosjekter som NUNT er koblet på. Fellesmøte 3 timer.

29. mai i Nordreisa: møte med Fylkesmannen (skred er spilt inn fra FM)
o

tema: status i arbeidet med kvikkleire-kartlegging, scooterløyper,
barnevern/akutt-beredskap, kommunalt selvstyre (Dan-Håvard
innleder på kommunalt selvstyre)

-

19. juni skype: revisjon styrings- og strategidokument 2018-2019,
saksordførerordningen

OPPFØLGINGSSAKER:
Invitasjon til næringskomiteen på Sametinget om å besøke Nord-Troms
– invitasjon sendt fredag 16.02.18 hvor de inviteres til Senter for nordlige folk.
Arbeidsutvalget utarbeider forslag til program.
Besøk av Stortingets Transportkomitè i september


Nord-Troms Regionråd melder tilbake til SVV at vi ønsker å delta på det
planlagte møte i Tromsø onsdag 5. september 2018. Saksordførere er DanHåvard Johnsen og Eirik L. Mevik
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Regionrådet vil sette fokus på kyst til markedsstrategien og flaskehalser i vår
region på ulike transport-årer (næringstransporter)



E6 Kvænangsfjellet



E6 Oteren (flaskehals – trafikksikkerhet)



De særlig utfordrende forholdene på FV 866 Langslett-Skjervøy



Rassikringsutfordringer



Modulvogntog – utvidelse av strekninger hvor dette kan tas i bruk



Ishavsbanen



Sørkjosen lufthavn – regularitet og potensiale

Avklare forslag om felles tiltak «Heli-skiing» Nord-Troms


Ordfører i Lyngen har i tidligere møte fremmet forslaget.



Tema tas opp under punktet «kommunalt selvstyre» i møte med
Fylkesmannen i Troms 29. mai 2018. Dan-Håvard Johnsen innleder på tema
«kommunalt selvstyre» - motorferdsel, heli-skiing etc

Forespørsel fra Bredbåndfylket om møte i regionrådet


Regionrådet har dessverre ikke kapasitet til å sette dette på dagsorden

FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET (oppstart kl 1300)
DELTAKERE:
Ordførere:

Samme som tidligere på dagen

Rådmenn:

Cissel Samuelsen, Skjervøy
Einar Pedersen, Kåfjord
Leif Lintho, Lyngen
Trond-Roger Larsen, Storfjord
Anne-Marie Gaino, Nordreisa
Frank Pedersen, Kvænangen

Administrasjon:

Berit Fjellberg, daglig leder
Lise Jakobsen, sekretær RU

Sak 19/18

Innspill til Oppgavemeldingen fra Ekspertutvalget (Regionreformen)

Saksdokumenter:

ekspertutvalgets oppgavemelding av 1.2.18

Saksbehandler: Berit Fjellberg
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Saksopplysninger:
Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av
regjeringens forslag til regionreform.
Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver
og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle.
Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen
bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater.
Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i
dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning,
kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget
mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet.
Oppgavemeldingen ble lagt fram 1. februar 2018.

Vurdering:
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Nord-Troms Regionråd har i tidligere møter vært enige om å være på banen i dette
arbeidet. Det er enighet om å utarbeide et utfordringsnotat til fylkesrådet i Troms
som innspill til hvilke oppgaver vi ser kan legges til vår region, hvor vi har
kompetanse og etableringsfortrinn fremfor å legge oppgavene til for eksempel
Tromsø i den nye regionen.
Nord-Troms Regionen ligger sentralt geografisk plassert i den nye regionen. Dette
fortrinnet bør vi utnytte i det mulighetsrommet hvor oppgaver skal flyttes fra
sentralt til regionalt nivå.
Daglig leder presenterte innspill i PP-presentasjon (vedlagt.)
Innspill gitt i møte;


Bør skrive inn tre stammers møte (distriktssenteret/ressurssenter)



Nordreisa skal ha eget møte – drøfte i formannskapene



Hvordan skal vi nå fram med budskapet?



Hvem skal vi nå fram til?



Målgruppe i første omgang: fylkesrådsleder Troms. Må jobbes politisk med
dette.



Politisk strategisk lederskap må til i dette arbeidet



Kvensk



Unges medvirkning – ressurssenter



Statped – også aktuelt område



Naturforvaltning – her kan vi ta en rolle



Medieutspillsplan – «sak for sak»
o

Hva er budskapet?

o

Hvilke medier?

o

Hvem fronter/er kontaktpersoner?

o

Tidslinje


denne uka: Kvenske oppgaver til Nord-Troms. Ansvar: Øyvind
Evanger og Knut Jentoft



før påske/om 14 dager: Naturforvaltning – oppgaver til NT.
Ansvar: Svein Leiros og Dan-Håvard Johnsen



etter påske: unge – medvirkning/ressurssenter – utvidet ansvar.
Ansvar: Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen

Forslag til vedtak fremmet i møte:
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Det utarbeides en egen medieutspillsplan for å fronte prioriterte områder fra NordTroms. Det utarbeides også et innspilldokument som oversendes fylkesrådslederen i
Troms.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 20/18

Høring leveringspliktige posttjenester

Saksdokumenter:
 Forslag fra Samferdselsdepartementet om å endre omdelingsfrekvensen
for post
Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Samferdselsdepartementet sendte 9.1.18 ut et forslag om å endre
omdelingsfrekvensen for post ut på høring. Omdelingsfrekvensen er i dag på fem
dager i uken.
Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000. De neste årene frem til 2025
forventes en ny halvering. Det gir sterkt fallende inntekter. På den andre siden ligger
kostnadene ved å kjøre ut post til alle postkasser i hele landet hver dag i stor grad
fast.
Regjeringen har brukt over 1 milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester de siste
fem årene. I forkant av 2018-budsjettet spilte Posten inn en vesentlig endring i
selskapets forhåndsberegning av statlig kjøp, hvor Posten nå regner alle landets
husholdninger som ulønnsomme for postomdeling. Posten har i lengre tid regnet de
5 prosentene av husstandene i landet der det koster mest å omdele post som
ulønnsomme, men utviklingen de siste årene endrer dette.
På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet sett behov for å få gjennomført
en utredning, som nå foreligger. Denne danner et viktig kunnskapsgrunnlag for
endringene som foreslås. Utredningen viser et beregnet statlig kjøp som stadig vil
stige og være på rundt 1 milliard kroner årlig fra 2025 – dersom dagens
omdelingsfrekvens opprettholdes.
99,9 prosent av norske husstander har nå et godt nok bredbåndstilbud til å bruke
nettbank, offentlige portaler, læringsplattformer, e-handel, e-post, skytjenester,
bredbåndstelefoni og e-aviser. Færre enn 2000 husstander mangler et slikt tilbud.
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Sammenliknet med andre land i Europa og verden for øvrig er bredbåndsdekningen i
Norge er svært god. Den norske befolkningen er for øvrig blant de mest digitale i
verden og ligger helt på topp når det gjelder bruk av internett.
Kommunikasjonen foregår raskere og mer effektivt ved hjelp av digitale
tjenester. Det er denne utviklingen som gjør at innbyggerne sender stadig mindre
post. Veksten i e-handel og sending av pakker veier langt fra opp for nedgangen i
brevpostvolumet. Mens norske husholdninger i gjennomsnitt mottok 3,9 brev i uken
i 2017, mottok de i gjennomsnitt bare 7 småpakker i postkassen i hele 2017.
De ulike alternativene til endringer som foreslås i høringen vil påvirke siste
distribusjonsledd, det vil si utkjøring til folks postkasser og innhenting fra røde
samlepostkasser. Strømmen av pakker og brev til postkontor og Post i butikk vil
ikke påvirkes av de foreslåtte endringene.
Høringsfristen er 6. april 2018. Endelig forslag om endringer i kravet til antall
omdelingsdager i postloven blir lagt fram for Stortinget etter at
Samferdselsdepartementet har ferdigbehandlet høringsinnspillene.
Vurdering:
Nord-Troms regionen er stor i utstrekning med punktvis bosetting og store
distriktsområder. Posttjenesten er særlig viktig for folk som bor i distriktene. Derfor
er dette en viktig høring å gi innspill til.
Ett av alternativene som er foreslått er å redusere omdelingsfrekvensen til
annenhver dag.
Forslag til vedtak:
Ordfører Svein O. Leiros og Øyvind Evanger utarbeider et forslag til uttalelse til
Samferdselsdepartementet på vegne av Nord-Troms Regionråd. Forslag til uttalelse
godkjennes pr epost i regionrådet før det oversendes departementet innen fristen 6.
april 2018.
Vedtak:

Sak 21/18

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Samarbeid om arbeidsgiverkontroller

Saksdokumenter:
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 Forslag til samarbeidsavtale vedr arbeidsgiverkontroller (utarbeidet av
skatteoppkreverne i Nord-Troms)
Saksbehandler: rådmannsutvalget/sekretariatet
Saksopplysninger:
Nord-Troms kommunene har de siste 10 årene kjøpt arbeidsgiverkontroller fra
Tromsø. Tromsø kommune ga i 2017 beskjed om at de ikke lenger kan levere
arbeidsgiverkontroller til kommunene i nordfylket.
For 2018 har Kvænangen fått en avtale med Alta kommune, mens de 5 andre NordTroms kommunene skal gjøre avtale med Skatt Nord om å ta 23 kontroller for 2018.
Budsjettet for disse kontrollene beløper seg til kr 580.000.
Skatteoppkreverne i Nord-Troms kommunene anbefaler at man inngår et samarbeid
hvor det ansettes en egen kontrollør i Nord-Troms, etter vertskommunemodellen.
Kontrolløren kan bosette seg i en av Nord-Troms kommunene, denne blir da
vertskommune. Kontrolløren skal ha kontordager i alle kommunene.
Fordelingsnøkkel for kostnader er forslått å settes i forhold til antall arbeidsgivere i
deltakerkommunen. Skatteoppkreverne har også utformet forslag til
samarbeidsavtale mellom kommunene og forslag til utlysningstekst. Ansettelse av
kontrollør vil skje med virkning fra 1.1.2019.
Forslag til mål for samarbeidet:

«Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik
at kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter
skatteoppkreverinstruksen kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid
skape et effektivt og faglig miljø som kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i
regionen med regnskapskontroll hos arbeidsgivere.»
Vurdering:
Et forslag til samarbeid om arbeidsgiverkontroller kan gi flere fordeler enn ved kjøp
av tjenesten utenfor regionen. Gjennom å tilsette en felles kontrollør vil man bidra
til å bygge egen kompetanse i regionen, noe som også kan være et godt supplement
til fagmiljøene innenfor regnskapsfeltet i regionen. Det handler om å legge pengene
man har avsatt til oppgaven i en felles pott, som dekker kostnadene til en
kontrollørstilling.
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Rådmannsutvalget er også positive til forslaget om et samarbeid på dette feltet. Det
er også gitt signaler om å arbeide for å få til ett tettere samarbeid på flere
fagområder innen skatteregnskap, innfordring o.l. Gjennom samarbeid på
spesialiserte områder kan man styrke den samlede kompetansen og bidra til å
redusere sårbarhet (hjelpe hverandre/overlapp i ferier o.l.).
Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd ser mange fordeler ved å inngå et samarbeid om
arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms. Regionrådet anbefaler eierkommunene om å
inngå et samarbeid,med virkning fra 1.1.2019.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 22/18

Sluttrapport boligprosjektet i Nord-Troms

Saksdokumenter:
Sluttrapport fra boligprosjektet



Saksbehandler: Berit Fjellberg
Saksopplysninger:
Dette prosjektet har sitt utspring i bolystprosjektet Omdømmebygging i NordTroms. Omdømmeprosjektet (2011-2014) var forankret i regionrådets
styringsdokument «Nord-Troms Strategier».
I forbindelse med rullering av Nord-Troms strategier, handlingsplan 2014-2015, ble
det utarbeidet et oppdatert plangrunnlag som trekker opp 3 hovedutfordringer for
vår region;


Demografiutfordringen



Kompetanseutfordringen



Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)

For å møte disse utfordringene ville Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep
gjennom felles strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen. Fokus ble satt på
bolyst, kompetanse og regional utvikling. Satsingen på boligutvikling i Nord-Troms
henger sammen med disse fokusområdene. Prosjektene/satsingene er også
forankret i Troms fylkeskommunes satsing på Nord-Troms gjennom en egen
strategi for perioden 2014-2018.
Om prosjektet:
Visjon:

Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende
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Hovedmål:

Boligutvikling i et bolyst-perspektiv - «Nord-Troms-modellen». Vi skal utvikle nye
samarbeidsformer og boformer, og legge til rette for utbyggingsprosjekt i et framtidsperspektiv

Aktivitetsmål:

Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene
Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innebærer næringsutvikling,
kompetanseutvikling, levende og attraktive bomiljø som inkluderer nye innbyggere
Bidra til å øke boligkapasiteten i regionen gjennom å utvikle modeller for boligforsyning, som
tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal tilpasning og universell utforming
Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som for eksempel base for
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.

Delmål:

HA1: Kartleggingsfase – (finne ut hvem skal vi planlegge for? Hva er reelle ønsker og behov?
Hvilke kvaliteter ved boligen/bomiljøet, stedet er viktige? Hva kan vi lære av andre?)
HA 2: Kompetanseutvikling – kunnskapspåfyll og nettverksbygging
HA 3: Modell-utvikling – Nord-Troms modellen skal ta hensyn til miljø, arkitektur, universell
utforming og lokale behov
HA 4: Tilrettelegge for utbyggingsprosjekter
HA 5: Læring og erfaring – spredning

Målgrupper:

Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere
Regionens innbyggere
Hybelboere
Næringsliv (entreprenører)

Tidsplan:

3-årig prosjekt med oppstart 1. oktober 2014.

Faser i arbeidet:

FASE 1: Kartleggings- og
utviklingsfase







Demografi – flytting - boligbehov
Samfunnstrender - boligtrender
Kompetanseutvikling
Modellutvikling
Regional tiltaksplan
Finansiering av neste fase

FASE 2:
Utprøving- og etablering
av

FASE 3:
Drifts- og
vedlikeholdsfase

«NordTromsmodellen»

Prosjektet presenteres i møte av prosjektleder Torbjørn Tuoremaa (PP-vedlagt).
Forslag til vedtak fremmet i møte:
Sluttrapporten fra prosjektet tas til orientering.
Vedtak:

forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER:
Orientering fra rådmannsutvalget:
oversikt ressursbruk kirke og menighetsarbeid i kommunene
(egen oversikt er sendt ut i forkant av møtet). Kommentarer i møtet:


Oversikten gjøres ferdig med alle detaljer. Godt grunnlagsdokument som kan
benyttes av kommunene for videre arbeid

Innspill fra Grensetjenesten i Storfjord til Oppgavemeldingen


Tas kontakt med i etterkant av møtet for å få innspill som vi kan ta med i
regionrådets arbeid med oppgavemeldingen

Presentasjon av felles reiselivsstrategi Visit Lyngenfjord ved daglig leder (kl 1530)


saken er ikke aktuell lenger, da Visit Lyngenfjord har vært på besøk i alle
kommunene og presentert saken

Orientering vedrørende status prosjekt barnevern ved Einar Pedersen:


Sluttrapport fra prosjektet foreligger



Ikke entydige tilbakemeldinger fra kommunene vedrørende samarbeid



Skal være møte med barnevernledere og RU 4. april – vil lage sak i etterkant
av dette



Aktuelt å søke midler fra Fylkesmannen om samarbeid vedrørende
akuttberedskap barnevern



Akuttberedskap må være på plass innen 1.1.19

Møtet hevet kl 1600
Rett protokollutskrift bevitnes
Berit Fjellberg
Referent
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