Postmottak
Merete Hessen
28. desember 2015 14:52
Postmottak
Birger Bjørnstad
VS: Ref regionrådsmøte 18. desember

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Journalføres 2015/17. Selve referatet

/

(side 1-3) + vedleggene (vedleggene kan journalføres

som et dok.)

Side 1-3 registres og legges til F-skapet som ref.sak. + legges i F-skuffen i velvet.
Merete

Opprinnelig melding
Fra: Sturla Bangstad [mailto:sturla.ban
stad strr.no]
Sendt: 22. desember 2015 15:19
Til: Bernhardt Halvorsen; Dag Sigurd Brustind; Eva Ottesen (eva.ottesen

ratan en.kommune.no);

Helene Berg

Nilsen; Marianne K Bremnes; Sigrun Wiggen Prestbakmo; Torbjørn Larsen; Elin Wilsgård; Erling Hanssen; Frode
Skuggedal; Hugo Thode Hansen; Merete Hessen; Merete Hessen - Kvæfjord kommune (Merete.hessen
mail.com);
Roe Jenset; Torbjørn Simonsen
Kopi: Bjørn Akselsen; Nina Dons-Hansen; AN (redaks'onen
an.no); espen@nordlys.no; Folkebladet
(redaks'onen
folkebladet.no); frank.rokso
ht.no; Fremover (redaksbn
fremover.no); HT oar (oar@ht.no); HT
Redaksjonen (redaksbnen
ht.no); ht2 (hans.viktor.oie
ht.no); ibh haalo alandavis.no; krh@ht.no; Nils Mehren
(nils.mehren
nrk.no); Nordlysl (n heter
nordl s.no); Nordnytt (nordnytt@nrk.no);
Nrk (03030@nrk.no); NRK
(martin.mortensen
nrk.no); Nye Troms (redaks'onen
Salangen Nyheter (ti s salan en-n heter.com)
Emne: Ref regionrådsmøte 18. desember

n e-troms.no);

Radio Harstad ( ost

radioharstad.no);

Vedlagt er lenke til referat med vedlegg.
htt : www.strr.no
df

Dok Referat%20med%20vedle

%2Ore ionr%C3%A5dsm%C3%B8te%20Harstad%2018.12.15.

God jul.
Med hilsen
Sturla Bangstad
Daglig leder Sør-Troms Regionråd
http://strr.no/
Mobil: 47711040
sturla.ban stad strr.no<mailto:sturla.ban

stad

strr.no>

Gratan.c.,n

Letd

ted

Sør-Troms
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Sør-Troms

kommuner

regionråd
Telefon:770

REFERAT REGIONRÅDSMØTE

I HARSTAD

Viser til innkalling

og orienteringer.

med saksliste

26008

Vår dato:
21.12.2015

18. DESEMBER

Vår ref.
026

2015/447

2015

Deltakelse
Ordfører Bernhardt Halvorsen Lavangen kommune
Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo Salangen kommune
Ordfører Marianne Bremnes Harstad kommune
Rådmann Hugo T Hansen Harstad kommune
Ordfører Dag Brustind Ibestad kommune
Rådmann Roe Jenset Ibestad kommune
Ordfører Torbjørn Larsen Kvæfjord kommune
Admsjef Merete Hessen Kvæfjord kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen Skånland kommune
Rådmann Torbjørn simonsen Skånland kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Prosjektleder Nina Dons-Flansen
Forfall:

Erling Hanssen, Eva Ottesen,Elin Wilsgård,

Frode Skuggedal

Sak 34/15
Godkjenning
av jpnka$ljng, saksliste og referat fra møte 6.
november.
Vedtak: Innkalling, saksliste og referat ble enstemmig godkjent.
Sak 35/15 Status fra rpedlemskommunene.
Sør-Troms kommunene har i løpet av desember fått på plass sine budsjett for
2016. Fellesnevneren er store investeringer spesielt innen barnehage- og
skolesektoren og infrastruktur,
Alle kommuner peker på krevende utfordringer
knyttet til mottak og ivaretakeise av flyktninger og asylsøkere, herunder spesielt
ivaretakelsen av mindreårige flyktninger.
Vedtak:

Status tatt til orientering.

Sak 36/15:
Orienteringssak.
Status Byregionsprosjektet
v/Nina og Sturla
Vedlagt orientering.
Viktigheten av forankring av prosjektet i alle kommuner ble fremhevet spesielt.
Det legges opp til at prosjektmedarbeidere
i hver kommune skal orientere
formannskap og kommunestyrer
etter en felles informasjonsmal
fra PL Nina.
Vedtak:
Fellesmøte med Ofoten regionråd 29. april 2016.
Næringskonferanse
i Harstad 14. oktober 2016.

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt.
Harstad
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Sak 37/15 Orienteringssak.
Harstadregionens
næringsforening
v/Ole
Korsgård.
Vedlagt orientering.
Korsgård fremhevet i sin orientering nødvendigheten av samarbeid samt satsing
på kompetanseutvikling
og innovasjon som virkemiddel for regional vekst.
Vedtak: Framlegg tatt til orientering.
Sak 38/15 Orienteringssak.
Trygge snøskuterløyper
v/Helge
Vasseng i
Norsafety.
Vedlagt orientering.
Norsafety ber om støtte til etablering av et regionalt prosjekt for å sikre at
snøskuterløyper
blir anlagt på en slik måte at ulykker og skader i størst mulig
grad kan unngås.
Vedtak:
STRR anmoder Norsafety om å fremme en formell henvendelse slik at saken kan
realitetsbehandles.
Sak 39/15 Veien videre med IMELLA v/Nina, Anette og Sturla.
Vedlagt orientering.
Det ble orientert om at forprosjektet
«Tore Hunds rike» avsluttes formelt 31.
desember 2015, uten at det foreligger en entydig plan for etableringen av et
hovedprosjekt.
På grunn av prosjektets omfang, anbefaler PE at prosjektet videreføres i en
mellomfase fram til juli 2016 for å utarbeide et helhetlig forslag til
etableringskostnader,
finansiering ag driftskonsept,
inkl, eier- og styreform.
Rådet ble utfordret i forhold til hvordan Tore Hunds rike kan og bør forstås. Den
påfølgende debatt antyder at prosjektet på Bjarkøy bør gis nytt navn og ligge
under «paraplyen» Tore Hunds rike sammen med andre prosjekt som bygger på
Tore Hunds historie.
Vedtak:
Saken settes opp igjen p neste regionrådsmøte
11. januar.
I tillegg til dette ble det orientert om arbeidet med undervisningsmodul
knyttet til
IMELLA stedene (forprosjekt).
I den påfølgende debatt, ble det pekt på
sammenhengen
med Newton, og det ble stilt spørsmål om tiden er moden for å
gjennomgå regionens rolle i Newtonkanseptet,
inkl. eierskap og styring.
Vedtak:
Regionrådet konkluderte med at saken trenger rnodning, og bør settes opp igjen
senere.
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Sak 40/15
Eventuelt.
Vedlagt orientering.
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:
Bør regionrådsmøter
kunne legges til bedrifter?
Status LTP prosessen.
Skisse til strategidokument
for STRR.
Vedtak:
Rådet konkluderte med at fremtidige møter kan legges til bedrifter
dette er naturlig i forhold til tema som ønskes belyst.
Status om LTP - prosessen ble tatt tif orientering.
Skisse til strategidokument
ble vedtatt.

der hvor

Med hilsen

Dag Sigurd Brustind
Leder
Dokumentet

er godkjent

Sturla Bangstad
Daglig leder
elektronisk

og krever ikke signatur.

