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INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE SKÅNLAND 20. OKTOBER 2017
Sted: Evenskjer. Oppmøte ved frivillighetssentralen. Møtet finner sted i møterom i
biblioteket (kommunehuset 1. etg).
Tid: 20. oktober kl. 10.00-15.00
Forfall bes meldt snarest.
Saksliste:
1000-1020
Presentasjon av frivillighetssentralen.
1020-1030
Forflytning til kommunehuset (møterom i biblioteket)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1030-1200
Sak 28/17 – Presentasjon av ramme for utviklingsplanen for SørTroms med vekt på mål og tiltak. Presentasjon inkluderer skisse til
web-design samt kort presentasjon om Ungt Entreprenørskap Troms
som del av satsningsområde ung. Presentasjon av Nina DonsHansen, Hege Eriksen og Anne Grete Johansen.
1200-1245

Lunsj

1245-1255

Sak 29/17 – Orientering om prosjekt Arena skole – næringsliv
v/Sigrun W. Prestbakmo

1255-1315

Sak 30/17 – Prosjektorganiseringen av prosjekt «Tore Hunds rike»
v/Sturla Bangstad

1315-1325

Pause

1325-1345

Sak 31/17 - Regional forskrift for bruk av vannscooter? v/Sturla
Bangstad

1345-1405

Sak 32/17 – Statusoppdatering på prosjekt «Leverandørutvikling»
v/Sturla Bangstad

1405-1430

Sak 33/17 - Valg av leder og nestleder Sør-Troms regionråd

1430-1500

Sak 34/17 - Eventuelt

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
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9479 Harstad

Telefon:
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E-post:
post@strr.no
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Hjemmeside:
www.strr.no
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Sak 28/17 – Presentasjon av grunnlag, rammeverk, mål, tiltak,
formidlingsmetode, oppfølging samt fremdriftsplan for utviklingsplan Sør-Troms
Se vedlagte orientering med mål og tiltak.
Forslag til vedtak
Sør-Troms regionråd vedtar ovennevnte med de endringer som regionrådet har vedtatt.
Sak 29/17 – Orientering om prosjekt Arena skole – næringsliv
Forslag til vedtak
xxx
Sak 30/17 – Prosjektorganiseringen av prosjekt «Tore Hunds rike»
Med bakgrunn i vedtak fra Sør-Troms regionråd om regional forankring, foreslås en
endring av prosjektorganiseringen i henhold til vedlagte orientering.
Forslag til vedtak
Sør-Troms regionråd vedtar den reviderte prosjektorganiseringen som vil sikre større grad
av regional innflytelse.
Sak 31/17 - Regional forskrift om bruk av vannscooter
Innledning/bakgrunn
•

•

•

•

Vannscooterforskriften ble fra 18. mai 2017 opphevet. Vannscootere skal heretter
kunne brukes på lik linje med båter. Kommunene kan fortsatt ved behov fastsette
lokale forskrifter om bruk av vannscooter.
Etter opphevelsen av forskriften vil kommunene ha hjemmel i lov 10. juni 1977 nr.
82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) til å fastsette lokale
forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der dette ikke allerede er
forbudt.
I tillegg har kommunene i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger
i sjø, elv og innsjø hjemmel til å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Denne
forskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.
Kommunene har også hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann
(havne- og farvannsloven) til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til
friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk. Det vil fortsatt
være forbudt å bruke vannscooter i enkelte verneområder.

Vurdering (Se vedlagte orientering)
Med bakgrunn i bestillingen fra Sør-Troms regionråd har daglig leder etablert en
prosjektgruppe som har vurdert det lovmessige grunnlaget for eventuell regulering av
vannscooterbruken. Daglig leder har i tillegg kontaktet Sandefjord kommune som har
regulert kraftig bruken av vannscooter. Sandefjord har ikke mottatt noen formell klage på
reguleringen av reguleringen som heller ikke har skapt særlig store debatter i media.
Sør-Troms regionråd med godkjenning i medlemskommunene står fritt, innenfor
gjeldende lovverk og forskrifter, til å regulere bruken av vannscooter. Rådet bør ta stilling
til følgende spørsmål:

3

•
•
•

Er det ønskelig å regulere fritidsfartøy som vannscooter m.v.
Er det ønskelig å lage forbudsbelter/soner
Når blir ikke dette en regionrådssak?

Forslag til vedtak
xxx
Sak 32/17 – Prosjekt «Leverandørutvikling»
Grunnlag
Forslag til prosjektsøknad, vedlagt.
Forslag til vedtak
Regionrådet godkjenner prosjektplanen.
Sak 33/17: Valg av Leder og nestleder Sør-Troms regionråd
Grunnlag
I henhold til vedtektenes § 2 skal leder og nestleder velges for to år av gangen på
ordinært regionrådsmøte i november måned.
Historikk
Følgende har hatt lederansvaret i Sør-Troms regionråd:
ÅR
2015-17
2014-15
2011-14
2010-2011
2009-2010
2008-09
2007-08

KOMMUNE
Ibestad
Lavangen
Salangen
Gratangen
Harstad
Kvæfjord
Skånland

LEDER
Dag Sigurd Brustind
Erling Bratsberg
Ivar B Prestbakmo
Eva Ottesen
Helge Eriksen
Lillian Hessen
Svein Berg

NESTLEDER
Marianne Bremnes
Marianne Bremnes
Marianne Bremnes
Eddmar Osvoll
Ivar B Prestbakmo
?
?

Midlertidige ledere
Marianne Bremnes, Harstad, AP, jan 2014 - febr. 2014
Eddmar Osvoll, Bjarkøy, Bygdeliste, 2011 (april-oktober)
Forslag til vedtak
Som leder for Sør-Troms regionråd velges …………. for en periode på 2 år.
Som nestleder for Sør-Troms regionråd velges …………. for en periode på 2 år.
Sak 34/17 - Eventuelt

Med hilsen

Dag Sigurd Brustind
Leder
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Sturla Bangstad
Daglig leder

