ÅRSBERETNING 2013

Mars 2014

Regionrådets leder har ordet
I den skrivende stund er lederverv og nestlederverv overtatt av henholdsvis Hanny Ditlefsen (RRR), ordfører i
Karlsøy kommune og byrådsleder i Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen (H). Disse sitter ut 2015. Konstituering
fant sted i regionrådets møte, 31. januar 2014.
Undertegnende overtok ledervervet i Tromsø-områdets regionråd etter daværende ordfører i Tromsø kommune,
Arild Hausberg (AP). I samme perioden har nestleder vært ordfører i Karlsøy kommune, Hanny Ditlefsen (RRR),
hun overtok nestledervervet etter tidligere ordfører, Gunda Johansen (AP) i Balsfjord kommune. Konstituering av
ny leder og nestleder ble foretatt i Regionrådets første møte i 2012, nærmere bestemt, den 10. januar 2012 i
Tromsø. Leder og nestleder velges for to år av gangen, etter Regionrådets vedtekter,§ 1.
Deltakende kommuner. Formelt sett fungerte Hausberg og Johansen som leder og
nestleder frem til konstituerende regionrådsmøte.
«Det er et privilegium å bo i en region med så mange ressurser som geografisk treffer
ulikt, og dermed utfyller til et spennende og stort mangfold.
Karlsøy kommune fremstår i dag som en av Troms største fiskerikommuner, i tillegg har
havbruk og landbruk en viktig rolle i sysselsettingsbildet. I 2012 åpnet også
vindkraftparken på Fakken på Vannøy.
Balsfjord fremstår i dag som en landbruk-, industri- og reiselivskommune. Etableringen av
Macks produksjonsanlegg i Nordkjosbotn må her nevnes. Etableringen har gitt Balsfjord kommune ca. 50 nye
arbeidsplasser. Et regionalt samarbeid sammen med kunnskapsbyen Tromsø, gir muligheter til å koble sammen
innovasjon, FoU og næringslivet i den enkelte kommune. Reiseliv, detaljhandel/serviceindustri, petroleum og
maritime næringer har alle særskilte vekstmuligheter i regionen, og et godt samarbeid over kommunegrensene vil
styrke alle. Men det krever vilje til handling, og med vilje må det nødvendigvis følge ressurser.
Gode ord alene løfter ikke planer til handling. Og vi har planer nok i vår region til å starte en sund og bærekraftig
utvikling av regionen. Jeg håper vi har startet et løp for konkrete samarbeidsresultater videre i perioden.
Næringsutvikling er investering som sikrer bosetting, bolyst og kommunenes velferdsproduksjon. Av prosjekter og
arbeid som er igangsatt i denne perioden vil jeg spesielt fremheve Kystplan Tromsø-regionen som har som
målsetting å lage en interkommunal kystsoneplan for Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Målselv og Lyngen. I dette
arbeidet har en også samarbeid med Skjervøy. Videre vil jeg også nevne Infrastukturutvalgets med sitt arbeid
med å få etablert en kystvei mellom Troms og Harstad. Jeg er overbevist om at samarbeidet innen næringsvekst
bør utvikles og styrkes/utvides videre. Vår region kan profitere på også å tenke utvidet geografisk samarbeid gjerne formelt med Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Målselv, Skjervøy og andre kommuner i storregionen. Utviklingen
innen reiseliv, og ikke minst den hurtigvoksende petroleumsutviklingen i nord, vil kreve at vi tenker utradisjonelt
og større, også i en større geografisk sammenheng dersom vi skal lykkes med å få nye oppdrag og etableringer.
Til slutt vil jeg få takke regionrådet og representantene for Tromsø, Karlsøy og Balsfjord for utmerket samarbeid i
perioden 2012-2013.

Ole-Johan Rødvei
Leder
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ÅRSMELDING 2013
INNLEDNING
Årsmeldingen for Tromsø-områdets regionråd omfatter perioden fra 01.01.12 til og med 30.12.13.
Regionrådet for perioden 2012 -2015 ble konstituert, tirsdag 10. januar 2012. Ny leder og nestleder for en
toårsperiode ble henholdsvis, Ole-Johan Rødvei (H), ordfører i Balsfjord og Hanny Ditlefsen (RRR), ordfører i
Karlsøy.
Årsmeldingen er skrevet i samarbeid med leder for regionrådet Ole-Johan Rødvei og Yngve Voktor, daglig leder
for regionrådet.

1. TROMSØ-OMRÅDET
Geografi
Tromsø-områdets regionråd omfatter kommunene Balsfjord, 1 496,9 km2, Karlsøy, 1 090,0 km2 og Tromsø med 2
520,1 km2. Balsfjord kommune med Storsteinnes som kommunesenter ligger ca. 70 km fra Tromsø for
veifarende. Karlsøy kommune med Hansnes som kommunesenter ligger ca. 65 km fra Tromsø målt lags vei.
De tre kommunene er ulike både med hensyn til areal, demografi og næringsstruktur. Men de har flere fellestrekk
som, en spennende, dynamisk, ressursrik, vakker, vill og storslått natur. Dette er et godt utgangspunkt for en
regional satsing innenfor en bærekraftig utvikling og vekst.
Alle tre kommunene grenser mot havet. Tromsø og Karlsøy har den lengste kystlinjen.

Innbyggertall
I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Per 1. januar 2014
hadde regionen et samlet folketall på 79 517 personer. Balsfjord med 5593 personer, Karlsøy 2334 personer og
Tromsø med, 71590 personer, noe som i følge Statistisk sentralbyrå utgjør 48,1 % av folkemengden i Troms.
Tromsø-området har i 2013 hatt en økning med 1280 personer. Her står Tromsø kommune selvfølgelig med den
største økningen. Balsfjord kommune har hatt en oppgang med 31 personer, Karlsøy kommune har en oppgang i
folketallet med 17 personer. For øvrige detaljer, se vedlagt tabell, basert på tall fra SSB, 20/2-2014.
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Tallene er hentet fra SSB, frigjort 20.01.14.

Næringsstruktur
Tromsø-området på lik linje med resten av Troms har hatt en langvarig nedgang i sysselsettingen i
primærnæringene. Til tross for dette fremstår fiskeri og havbruk som områdets viktigste eksportnæringer.
Arbeidsplasser er avgjørende for at folk skal bli boende i regionen. I denne sammenheng er det en utfordring å
skape attraktive arbeidsplasser med gode fagmiljø.
I tillegg til attraktive og utfordrende arbeidsplasser må kommunene i Tromsø-området må fremstå som attraktive
bostedskommuner for innbyggerne, blant annet gjennom å kunne tilby gode fritidstilbud til hele familien.
I dag har Tromsø-området et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra landbruk, fiskeri, herunder også
havbruk, service og industri. Mesteparten av næringslivet består av små- og mellomstore bedrifter som i stor grad
mangler ressurser til involvering og utvikling i forhold til nye markeder og produkter.
Karlsøy kommune fremstår i dag som en av Troms største fiskerikommuner, i tillegg har havbruk og landbruk en
viktig rolle i sysselsettingsbildet. I 2012 åpnet også vindkraftparken på Vannøy, nærmere bestemt, Fakken.
Balsfjord fremstår som en landbruk-, industri- og reiselivskommune. Etableringen av Macks produksjonsanlegg i
Nordkjosbotn må her nevnes. Etableringen har gitt Balsfjord kommune ca. 50 nye arbeidsplasser. Selv om
kommunene i regionen er ulike med hensyn til folketall og muligheter, ligger det et stort utviklingspotensial i å
utnytte de allerede eksisterende muligheter som finnes på områder som et felles arbeidsmarked, offentlig service,
kultur og næring i enda større grad enn i dag.
Tromsø kommune fremstår i dag som den kommunen med mest variert næringslivsstruktur. Om lag 50 % av
arbeidsstokken er sysselsatt innenfor offentlig service. Det andre store segmentet er fiskerirelatert næring,
herunder også servicefunksjoner til tradisjonelt fiskeri og havbruk. Dette segmentet utgjør ca. 40 % av
sysselsettingen i Tromsø. Den resterende arbeidsstokken er sysselsatt innenfor, FoU, kunnskapsbaserte
næringer, andre servicefunksjoner og opplevelsesbaserte næringer.

Utfordringer
Det er i dag og vil i tiden fremover være behov for en betydelig kompetanseutvikling slik at en kan utnytte de
potensialer som ligger i vekstnæringer som marin bioteknologi, petroleum, maritim sektor, energi, reiseliv og Ehelse/telemedisin og annen IKT.
Det komparative fortrinn innenfor ulike fagmiljøer som Tromsø i dag har må styrkes for å fremme
innovasjonsevnen. Forskning og utvikling (FoU), muligheten til høyere utdanning og tilrettelegging for regional
forankret kompetanseutvikling har betydning for vekst i regionen.
Utfordringene for FoU-innsatsen i regionen vil være å løfte denne opp på et nasjonalt ledende nivå, samtidig som
næringslivet deltar aktivt i forsknings- og utviklingsarbeidet.
Det gjelder også å ta politiske grep når det gjelder inntoget av olje- og gass i regionen. Det vil derfor være viktig
at man er årvåken og handler i fellesskap slik at en hele tiden er i forkant av utviklingen. Her må næringslivet
forberedes til å ta del i de ringvirkninger som følger fra funn av olje og gass på kontinentalsokkelen. Kommunene
i Tromsø-området må spille sammen med næringslivet, næringslivs-organisasjonene, FoU-miljøene og
fylkeskommunen slik at man sammen blir sterke og gjennom dette arbeidet kan presentere en spennende og
slagkraftig region for den nye olje- og gassnæringen i nord.
Det vil være svært viktig å gi næringslivet nødvendige og forutsigbare rammebetingelser gjennom tilretteleggende
til samt god infrastruktur som tilfredsstiller dagens og fremtidens krav, herunder veier og raskt nett for IKT og
mobiltelefon.
Videre må det etableres en transportinfrastruktur og logistikk-knutepunkt som er nært koblet til dagens og til nye
næringsområder.
Tromsø har de senere årene opplevd stor vekst. I denne sammenheng har Tromsø kommune et ønske om et bedre
samarbeid med de «omliggende» kommuner, herunder også Lyngen, slik at de omliggende kommunene kan ta del i denne
veksten.

Infrastruktur
Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for interkommunalt samarbeid, et felles arbeidsmarked og
økt samarbeid mellom næringslivet i kommunene. Det var en milepæl da Ryaforbindelsen ble åpnet, noe som gir
større mulighet for dagpendling inn til Tromsø fra Malangshalvøya. Dette betyr at folk kan bosette seg i distriktet
selv om de arbeider i Tromsø. Nå når fylkeskommunen har åpnet for realisering av Langsundforbindelsen vil en
større felles arbeids- og markedsregion også åpne seg for de som bor på Reinøya og Vannøy. Et annet viktig

fremtidig prosjekt som regionrådet har tatt tak sammen med
Tromsø kommune er en ny Sandnessundforbindelse, også kalt
Kvaløyaforbindelsen. Videre har regionrådet også sondert
muligheten for en ny kystvei mellom Tromsø og Harstad. En
realisering av en slik ny veiforbindelse vil kunne redusere
kjørelengden mellom Harstad og Tromsø med ca. 150 km. Dette
arbeidet har vært og er ledet gjennom regionrådets Infrastrukturutvalg, ledet av regionrådets leder.
I dag har man flere geografiske områder i Tromsø-området som har dårlig eller ingen dekning på mobilnettet. I
både beredskapssammenheng, næringslivsammenheng og privat sammenheng er regionrådet bekymret for de
«hull» som finnes i de tre kommunene som inngår i regionrådet. Med bakgrunn i denne situasjonen og ikke minst
de tragiske skredulykkene, med dødelig utgang man har hatt de siste årene i Tromsø-området, tok regionrådet i
2013 initiativ til opprusting av mobilnettet for kommunene i området. Det ble derfor innledet en dialog med
Telenor Mobil ved dekningsdirektør Bjørn Amundsen og Telenor Nord ved regiondirektør Kjetil Robertsen. Denne
dialogen har resultert i at hver kommune har kommet opp med skisser på tre samarbeidsprosjekter med Telenor
Mobil. Telenor Mobil setter en egen prosjektleder på saken, med henblikk på vurdering og gjennomføring av
prosjektene. Dette prosjektet er under oppfølging.

2. TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan, etter kommunelovens § 27
for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.
I mars/april 2010 ble det ansatt daglig leder i 100 % stilling. Tromsø kommune har arbeidsgiveransvaret for
denne stillingen. Sekretariatet har kontoradresse i Stortorget 2, Fiskernes hus i Tromsø..

Organisasjon
Tromsø-områdets regionråd er organisert med ni faste medlemmer og et arbeidsutvalg. Frem til 1. januar 2014
har det vært ordførerne og varaordførerne samt en kommunestyrerepresentant utpekt av det enkelte
kommunestyre som har utgjort regionrådet. Videre har de tre ordførerne utgjort regionrådets arbeidsutvalg.
Varaordførere har vært vararepresentanter til arbeidsutvalget. Leder av regionrådet er også leder for
arbeidsutvalget.
Den daglige driften står sekretariatet ved daglig leder for.
Rådmennene og kommunaldirektør for byrådsleder har også rett til å møte i regionrådet og har også talerett i
møtene.

Regionrådet har frem til januar 2014 etter vedtektene også at et administrativt organ, rådmannsutvalget. Etter at
de nye/reviderte vedtektene har trått i kraft har nå dette utvalget skiftet navn til, Administrativt utvalg.
Rådmennene og kommunaldirektør for byrådsleder utgjør regionrådets administrative utvalg.
Rådmannsutvalget har vært ledet av rådmannen i Karlsøy kommune. Sekretariatets daglige leder innkaller til
møtene.
Rådmannsutvalget har i samråd med sekretariatet vært med på å sette sakslisten samt utrede saker forut for til
regionrådets møter og samt iverksatt regionrådets vedtak.
Tromsø-områdets regionråd har som sagt frem til januar 2014 vært organisert gjennom regionrådets vedtekter, §
1, § 4 og § 5. den siste regulerer regionrådets sekretariat.
I desember vedtok de regionrådets kommuner nye/reviderte vedtekter som er tilpasset kommuner med
parlamentarisk styringsmodell.
Vedtekter som gjaldt til og med 31. januar 2013.
§ 1.
DELTAKENDE KOMMUNER
Tromsø-områdets Regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet består
av 9 medlemmer med 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommunene. Ordfører og varaordfører skal være
medlemmer. De øvrige medlemmene samt tre varamedlemmer velges av og blant de enkelte kommunestyrer.
Varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge for de tre medlemmene i sin kommune.
Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.

§4
ARBEIDSUTVALG
De tre ordførerne utgjør regionrådets arbeidsutvalg. Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til
arbeidsutvalget. Leder av regionrådet er også leder for arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.
Referat fra arbeidsutvalget legges fram for regionrådet.
§5
SEKRETARIAT
Sekretariatet består av daglig leder. Daglig leder skal samarbeide nært med regionrådets
leder/arbeidsutvalget/rådmennene i medlemskommunene. Daglig leder skal sørge for at regionrådets formål nedfelt i §2 i
disse vedtektene blir virkeliggjort. Daglig leder skal rapportere til arbeidsutvalget.

Nye/Reviderte vedtekter
Regionrådets gjeldende vedtekter, fra og med januar 2014. § 1
Deltakende kommuner og oppnevning av representanter, regulerer
hvem som har sete i regionrådet. § 4 Arbeidsutvalg, regulerer hvem
som skal sitte som representanter i regionrådets arbeidsutvalg
Når det gjelder § 5 Arbeidsutvalg som regulerer sekretariatet, så er
det ingen endringer i de reviderte vedtektene av teksten
§1
DELTAKENDE KOMMUNER OG OPPNEVNING AV REPRESENTANTER
Tromsø-områdets Regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet består av
9 medlemmer med 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommunene.
For de kommuner med formannskapsmodell skal ordfører og varaordfører være medlemmer. Det siste medlemmet, samt
tre varamedlemmer, velges av og blant de enkelte kommunestyrer. Varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge for de tre
medlemmene i sin kommune.
For kommuner med parlamentarisk styringsmodell skal byrådsleder og ordfører være medlemmer, med nestleder i byrådet
og varaordfører som personlige stedfortredere. Det siste medlemmet, og vara for dette, oppnevnes av og blant de enkelte
kommunestyrer.
Medlemmene i Regionrådet velges for 4 år og skal følge valgperioden. Regionrådet konstituerer seg selv og velger leder og
nestleder for 2 år om gangen.
Regionrådets arbeidsform og sammensetting reguleres av Kommunelovens § 27.
§4
ARBEIDSUTVALG
Ordførerne og byrådsleder utgjør regionrådets arbeidsutvalg. Varaordfører og nestleder for byrådet skal være
vararepresentanter til arbeidsutvalget. Leder av regionrådet er også leder for arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.
Referat fra arbeidsutvalget legges fram for regionrådet.

Regionrådets medlemmer
Siden 2012 har regionrådets leder vært Ole-Johan Rødvei, ordfører i Balsfjord kommune, nestleder har vært
Hanny Ditlefsen, ordfører i Karlsøy kommune.
Andre faste medlemmene i perioden er:
Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei (H), Oddvar K. Skogli (SP) og Gunda Johansen (AP)
Karlsøy kommune: Hanny Ditlefsen (RRR), Frank Harry Pettersen (FrP) og Laila B. Johansen (A)
Tromsø kommune: Jens Johan Hjort (H), Anni Skogman (FrP) og Magnar Nilsen (AP)

Vararepresentanter er:
Balsfjord kommune:

Eva Synnøve Solstad (H), Widar Skogan (KrF) og Eirin Kristin Kjær (AP)

Karlsøy kommune:

Gunn Hansen (KP), Freddy Mikkelsen (SP), Hanne Larsen (SP)1, Birger Bull (RRR),
Odd Harald Johansen (AP) og Svein Egil Haugen (SV).

Tromsø kommune:

Øyvind Hilmarsen (H), Charlotte Larsen (FrP) og Kristin Røymo (AP)

I tillegg til de faste medlemmene har rådmenn/kommunaldirektør deltatt på møtene. Likeså har andre fra
administrasjonene møtt ved behov.
Sekretariatsfunksjonen i rådmannsutvalget har vært ivaretatt av daglig leder.

Infrastrukturutvalget
Regionrådet etablerte i 2012 et eget Infrastrukturutvalg som har som formål å arbeide med infrastruktur på
regionalt og interregionalt nivå. Utvalgets virksomhet og sammensetting vil vi komme tilbake til under punktet
Møtevirksomhet lengre ut i årsmeldingen.

Sekretariatet
Sekretariatsfunksjonen har som sagt vært i varetatt av daglig leder, som har ansvaret for regionrådets daglige
drift. Den daglige driften av regionrådet er hovedsakelig hjemlet i vedtektenes § 5, Sekretariat.
Sekretariatet, ved daglig leder har kontorsted i Fiskernes hus, Stortorget 2 i Tromsø. Sekretariatet er i dag
lokalisert i et kontorfellesskap med Kulturnæringsfondet INTRO (3 personer) og CONNECT Nord-Norge (3
personer). Sekretariatet flyttet inn i disse lokalene i november 2010.

3. HJEMMESIDE
Regionrådet har egen hjemmeside samt egen side på det sosiale
mediet Facebook. Hjemmesiden har også en blogg, som gir publikum
anledning til å kommentere saker dersom de finner det ønskelig og
betimelig å kommentere aktuelle saker. Ansvarlig redaktør er
regionrådets leder og redaktør er regionrådets daglige leder.

1

Hanne Larsen ble av Karlsøy kommunestyre, 30.09.2013 fritatt for sine politiske verv for resten av
valgperioden, som nytt varamedlem til regionrådet ble Egil Fjellstad (KP) valgt.

På hjemmesiden er det ment å presentere aktuelle nyheter og saker med regional interesse. Saksdokumenter,
protokoller og høringsuttalelser fra regionrådet i regionale og nasjonale saker har også vært lagt ut på
regionrådets hjemmeside. Oppdatering av hjemmesiden er en stor utfordring. Denne oppgaven tilligger daglig
leder som redaktør. Ansvarlig redaktør er regionrådets leder. http://www.tromso-omradet.no

4. MØTEVIRKSOMHET
Under paraplyen til Tromsø-områdets regionråd har møteaktiviteten i 2013 vært rimelig stor. En aktivitet som
gjenspeiles i møtevirksomhet, antallet på saker som har vært oppe til behandling i perioden samt
høringsuttalelser.
Etter vedtektene skal regionrådet ha møter minimum to ganger hvert halvår og ellers når lederen bestemmer det,
eller minst en av de deltakende kommuner, arbeidsutvalget eller minst 1/3 av regionrådets medlemmer krever
det.
Regionrådsmøter
Det har i 2013 vært avholdt i alt seks regionrådsmøter, hvorav ett møte gikk over to dager. I samme periode har
det vært behandlet totalt 39 saker. De viktigste sakene som har vært oppe til behandling i regionrådet i perioden
er saker som: Det vil bli for omfattende å gi inn på hver enkelt sak. Vi har derfor gjort et utvalg av de viktigste
saker og tema som regionrådet har hatt fokus på i året som har gått.
En oversikt over de viktigste saker som regionrådet har hatt fokus på i 2013.
1. Kystplan Tromsøregionen
2. Tromsø lufthavn. Langnes – behov for utvidelse herunder ny utenlandsterminal
3. Infrastruktur for Tromsø-området – presentasjon av regionrådets Infrastrukturutvalg sitt arbeid
4. Bredbånd - optisk fiber i regionen
5. Mobiltelefondekning i kommunene som faller inn under regionrådet
6. Mastergradsstipend
7. Samhandlingsreformen
8. Hybelsituasjonen for videregående skoler i Tromsø-området
9. Beredskapssituasjonen i regionen, herunder politiets beredskap i regionen også sett i lys av den nye
politireformen

10. Interkommunalt landbrukskontor

11. Revisjon av regionrådets vedtekter

Kystplan Tromsøregionen
Dette er et interkommunalt kystsoneplanarbeid mellom kommunene i regionrådet samt Lyngen og Målselv.
Kystsoneplanen er en plan på kommuneplannivå. Planområdet omfatter hele kystsonen i kommunene Karlsøy,
Tromsø, Balsfjord og Målselv, i Lyngen omfattes Ullsfjorden. Skjervøy var også invitert med, men denne
kommunen utarbeider kystsoneplan sammen med Nordreisa (Kystplan Nord-Troms). Det legges opp til kontakt
mellom de ulike planprosessene i fylket.
Tromsø-områdets regionråd står som eier av prosjektet og har prosjektansvaret. Prosjektet ledes av Norconsult
AS i Bergen.
Bakgrunn
Troms fylkeskommune har en målsetning om at alle kommunene i fylket skal ha oppdaterte kystsoneplaner innen
2016, og har gjennom prosjektet Kystplan Troms vært pådriver for å starte opp
interkommunale kystsoneplaner i fylket. I tillegg til Kystplan Tromsø-regionen blir
det også utarbeidet interkommunale kystsoneplaner i Sør- og Midt-Troms og i
Nord-Troms.

Planprosess
Det skal utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal legges til grunn for det videre plan- og
utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ut på høring.
Under høringen av planprogrammet skal det arrangeres
folkemøter i hver av de fem kommunene. Innspill til
planprogrammet som kommer inn under høringen og gjennom
folkemøtene, skal vurderes i det videre planarbeidet. Det skal
utarbeides et juridisk bindende plankart med bestemmelser til
arealbruken. Det skal også utarbeides konsekvensutredning og
risiko- og sårbarhetsanalyse for foreslått ny arealbruk, utredningstema går fram av planprogrammet.
Som et grunnlag for konsekvensutredningen vil det bli utarbeidet en arealanalyse med kartfestet informasjon om
dagens arealbruk. Vurderingene i kystsoneplanen skal ses i sammenheng med arealbruk på land og med
gjeldende arealbruk i vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner.

Finansiering
Planarbeidet er delvis finansiert av RUP-midler fra Troms fylkeskommune, prosjektet Kystplan Troms. Det ble
innvilget søknad om støtte på kr. 1 720 000 (Tilsagnsnummer: RUP12/173). Tromsø-områdets regionråd står
som prosjektansvarlig.
Det forutsettes at kommunene deltar med egenandel i form av arbeidsinnsats. All timebruk og utgifter i
forbindelse med planarbeidet blir derfor registrert.
Framdrift
Planprogrammet skal legges ut til høring i seks uker. Etter høringen skal alle innspill og merknader vurderes og
planprogrammet vil bli justert dersom det er behov for det. Planprogrammet skal fastsettes i de enkelte
kommunestyrer, det tas sikte på vedtak i løpet våren 2014.
Det tas sikte på at framlegg til plan er klart til første gangs behandling i kommunene i løpet av juni, og at planen
kan legges ut på høring i tidlig høst 2014. Det vil bli arrangert folkemøter også under høringen av planforslaget.
Høringsuttalelsene til planen vil bli vurdert i løpet av høsten 2014, og det tas sikte på at planen er klar for endelig
vedtak i kommunene ved årsskiftet 2014/2015.
Organisering
Det er opprettet en styringsgruppe som har ansvar for økonomi og framdrift i prosjektet. Denne er sammensatt av
administrative og politiske representanter fra de fem kommunene, og prosjektlederen for Kystplan Troms møter
som observatør.
Det er opprettet en arbeidsgruppe med planleggere og rådgivere fra de fem kommunene i tillegg til innleid
prosjektleder, prosjektansvarlig og prosjektlederen for Kystplan Troms.
Prosjektlederen for Kystplan Nord-Troms møter som observatør. I
arbeidsgruppen vil mye av planutformingen skje, og det er en viktig
arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom
kommunene. Det er også opprettet lokale faggrupper i kommunene.
Det at kommunene jobber sammen både gjennom styringsgruppen og
arbeidsgruppen er et suksesskriterium for utarbeidelsen av planen og
vil bidra til å skape grunnlag for videre samarbeid om arealbruk i
kystsonen også etter at planen er vedtatt.
Alle vedtakene etter plan- og bygningsloven skal gjøres i den enkelte kommune. Et forslag om å delegere disse
vedtakene til styringsgruppen, bortsett fra endelig vedtak av plan, ble fremmet for styringsgruppen i august 2013.
Plan- og bygningsloven åpner for en slik modell i kap. 9, for å effektivisere beslutningene i interkommunalt

plansamarbeid. Styringsgruppen ønsket ikke en slik delegering, og kommunene selv skal derfor fatte samtlige
vedtak i planprosessen.

Problemstillingene i Kystplan Tromsøregionene kan oppsummeres i ett hovedspørsmål:
•

Hvordan legge til rette for næringsutvikling samtidig som det tas hensyn til de ikke-kommersielle
interessene?

Tromsø lufthavn. Langnes
Tromsø lufthavn har et sterkt behov for utvidelse herunder ny utenlandsterminal dersom lufthavnen skal være i
stand til å møte et fremtidig behov som for reiselivet, næringslivet, herunder veksten i olje- og gass relaterte
næringer. I Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023, har de ikke funnet plass til de
nødvendige utvidelser og oppgraderinger som regionrådet mener må komme på Tromsø lufthavn dersom
lufthavnen skal være i stand til å møte fremtidens behov fra bla. regionens og Nord-norsk reiseliv, næringsliv og
privatmarkedet.
Tromsø-områdets regionråd har derfor siden 2012 hatt sterkt fokus på en nødvendig utvidelse og oppgradering
av Tromsø lufthavn, Langnes. Regionrådet har tatt denne saken opp med Tromsbenken to ganger i perioden og
påpekt nødvendigheten av at Tromsø lufthavn må inn i NTP 2014-2023 i flere høringsbrev både til departement
og fylkeskommunen. Videre har regionrådet fulgt med i det arbeidet som flyplassutvalget har gjort.

Annen infrastruktur i Tromsø-området
Tromsø-områdets regionråd og da spesielt Infrastrukturutvalget har også i 2013 hatt et spesielt fokus på
infrastrukturen i Tromsø-området. Infrastruktur som fylkesveier, kommunale veier, luftfart, mobiltelefondekning,
bredbånd. I tillegg så har man gitt høringsuttalelser til både Nasjonal Transportplan for 2014-2023 og
fylkeskommunens Regional transportplan 2014-2023.
Spesielle fylkesveier som regionrådet har hatt fokus på:
I regionrådets møte i september 2013 ble den dårlige
veistandarden på fylkesveiene på Malangshalvøya satt
på sakskartet da denne bekymrer en rekke lokale og
regionale politikere, ikke minst regionrådets leder og

ordfører i Balsfjord kommune. Veistandard og trafikksikring har stått som et av de viktigste infrastrukturtiltak på
dagsordenen til regionrådets Infrastrukturutvalg siden dette ble etablert i januar 2012.
Til møtet var påtroppende stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) invitert samt leder for Troms
fylkeskommunes samferdselskomite, Ole M. Johansen (FrP).
På samme møte ble regionrådet informert om status i arbeidet for prosjektet Kystveien Tromsø-Harstad.
Ole-Johan Rødvei, leder av Infrastrukturutvalget presenterte status for arbeidet.
Arbeidsnotat utarbeidet av Rambøll AS ved arktisk direktør Nils Arne Johnsen i form av en PowerPoint
presentasjon.
Regionrådets leder og leder av Infrastrukturutvalget, Ole-Johan Rødvei opplyste at det er enighet i
Kystveiens styringsgruppe om å jobbe videre frem mot realisering av prosjektet.
Vedtak
Regionrådet tilslutter seg denne enighet.
Enstemmig

Bredbånd - optisk fiber i regionen
Bredbånd er av næringslivsorganisasjoner og næringslivet selv blitt påpekt som ent nødvendig
kommunikasjonsmiddel for god næringsutvikling. Regionrådet har derfor gjennom 2013 satt dette temaet på
sakskartet ved ulike anledninger. I denne prosessen har en hatt dialog med Troms fylkeskommune,
Fylkesmannen i Troms, Tromsø kommune, Telenor, Bredbåndsfylket Troms og Nordix Data.
Mobiltelefondekning
I dag har man flere geografiske områder i Tromsø-området som har dårlig eller ingen dekning på mobilnettet. I
både beredskapssammenheng, næringslivsammenheng og privat sammenheng er regionrådet bekymret for de
«hull» som finnes i de tre kommunene som inngår i regionrådet. Med bakgrunn i denne situasjonen og ikke minst
de tragiske skredulykkene, med dødelig utgang man har hatt de siste årene i Tromsø-området, tok regionrådet i
2013 initiativ til opprusting av mobilnettet for kommunene i området. Det ble derfor innledet en dialog med
Telenor Mobil ved dekningsdirektør Bjørn Amundsen og Telenor Nord ved regiondirektør Kjetil Robertsen. Den
30. april ble det gjennomført et sonderingsmøte med nett tilbydere, regionrådsrepresentanter, fylkesmannen i
Troms og administrasjonssjefene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommuner. Møtet førte til enighet om en
trepunkts strategi for det videre arbeidet.

Denne dialogen har resultert i at hver kommune har kommet opp med skisser på tre samarbeidsprosjekter med
Telenor Mobil. Telenor Mobil setter en egen prosjektleder på saken, med henblikk på vurdering og gjennomføring
av prosjektene. Dette prosjektet er under oppfølging.
Mastergradsstipend
Regionrådets mastergradsstipend kan etter søknad bevilges til studenter ved universitet/høyskole.
Masteroppgaven skal knyttes til problemstillinger som er relevant for kommunesektoren, og må være i tråd med
regionrådets strategi og temaet som er definert i utlysningen av stipendet for hvert enkelt år. Temaet for hvert år
års utlysning vedtas av regionrådet. Stipendet skal brukes til gjennomføringen av masteroppgaven.

Vedtak: (enstemmig)
1.Regionrådet finansierer Mastergradsstipendet for 2014 med
midler fra post Bundne driftsmidler. Stipendet for 2014 er på kr.
30.000,2.Arbeidsutvalget får i oppdrag å utforme retningslinjer for
Mastergradsstipendet. Disse legges frem for regionrådet i
november

Mastergradsstipendet er nå utlyst.
Samhandlingsreformen
Regjeringens Samhandlingsreform slo inn i kommune-Norge for fullt i januar 2012. Forut for og etter januar 2012
har regionrådet hatt Samhandlingsreformen på sakskartet og da spesielt med fokus på hva dette betyr for den
enkelte kommune med de utfordringer som følger av reformen. Med jevne mellomrom så har regionrådet hatt sitt
fokus rettet mot reformen og dens betydning for kommunene i regionrådet.
Hybelsituasjonen for videregående skoler i Troms.-området
Hybelsituasjonen for elever videregående elever som må bo på hybel har i lengre tid bekymret politikerne i
regionrådet, og har derfor satt dette temaet opp på sakskartet i 2013.
Tromsø-områdets regionråd har gjennom prosjektet Ung Region i perioden 2008-2012 bidratt med informasjon
og fritidstiltak rettet mot hybelboere i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø i tillegg til oppfølging av ungdommene før de
flytter til Tromsø for å gå på skole. Gjennom arbeidet en erfart at dette er elever som trenger ekstra oppfølging i
overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Tromsø og Balsfjord er videre viktige vertskommuner
for hybelboere i fylket. Gjennom et oppfølgingsprosjekt ønsker en å trygge overgangen og sikre at ungdommene
som må flytte til skolestedet får lik mulighet til å ta videregående utdanning i Troms fylke.

Følgende vedtak ble fattet i regionrådets møte 20. september 2013, etter å ha fått presentert et mulig
oppfølgingsprosjekt av tidligere prosjektleder for Ung Region og en representant fra ungdomsrådet i Balsfjord
kommune.
Vedtak (enstemmig)
1.

Tromsø-områdets regionråd vedtar med dette å gå inn som prosjekt-eier sammen med Nord-Troms regionråd for
prosjektet UMIT.

2.

Tromsø-områdets regionråd gir Tvibit og RUST mandat til å ferdigstille en søknad til Troms fylkeskommune for å skaffe
til veie støtte til prosjektet.

Organisering av politiet - politianalysen – invitasjon til høringsmøter
Bakgrunnen for denne saken var at daglig leder mottok et brev fra Troms fylkeskommune, hvor de opplyste om at
fylkeskommunen ville vurdere om de skulle gi høringsinnspill til dokumentet: «Vi vurderer om fylkeskommunen
skal gi uttalelse,» til Politianalyseutvalgets utredning NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens
utfordringer.
Hvorpå sekretariats leder tok dette opp med regionrådets leder. Regionrådets leder sammen med
daglig leder fant det viktig at fylkeskommunen gir uttalelse til NOU ‘en, og regionrådets leder la
derfor denne saken frem for debatt i regionrådet, i septembermøtet.
Debatten på møtet førte til at regionrådet sluttet seg til KS Troms sin høringsuttalelse, etter at den
ble presentert for regionrådet av rådmann Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy kommune.
Vedtak (enstemmig)
Regionrådet slutter seg til KS sin høringsuttalelse

Felles landbrukskontor
Tromsø kommune og Balsfjord kommune har det siste året sett på muligheten til å få til et interkommunalt
landbrukssamarbeid. I arbeidet har administrativ og politisk ledelse for begge kommuner sittet i en arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppen har levert et dokument som har vært ute på høring. Saken var oppe til behandling i de respektive
kommunestyrer i oktober måned. Status er nå at Balsfjord kommune har fremforhandlet forslag til driftsavtale.
Tromsø kommune skal behandle denne i mars 2014.
Revisjon av regionrådets vedtekter
Det har vist seg at etter at Tromsø kommune gikk over til parlamentarisme så var det behov for en gjennomgang
og revisjon av regionrådets vedtekter. Vedtektene har vært på regionråds sakskart en rekke ganger etter
kommune og fylkestingsvalget i 2011. Det viste seg imidlertid raskt at det var behov til en total gjennomgang og
revisjon av vedtektene, siste gang revidert 4. juni 2010.

Etter årsmøtet, 24. mai inneværende år har prosessen fått fart. Juridisk rådgiver Nina Wihuri ved Byrådsleders
kontor sammen med sekretariatets leder og kommunaldirektør Per Limstrand har stått for arbeidet. Forslaget til
reviderte vedtekter er skrevet av Nina Wihuri og arbeidet har vært ledet av kommunaldirektør Per Limstrand.
Forslaget ble lagt frem i rådmannsutvalgets møte, 9. september 2013 frem forslag til reviderte vedtekter frem for
behandling i utvalget, etter vedtak fra rådmannsutvalget om legge frem forslaget for regionrådet i
septembermøtet. Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd vedtar forslag til reviderte vedtekter for regionrådet, slik de foreligger.
2. Forlaget til vedtekter for Tromsø-områdets regionråd legges frem til endelig behandling i det enkelte
kommunestyre, etter gjeldende vedtekters § 8, tredje ledd.
Enstemmig vedtatt
Forslaget ble behandlet i de tre kommunestyrene i desember 2013.

Arbeidsutvalget
Regionrådets arbeidsutvalgs mandat er regulert i regionrådets vedtekter, § 4 har i perioden gjennomført ett møte
hvor ordførerne var samlet og ett telefonmøte.

Infrastrukturutvalget
I 2012 opprettet regionrådet et eget Infrastrukturutvalg. Utvalget ble nedsatt av regionrådets leder etter vedtak
fattet i regionrådets møte 10. januar 2012, sak 007/12: Regional trafikkplan for Tromsø-området.
En av de viktigste oppgavene Infrastrukturutvalget har hatt i perioden har vært å levere innspill til NTP 20142023.
Andre viktige saker som Infrastrukturutvalget har jobbet med er saker som, Tromsø lufthavn – behov for
utvidelse, ny Sandnessundforbindelse, ny kystvei Tromsø-Harstad, mobiltelefondekning i regionen,
implementering av Nødnett i regionen
For mer informasjon om utvalgets sammensetting og mandat, se regionrådets årsmelding for 2012.

Møteaktivitet i 2013
Infrastrukturutvalget har i 2013 avholdt fire møter. Temaene for disse har vært standard på fylkesveiene i
Tromsø-området og fylket som sådan. Videre har mobiltelefondekning og nødnett stått på agendaen.
Langsundforbindelsen har også stått på agendaen og det er avgitt uttalelser til Troms fylkeskommune når det
gjelder fergesambandet Hansnes - Karlsøy – Vannøy etter bygginga av Langsundforbindelsen, i tråd med vedtak
i Karlsøy kommunestyre.
Videre ble det sammen med regionrådets daglig leder tatt initiativ til et sonderingsmøte med Telenor Mobil, ved
dekningsdirektør Bjørn Amundsen og andre nett-tilbydere, Fylkesmannen i Troms, Bredbåndsfylket Troms og
kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.
Det har og blitt avholdt et felles møte mellom representanter for regionrådene, Sør-Troms, Midt-Troms og
Tromsø-området i forbindelse med «prosjektet» Kystvei Tromsø-Harstad. På bakgrunn av dette møtet ble det satt
ned en egen arbeidsgruppe for prosjektet, med medlemmer fra de tre regionrådene. I
Infrastrukturutvalget har fått utarbeidet en betenkning om prosjektet. Denne er utført av Rambøll i Tromsø.

Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget har som formål sammen med regionrådets daglige leder å planlegge regionrådsmøter med
saksportefølje samt forberede og iverksette vedtak fattet i regionrådet som trenger politisk behandling i den
enkelte kommune. I 2013 har det vært avholdt 4 møter og behandlet 32 saker i rådmannsutvalget. Etter at
Tromsø kommune gikk over til en parlamentarisk modell har det vært uklart hvem som skal være Tromsø
kommunes representant i utvalget. Større saker av lokal og regional karakter som utvalget har behandlet kan
nevnes: Samhandlingsreformen, Overordnet samarbeidsutvalg (OSO), interkommunale samarbeidsrelasjoner
(kartlegging), Ishavskystens friluftsråd, reiseliv i regionen, Bredbånds- og mobiltelefondekning i Tromsø-området,
beredskap, Tromsø kommunes petroleumsstrategi (høringsutkast), Kystplan Tromsøregionen, revisjon av
regionrådets vedtekter, felles landbrukskontor, prosjektet Strategisk næringsplan for Tromsø og regionrådets
mastergradsstipend m.
Rådmannsutvalget fremstår som en viktig samarbeidspartner og støttespiller for regionrådets sekretariat ved
saksforberedelse og for effektuering av regionrådets vedtak som trenger behandling i den enkelte
medlemskommune..

5. UTTALELSER OG HØRINGSBREV
Regionrådet har i løpet av perioden sendt en rekke uttalelser/innspill og høringsbrev både med nasjonale og
regionale adressater, på områder som:

Oppfølging av uttalelser sendt Troms fylkeskommune, 10.12.12, vedrørende fergesambandet Hansnes-KarlsøyVannøy, etter utbygginga av Langsundforbindelsen.
09.01.2013:

Uttalelse til Helse nord, UNN HF og Tromsbenken. – Uttalelse – Fare for nedleggelse av
psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes.

24.05.2013:

Orientering om regionrådets vedtak i regionrådsmøte, 24. mai 2013 vedrørende utsettelse av
oppstart med Langsundforbindelsen

29.05.2013:

Høringsuttalelse – Planprogram – Fylkesplan 2014-2025

19.08.2013:

Høringsuttalelse – Prosjekt Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

26.09.2013:

Til Troms fylkeskommune – Uttalelse – Fylkesveiene i Tromsø-området (Fylkeskommunens
prioritering i Regional transportplan 2014-2023)

01.11.2013:

Høring handlingsprogram 2014-2017(2023). Handlingsprogrammet er Statens vegvesens
gjennomføringsplan for nasjonal transportplan 2014-2023

04.11.2013:

Høringsuttalelse – Regional transportplan 2014-2023

12.11.2013:

Regionrådet gav uttalelse i tilknytning til, «Felles høringsuttalelse fra ordførerne i Lyngen,
Balsfjord og Storfjord kommune – forslag til opplæringstilbudet skoleåret 2014/2015.»

6. PROSJEKTER
Hybelprosjektet
Etter at prosjektet Ungregion ble avsluttet sommeren 2012, har regionrådet fortsatt sitt fokus gjennom et
oppfølgende samarbeid med TVIBIT og ungdomsrådene i regionen. Videre innledet man en prosess i regi av
regionrådet og TVIBIT for å se på muligheten for å sette i gang et «hybelprosjekt» i samarbeid med Nord-Troms
regionråd. Det er avholdt flere møter med sekretariatet for Nord-Troms regionråd. I 2013 innledet en også dialog
med de to andre regionrådene, Midt-Troms og Sør-Tro ms. Hensikten var her å sondere muligheten for et større
«hybelprosjekt» som skal ha hele Troms som nedslagsfelt. Tanken er å søke om fylkets RUP-midler.

Regionalt ungdomsråd
I løpet av prosjektet Ung Region ble det etablert
ungdomsråd i Balsfjord og Karlsøy kommuner. Tromsø
hadde allerede et ungdomsråd før oppstarten av Ung
Region. Gjennom prosjektet Ung Region har
ungdomsrådene gått gjennom en grundig skolering i
regi av TVIBIT ungdomsklubb. Denne prosessen har
ført til at det i 2013 ble etablert et regionalt
ungdomsråd. En stor utfordring er finansiering og drift av det regionale ungdomsrådet. Sekretariatet ved daglig
leder har sammen med TVIBIT og jobbet med å finne en måte å finansiere og sikre en drift av regionalt
ungdomsråd på. Det har vært avholdt møter med Troms fylkeskommune og representanter fra ungdomsrådet har
vært invitert til regionrådsmøter for å legge frem sin sak, senest i september 2013. En tar sikte på å komme i mål
med finansiering og en ordning som kan sikre permanent drift av det regionale ungdomsrådet i løpet av 2014.

Kystplan Tromsøregionen
Kystplan Tromsøregionen er et interkommunalt prosjekt mellom Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Målselv
som har som målsetting å fremstille en regional kystsoneplan Her vises det for øvrig til beskrivelsen under
punktet Kystplan Tromsøregionen, foran. Skjervøy kommune har observatørstatus i prosjektet ved prosjektleder
forprosjektet Kystplan Nord-Troms.

7. BUDSJETT/ØKONOMI
Arbeidsgiveransvaret tilligger Tromsø kommune som da betaler lønn for daglig leder. Utgiftene til daglig drift
dekkes denne gjennom tilskudd fra deltakerkommunene.. Det ordinære tilskuddet fra Balsfjord og Karlsøy var i
2013 på henholdsvis kr. 164.000 og kr. 152.000.
Driftstilskuddene har ikke vært indeksregulert.
Regionrådets regnskap for 2013 legges frem som en del av daglig leders forslag til årsberetning for 2013. Ansvar
for kontroll av regnskapet påligger Tromsø kommune. Regnskapet som inngår som en del av Tromsø kommunes
regnskap er godkjent i Kommunestyremøte, 26. juni 2014. Revidert av KomRev NORD.
Regionrådets budsjett for 2014 ble godkjent av regionrådet i møtet i 20. september 2013

Regnskap 2013 - Forslag
Kostart (T)
Fast lønn

Regnskap 2013

Budsjett 2013

Budsjett 2014

542 201

540 000

546 000

19

0

0

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn

86 664

92 000

97 000

Arbeidsgiveravgift

50 003

46 000

46 000

Kontormateriell

3 802

4 000

3 000

Matvarer

7 965

2 000

5 000

380

0

0

7 857

2 000

9 000

584

1 000

3 000

28 230 2

34 000

33 500

Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v.

10 634

8 000

10 500

Transport / drift av egne transportmidler

1 729

0

1 000

52 386

50 000

50 000

Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

5 800

2 000

3 000

Inventar og utstyr

1 642

16 000

20 000

266 427 3

71 000

50 000

66 345

0

0

0

0

30 000

767

0

0

56 008

0

0

1 189 443

868 000

907 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet

-66 345

0

0

Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse)

-257 962

0

0

0

0

-30 000

-152 000

-152 000

-152 000

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj.
Post, banktjenester, telefon
Annonse, reklame, informasjon
Opplæring og kurs

Leie av lokaler og grunn

Konsulenttjenester
Merverdiavgift utenfor mva-loven
Til andre (private)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avsetninger til bundne fond
Sum driftsutgifter

Bruk av bundne fond
Innbetalinger/andel kommuner
Andel Karlsøy
2

Utgifter i forbindelse med regionrådsmøter, herunder møtet 19.-20. september, Malangen brygger og
konferanser
3
Utgifter for bundet med prosjekt Kystplan Tromsøregionen. Prosjektet finansieres av Troms fylkeskommune. I
tillegg kommer kommunal egeninnsats. Hittil har prosjektet fått refusjon på kr. 257.962.

Andel Tromsø

-549 136

-552 000

-561 000

Andel Balsfjord

-164 000

-164 000

-164 000

-1 189 443

-868 000

-907 000

0

0

0

Sum driftsinntekter

Resultat

Vedlegg
Vedtekter for Tromsø-områdets regionråd
§1
DELTAKENDE KOMMUNER OG OPPNEVNING AV REPRESENTANTER
Tromsø-områdets Regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø
kommune. Regionrådet består av 9 medlemmer med 3 representanter fra hver av de
samarbeidende kommunene.
For de kommuner med formannskapsmodell skal ordfører og varaordfører være medlemmer. Det
siste medlemmet, samt tre varamedlemmer, velges av og blant de enkelte kommunestyrer.
Varamedlemmene oppnevnes i rekkefølge for de tre medlemmene i sin kommune.
For kommuner med parlamentarisk styringsmodell skal byrådsleder og ordfører være medlemmer,
med nestleder i byrådet og varaordfører som personlige stedfortredere. Det siste medlemmet, og
vara for dette, oppnevnes av og blant de enkelte kommunestyrer.
Medlemmene i Regionrådet velges for 4 år og skal følge valgperioden. Regionrådet konstituerer
seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.
§2
FORMÅL
Tromsø-områdets Regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og
fremme regionens interesser utad.
Hovedmålsetting:
Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode
rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har
hovedansvaret for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for
en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter, bl.a.
ved å
-

Utvikle samarbeidsforetak som egne resultatområder der dette er naturlig.
Fortløpende vurdere organisering, beslutningsstruktur og ansvarsfordeling mellom ulike
regionale virksomheter.
Utvikle samarbeid innenfor ansvarsområder der dette kan virke til bedre og mer effektiv drift av
offentlig service, for eksempel landbruk, fiskeri, skogforvaltning, turisme, friluftsliv, mv.
Forsterke det regionale samarbeid i samferdselssaker.
Samarbeide om helse- og omsorgstiltak
Utvikle faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene.
Etablere felles ungdomstiltak gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo
Samordne satsing på kultur og kulturutvikling.

§3
AVVIKLING AV MØTER / SAKSBEHANDLING
Regionrådet skal ha møter minimum to ganger hvert halvår og ellers når lederen bestemmer det,
eller minst en av de deltakende kommuner, arbeidsutvalget eller minst 1/3 av regionrådets
medlemmer krever det.
Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Hver representant har en stemme. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende. Ved voteringer må et flertall av regionrådets ni medlemmer være
tilstede før regionrådet er beslutningsdyktig. Samtlige kommuner som berøres av vedtaket må også
være representert.
Dersom regionrådet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det snarest til nytt møte med 14 dagers
varsel. Innkallingen skal redegjøre for utfallet av første møte.
For øvrig gjelder kommuneloven og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling
tilsvarende.
Rådmann/administrasjonssjef og kommunaldirektør for byrådsleder i de deltakende kommuner
innkalles til regionrådsmøtene med møte- og talerett. Lederen kan også innkalle andre til møter i
regionrådet og arbeidsutvalget.
De enkelte kommuner skal holdes løpende orientert om regionrådets virksomhet ved at
Regionrådets vedtak oversendes i etterkant av møtene.
§4
ARBEIDSUTVALG
Ordførerne og byrådsleder utgjør regionrådets arbeidsutvalg. Varaordfører og nestleder for byrådet
skal være vararepresentanter til arbeidsutvalget. Leder av regionrådet er også leder for
arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.
Referat fra arbeidsutvalget legges fram for regionrådet.

§5
ADMINISTRATIVT UTVALG
Rådmann/administrasjonssjef og kommunaldirektør for byrådsleder utgjør regionrådets
administrative utvalg. Det administrative utvalget avholder møter hvor de deltakende kommuner
skal ha en løpende dialog om aktuelle saker. Sekretariatets daglige leder innkaller til møtene.
Det administrative utvalget skal i samråd med sekretariatet sette sakslisten til Regionrådets møter
og iverksette Regionrådets vedtak.

§6
SEKRETARIAT
Sekretariatet består av en daglig leder lokalisert til Tromsø kommune. Tromsø kommune er
vertskommune. Daglig leder skal sørge for at regionrådets formål, nedfelt i § 2 i disse vedtektene,
blir virkeliggjort. Daglig leder rapporterer til regionrådets leder.
Sekretariatet skal i tillegg ivareta alle administrative og faglige oppgaver for regionrådet og
arbeidsutvalget:
- iverksette vedtak i samråd med det administrative utvalget
- føre møteprotokoll/referat fra styremøter og andre viktige møter
- utarbeide forslag til saksliste i samråd med det administrative utvalget, og sørge for at innkalling
og sakspapirer blir fordelt i henhold til gjeldende reglement/vedtak
- sørge for regnskap og revisjon for regionrådets virksomhet
- drive system for styring og planlegging av regionrådets virksomhet, blant annet å utarbeide
årsmelding, budsjett og planer mv.

§7
ØKONOMI
Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved årlig tilskudd fra kommunene etter vedtatt
fordelingsnøkkel. 50 % av utgiftene deles likt mellom de tre kommunene, de resterende
50 % , deles etter medlemskommunenes folketall.
Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.
Regionrådet skal ha eget regnskap og budsjett. Regnskapet føres av vertskommunen.
Det administrative utvalget skal behandle forslag til budsjett i god tid forut for behandlingen i
regionrådet. Det administrative utvalget legger frem budsjettet til behandling i regionrådet senest
innen 1. oktober.
Hver kommune dekker møte og reiseutgifter for sine representanter.

§8
ÅRSMØTE
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Følgende saker skal behandles;
- årsmelding og regnskap
- handlingsprogram

§9
UTVIDELSE/UTTREDEN OG ENDRING AV VEDTEKTER
Regionrådet kan med 2/3 flertall anbefale opptak av nye kommuner. Slike vedtak må godkjennes
av kommunestyrene i alle kommunene i regionrådet.
Etter vedtak i kommunestyret kan den enkelte kommune si opp sitt deltakerforhold i Tromsøområdets Regionråd. Utmelding må skje med seks måneders skriftlig varsel til regionrådet, og må
skje i første halvår slik at uttreden kan skje senest fra årsskiftet påfølgende år
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer
enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.
Endring av vedtektene forutsetter godkjenning i de enkelte kommunestyrer.

§10
OPPLØSNING
Oppløsning av regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om
dette. Hver av de deltakende kommuner er ved oppløsningen av Regionrådet ansvarlig for sin
forholdsmessige eller avtalte del av rådets forpliktelser.

Vedtatt.
Tromsø-områdets regionråd, Malangen Brygger, 20. september 2013.09.25
Ole-Johan Rødvei
Leder av regionrådet.
Vedtatt:
Balsfjord kommune, kommunestyret: 30.10.13, sak 87/13.
Karlsøy kommune, kommunestyret, 13.11.13, sak 96/13
Tromsø kommune, kommunestyret, 11.13.13, sak

Kystplan Tromsøregionen – Folkemøte i Balsfjord kommune

(foto: Yngve Voktor)

