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Vedlegg: 

 

Tidligere prosess i regonrådet fra 2013 til 2018 

 

Saksutredning 

Allerede i 2012 var det spørsmål om en evaluering av regionrådet herunder fremmøte og 

saksportefølje. 

Saken har blitt tatt opp en rekke ganger i regionrådet 

2016; 

16.12: Sak 39/16, Dagsaktuelle saker, Interkommunalt samarbeid 

4.3: Sak 11/16, Dagsaktuelle saker, Regionrådet arbeidsform- Hvordan skal regionrådet arbeide 

de neste fire årene? 

2015; 

13.2: Sak 05/15, Saksordførerere 

2014;  

18.-19.9: Sak 26/14, Regionrådets arbeidsform  

12.12:    Sak 32/14, Regionrådets arbeidsform 

2012; 

14.12: Sak 050/12, Regionrådet gjennom 2012 – Evaluering. 

 

2016: 

16.12:  

Sak nr 39/16                                Dagsaktuelle saker    

 

Interkommunalt samarbeide 
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Administrativt utvalg ved rådmenn og administrasjonssjef orienterte om prosessen frem til 

regionrådsmøtet samt behovet for flere interkommunale samarbeid, på områder som IKT, 

juridisk kompetanse, sett fra administrasjonens side. 

Regionrådets politiske representanter fulgte deretter opp med et ordskifte om behovet for mere 

interkommunalt samarbeide i Tromsø-området. 

 

Følgende forslag vedtak ble fremsatt av regionrådets sekretariat 

 

Forslag til vedtak 
 

1. Regionrådet ber administrasjonen undersøke muligheten for å etablere et felles prosjekt 

som har som formål å undersøke mulige interkommunale samarbeidsområder. 

2. Det søkes ekstern finansiering i tillegg til kommunal egeninnsats.  

 

Vedtak 
1. Regionrådet ber administrasjonen undersøke muligheten for å etablere et felles prosjekt 

som har som formål å undersøke mulige interkommunale samarbeidsområder. 

2. Det søkes ekstern finansiering i tillegg til kommunal egeninnsats.  

Enstemmig vedtatt 

 

4.3.16: 

    

11/16   DAGSAKTUELLE SAKER 

REGIONRÅDETS ARBEIDSFORM – HVORDAN SKAL REGIONRÅDET ARBEIDE DE 

NESTE FIRE ÅRENE 

1. Aktuelle saksområder for perioden 2016-2019 

2. Skal regionrådet ha underutvalg? 

Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet slutter seg til administrativt utvalgs saksutredning 

2. Regionrådet ber administrativt utvalg om å gå gjennom regionrådets vedtekter samt se 

på nye mulige arbeidsformer for regionrådet 

3. Regionrådet ber administrativt utvalg om å ta med og vurdere de forslag som har 

fremkommet i regionrådets møte i det videre arbeidet. 

Vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til administrativt utvalgs saksutredning 

2. Regionrådet ber administrativt utvalg om å gå gjennom regionrådets vedtekter samt se på 

nye mulige arbeidsformer for regionrådet 
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3. Regionrådet ber administrativt utvalg om å ta med og vurdere de forslag som har 

fremkommet i regionrådets møte i det videre arbeidet. 

Enstemmig vedtatt 

 

Saksutredning 

Denne saken settes på sakskartet etter ønske og anbefaling fra regionrådets administrative utvalg, 

møte i administrativt utvalg, fredag 19. februar 2016. 

 

Bakgrunn 

Innledning 

Regionrådet har tidligere med jevne mellomrom drøftet sin arbeidsform. 

Etter kommunevalget høsten 2015 og påfølgende konstituering av nytt regionråd vil det nå være 

naturlig at rådet gjennomgår vedtektene og avklarer arbeidsformen. 

Regionrådets vedtekter 

Vedtektene for regionrådet er tidligere godkjent av de respektive kommunene.  Regionrådet må 

derfor hensynta vedtektene når man organiserer sin daglige virksomhet, herunder selve 

møtevirksomheten.  Vedtektene avklarer blant annet kostnadsfordelingen mellom de 

samarbeidende kommuner. 

 

Regionrådets sekretariat 

Regionrådet har i dag kun en ansatt, og daglig leder har sitt kontor på rådhuset i Tromsø. 

I forbindelse med planleggingen av Kystens Hus for noen år siden ble det i regionrådet drøftet 

mulighetene for at man i framtiden kunne bruke dette som møteplass og sekretariat for 

kommunesamarbeidet.  En eventuell samlokalisering med Ishavskystens friluftsråd kunne da gi 

synergier for samarbeidet mellom kommunene i Tromsø-regionen. 

 

Regionrådets møter 

Regionrådet avholder vanligvis 6 møter pr. år, og de fleste av disse avholdes i Tromsø.  Vanligvis har 

man forsøkt å kjøre et av møtene i Balsfjord og et i Karlsøy. 

Regionrådet bør vurdere å legge et av møtene som en studietur til et annet regionråd, hvor man 

innhenter erfaring fra andre regioner som har lykkes godt med interkommunalt samarbeide og 

utvikling av sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner. 



4 

 

Vi vil ikke anbefale å etablere ordning med saksordførere, da behovet ikke syne så være til stede. 

Regionrådets møter legges vanligvis til fredager, med møtetid kl 10.00 – 14.00, inklusiv lunsj. 

Regionrådets administrative utvalg (rådmannsutvalg) 

I forkant av regionrådets møter forbereder administrativt utvalg sakslisten, og forslag til saksliste blir 

deretter avklart med regionrådets leder. 

Administrativt utvalg vil fordele ulike saker på de respektive kommunene for saksforberedelse, og 

resterende saker vil bli klargjort av daglig leder. 

 

Regionrådets saker 

Regionrådet bør først og fremst behandle saker som har felles interesse for kommunene i Tromsø-

regionen.  Som hovedregel bør regionrådet skape konsensus på de saker som kommer til behandling. 

Samarbeidspartnere som Troms fylkeskommune, fylkesmannen, KS, Universitetet og andre kan få 

anledning til å presentere saker i regionrådets møter, men dette må tilpasses den samlede saksliste 

og den tid regionrådet har til disposisjon. 

 

Langtidsplan 2015 – 2019 

Regionrådet bør drøfte saksområder som skal ha særlig fokus i inneværende kommunevalgperiode. 

 

Interkommunalt samarbeide 

Regionrådet bør hvert år få seg forelagt en oversikt over etablerte interkommunale 

samarbeidsprosjekter. 

Regionrådet bør drøfte nærmere mulighetene for et sterkere samarbeid innenfor næring, 

planarbeide, innkjøp og juridisk bistand. 

 

Ad 2: Skal regionrådet ha underutvalg? 

Regionrådet har siden 2013 hatt et eget underutvalg, Infrastrukturutvalget». Infrastrukturutvalget 

har hatt som mandat å arbeide for bedre fylkesveier i Tromsø-området, bedre bredbånds- og 

mobildekning og arbeide for en opprusting av Tromsø lufthavn, Langnes, herunder nødvendig 

forlengelse av rullebane og ny passasjerterminal. Et annet prosjekt som utvalget har jobbet med er 

prosjektet «Kystveien Tromsø-Finnsnes-Harstad». Dette prosjektet er nå videreført gjennom dagens 

prosjekt Kystbyregion Troms. 
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Spørsmålet om behov for underutvalg var også opp til diskusjon i administrativt utvalg, fredag 19. 

februar. I utvalget var det enighet om at dette spørsmålet burde settes på dagorden og da i 

tilknytning til «aktuelle saker for perioden 2016-2019». Utvalget har ikke valgt å komme med noen 

konkret anbefaling i dette spørsmålet men anbefaler at dette spørsmålet settes på regionrådets 

sakskart. 

 

Jan-Hugo Sørensen 

leder administrativt utvalg 

 

Utskrift fra protokoll, regionrådsmøte 4.3.2016. 

 

Sak nr 11/16                                Dagsaktuelle saker    

 

REGIONRÅDETS ARBEIDSFORM - HVORDAN SKAL REGIONRÅDET ARBEIDE DE NESTE FIRE 

ÅRENE? 

Leder av administrativt utvalg, rådmann Jan-Hugo Sørensen innledet saken og redegjorde for 

administrativt utvalgs anbefaling til regionrådet. 

Vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til administrativt utvalgs saksutredning 

2. Regionrådet ber administrativt utvalg om å gå gjennom regionrådets vedtekter samt se 

på nye mulige arbeidsformer for regionrådet 

3. Regionrådet ber administrativt utvalg om å ta med og vurdere de forslag som har 

fremkommet i regionrådets møte i det videre arbeidet. 

Enstemmig vedtatt 

Forslag til saker som regionrådet skal jobbe med/sette på sakskartet i denne 4- perioden 

En rekke saker som regionrådets medlemmer ønsker skal settes på sakskartet i den neste 4-års 

perioden kom opp under debatten. En felles nevner er her, interkommunalt samarbeid, det være seg 

rene IKS-samarbeidet, prosjekter og andre former for interkommunalt/regional samarbeid. 

• Kommunal/regional ungdomssatsing 

• Bruk av kommunale næringsfond 

• Kartlegging og fokus på flere IKS-samarbeid 

• Mer kontakt mellom KMD’s byregionprosjekt (det regionale prosjektet). Regionrådet 

vil at status på prosjektet legges frem på regionrådsmøtene fremover. 
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• Se på muligheten for en etablering av et regionalt/interkommunalt 

plankontor/innovasjonskontor 

• IKS-samarbeid innenfor barnevern 

• Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet  

o Kompetanseoverføring 

o Hva skjer på UiT 

o Mer kontakt med universitetet 

• Det må jobbes politisk for at «kommunereformen» ikke skal bli til hinder for IKS-

samarbeide 

• Se på muligheten for å etablere et regionalt kontor i Kystens hus 

 

Slutt, utskrift av protokoll, 4.3.2016 

 

2015    

05/15:    SAKSORDFØRERE 

Forslag til vedtak: 

Saken utsettes til det «nye» regionrådet er konstituert, høsten 2015. 

Vedtak 

Saken utsettes til det «nye» regionrådet er konstituert, høsten 2015. 

Enstemmig vedtatt 

Saksutredning: 

Tidligere behandling i regionrådet 

Regionrådet behandlet saken på nytt i regionrådsmøte, 18. september 2014, sak 26/14 Regionrådets 

arbeidsform, hvor en ønsket å se på muligheten for å innføre ordningen med saksordførere/tema-

ansvarlig i regionrådets arbeidsform. 

Saken ble behørig diskutert i møtet. Det var enighet om at regionrådet ønsker å prøve ut en slik 

organisering som en prøveordning for perioden 2014-2015. 

  

Det ble foreslått et nytt punkt 2 til forelagt forslag til vedtak 

Arbeidsutvalget kommer opp med navn til de foreslåtte sakstemaer/områder til neste 

regionrådsmøte. 

Votering. 
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Forslag til vedtak 

1. Modellen som foreslås innføres som en prøveordning for perioden 2014-2015, med 

påfølgende evaluering i slutten av perioden.  

2. Arbeidsutvalget kommer opp med navn til de foreslåtte sakstemaer/områder til neste 

regionrådsmøte. 

Enstemmig vedtatt 

 

Status 

Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å få gjennomført et slikt møte i tidene etter vedtaket. 

Regionrådets leder og leder for arbeidsutvalget ønsker derfor at en setter saken opp på sakskartet på 

nytt med den hensikt å få en grundig debatt og kanskje komme frem til personer som kan si seg villig 

til å ta et slikt «verv». 

Følgende fire sakstemaer/områder forslås samlet: 

1. Kompetanse/utdanning/oppvekst/kultur 

2. Samferdsel/kommunikasjon/Infrastruktur 

3. Helse/omsorg/samhandling 

4. Innovasjon/Næring  

Regionrådet peker ut/enes om fire saksansvarlige, blant de ordførere, byrådsleder og varaordførere. 

Videre pekes det ut en nestansvarlig for hvert temaområde. 

 

I regionrådsmøte den 12. desember 2014 ble saken tatt opp på nytt igjen, sak 32/14 Regionrådets 

arbeidsform. 

Etter en grundig debatt ble følgende forslag til vedtak lagt frem til avstemming. 

Behandling 

Forslag til vedtak 

Det utarbeides retningslinjer for saksordførere i regionrådet. Disse legges frem i første 

regionrådsmøte i 2015.  

 

 

Vedtak 

Det utarbeides retningslinjer for saksordførere i regionrådet. Disse legges frem i første 

regionrådsmøte i 2015.  
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Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag til retningslinjer for saksordførere/temaansvarlig som ble lagt frem i møtet 

13.2.2015 

Forslag til retningslinjer har blitt utarbeidet av kommunalsjef Kristian Eldnes i Karlsøy kommune og 

regionrådets daglige leder. Forlaget er basert på retningslinjene fra Nord-Troms regionråd og Sør-

Troms regionråd. Forslaget har vært lagt frem for administrativt hvor det har vært diskutert. utvalg 

Leder for administrativt utvalg legger med dette fram forslag til retningslinjer for 

saksordførere/temaansvarlige regionrådet til behandling i møte 13.februar 2015.  

 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE/TEMAANSVARLIGE 

 

1. Det opprettes konkrete saksområder/temaområder, som hver enkelt sak regionrådet 
behandler grupperes inn under. For hvert saksområde/temaområde, eller for viktige 
enkeltsaker, oppnevnes det en saksordfører/temaansvarlig, ut fra interessefelt, tilhørighet 
eller andre kriterier man finner formålstjenlig. 

 

2. Oversiktsliste med forslag til saksområder/temaområder med saksordfører/temaansvarlig 
godkjennes av arbeidsutvalget, og skal ajourføres 2 ganger i året; 1. gang på årets siste møte 
og 2. gang på siste møte før sommerferien. Utvalg, komiteer, grupper osv. innen det 
regionale samarbeidet informeres om hvem som er saksordfører for gitte 
saksområder/temaområder. 

 

3. Saksordfører/temaansvarlig skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og 
holde regionstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant 
med saksordfører. 

 

4. Når saksordfører/temaansvarlig er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

• Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på 
administrativt og politisk nivå; 

• Den saksansvarlige møter på samlinger/møter knyttet til dette tema, og deltar med fokus 
på hele regionen / det regionale.  

• Den saksansvarlige har et spesielt ansvar for høringsuttalelser som berører eget 
saksområde, og for å ivareta dette saksområdet i alle uttalelser og diskusjoner. 

• Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 
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• Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller 
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 

• Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 
omgivelser/rammebetingelser. 

 

5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører/temaansvarlig velges inn som medlem av utvalg 
eller lignende, med vanlige rettigheter og plikter. Arbeidsutvalget kan anmode om at 
saksordfører/temaansvarlig blir medlem av et slikt utvalg, men det er myndigheten som 
oppnevner utvalget som eventuelt velger saksordfører/temaansvarlig inn i utvalget. 

 

6. I de tilfeller hvor aktører utenfor regionrådet ønsker deltakelse fra regionrådet i styrer, råd 
og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være regionrådets 
førstevalg. 

 

7. Det er arbeidsutvalget i regionrådet som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 
saksordførere/temaansvarlige. 

 

8. Komiteer, utvalg, råd osv. plikter å holde respektive saksordfører/temaansvarlig løpende 
orientert om arbeidet/status i den enkelte sak. 

 

9. Saksordfører/temaansvarlig sendes innkalling og saksliste til møter. 
 

21.01.15                               

 

 

 

 

 

2014 

12.12.14 
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32/14:    REGIONRÅDETS ARBEIDSFORM 

 

Forslag til vedtak: 

Vedtak 

Det utarbeides retningslinjer for saksordførere i regionrådet. Disse legges frem i første 

regionrådsmøte i 2015.  

Enstemmig vedtatt 

 

Saksutredning: 

Regionrådet behandlet i regionrådsmøte, 18. september, sak 26/14 Regionrådets arbeidsform, hvor 

en ønsket å se på muligheten for å innføre ordningen med saksordførere/tema-ansvarlig i 

regionrådets arbeidsform. 

Saken ble behørig diskutert i møtet. Det var enighet om at regionrådet ønsker å prøve ut en slik 

organisering som en prøveordning for perioden 2014-2015. 

Det ble foreslått et nytt punkt 2 til forelagt forslag til vedtak 

Arbeidsutvalget kommer opp med navn til de foreslåtte sakstemaer/områder til neste 

regionrådsmøte. 

 

 

 

 

Votering. 

Forslag til vedtak 

1. Modellen som foreslås innføres som en prøveordning for perioden 2014-2015, med 

påfølgende evaluering i slutten av perioden.  

2. Arbeidsutvalget kommer opp med navn til de foreslåtte sakstemaer/områder til neste 

regionrådsmøte. 

Enstemmig vedtatt 

 

Status 

Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å få gjennomført et slikt møte i tidene etter vedtaket. 

Regionrådets leder og leder for arbeidsutvalget ønsker derfor at en setter saken opp på sakskartet på 
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nytt med den hensikt å få en grundig debatt og kanskje komme frem til personer som kan si seg villig 

til å ta et slikt «verv». 

Følgende fire sakstemaer/områder forslås samlet: 

5. Kompetanse/utdanning/oppvekst/kultur 

6. Samferdsel/kommunikasjon/Infrastruktur 

7. Helse/omsorg/samhandling 

8. Innovasjon/Næring  

Regionrådet peker ut/enes om fire saksansvarlige, blant de ordførere, byrådsleder og varaordførere. 

Videre pekes det ut en nestansvarlig for hvert temaområde. 

 

18.-19.9.14: 

 

26/14:   REGIONRÅDETS ARBEIDSFORM  

 

Forslag til vedtak:  

Modellen som foreslås innføres som en prøveordning for perioden 2014-2015, med påfølgende 

evaluering i slutten av perioden.  

Vedtak: 

Modellen som foreslås innføres som en prøveordning for perioden 2014-2015, med påfølgende 

evaluering i slutten av perioden.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

Saksutredning 

Regionrådet har med jevne mellomrom gjennom de siste årene diskutert rådets arbeidsform og 

organisering. I denne sammenheng ønsker regionrådets leder at rådet tar en intern diskusjon 

vedrørende intern og kommunal oppfølging av saker behandlet i regionrådet. 

Etter vedtektene er dagens regionråd organisert som følger. Regionråd, arbeidsutvalg, administrativt 

utvalg, sekretariat samt eget Infrastrukturutvalg. 

Daglig leder har undersøkt hvordan de andre regionrådene er organisert i forhold til arbeidsdeling 

innad i regionrådet i forhold til saker som behandles av regionrådet. Sør-Troms regionråd har delt inn 

saksporteføljen i temaer, med en temaansvarlig ordfører for hvert tema, samt en nestleder for hvert 



12 

 

temaområde, se vedlegg 2.  

Nord-Troms regionråd har saksordførere. I tillegg har en utarbeidet retningslinjer for disse, se for 

øvrig vedlegg 3 og 4. 

Hensikten med temaansvarlig eller saksordfører er tettere oppfølging av saken, se retningslinjer 

vedlegg 3. 

Regionrådets leder ønsker som sagt at regionrådet tar en diskusjon rundt dette med henblikk på å 

innføre liknende ordning i Tromsø-områdets regionråd. Først som en prøveordning for perioden 

2014-2015, med en påfølgende evaluering i 2016.  

Følgende fire sakstemaer/områder forslås samlet: 

9. Kompetanse/utdanning/oppvekst/kultur 

10. Samferdsel/kommunikasjon/Infrastruktur 

11. Helse/omsorg/samhandling 

12. Innovasjon/Næring  

Regionrådet peker ut/enes om fire saksansvarlige, blant de ordførere, byrådsleder og varaordførere. 

Videre pekes det ut en nestansvarlig for hvert temaområde. 

Daglig leder har fått opplyst at både Sør-Troms og Nord-Troms regionråd har gode erfaringer med slik 

forankring 

 

Vedlegg 1 

Sør-Troms regionråd 

På regionrådsmøtet den 08.04.2011 ble følgende vedtak gjort: 

Vedtak 

Sør-Troms regionråd utpeker temaansvarlige blant ordførerne i rådet, første gang etter valget i 

september 2011. Retningslinjene for funksjonen er: 

– Det utpekes temaansvarlige av og blant ordførerne i regionrådet med en funksjonstid på to år 

– Utnevnelsen følger valget av leder/nestleder for regionrådet 

– Det utpekes en ansvarlig og en nestansvarlig pr. tema 

– Den temaansvarlige møter på samlinger/møter knyttet til dette tema, og deltar med fokus på hele 

regionen / det regionale.  

– Har et spesielt ansvar for høringsuttalelser som berører eget temaområde, og for å ivareta dette 

tema i alle uttalelser og diskusjoner. 

 

Vedlegg 2 – Nord-Troms regionråd 
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RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder, som hver enkelt sak regionrådet behandler 
grupperes inn under. For hvert saksområde, eller for viktige enkeltsaker, oppnevnes det en 
saksordfører, ut fra interessefelt, tilhørighet eller andre kriterier man finner formålstjenlig. 

 

2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og 
skal ajourføres 2 ganger i året; 1. gang på årets siste møte og 2. gang på siste møte før 
sommerferien. Utvalg, komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres 
om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 

3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde 
hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med 
saksordfører. 

 

4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 
5. Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt og 

politisk nivå; 
6. Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 

regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 
7. Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller 

hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 
8. Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 

omgivelser/rammebetingelser. 
 

9. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, 
med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem 
av et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger 
saksordfører inn i utvalget. 

 

10. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i 
styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være 
regionrådets førstevalg. 

 

11. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 
saksordførere. 

 

12. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om 
arbeidet/status i den enkelte sak. 

 

13. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter 
 

Vedlegg 3 – Nord-Troms regionråd       
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OVERSIKT ARBEIDSOMRÅDER - SAKSORDFØRER 

 

SAK/AKTIVITET: 

  

SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Styret 

Fylkesplan for Troms Styret 

Tiltakssonen Styret  

Interreg/Tornedalsrådet Sigmund Steinnes 

Næring Bjørn Inge Mo og Sølvi Jensen 

Regionale helsetilbud Sølvi Jensen og Lidvart Jakobsen 

Samferdsel Bjørn Inge Mo og Sigmund Steinnes 

Utdanning Torgeir Johnsen 

Kultur Lidvart Jakobsen 

Nord-Troms Strategier Styret 

  

PROSJEKT:  

Nord-Troms Studiesenter Bjørn Inge Mo 

Ungdomssatsing – RUST Lidvart Jakobsen 

Forskningsdagene Sølvi Jensen 

Styringsgruppe Halti II Bjørn Inge Mo 

Nord-Troms Distriktsmedisinske Senter Jan Helge Jensen 

Omdømmeprosjektet Torgeir Johnsen 

  

REPR ULIKE FORA:  

Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge Torgeir Johnsen med Sølvi Jensen som vara 

Fagråd for psykisk helsevern Leder: Jan Helge Jensen  og representant: Ingrid 

Lønhaug 

OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN og 

kommunene) 

Kjetil Hallen med Reidar Mæland som vara 
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2012: 

050/12:  REGIONRÅDET GJENNOM 2012 - EVALUERING 

 

Forslag til vedtak: 

Vedtak: 
 
1. Regionrådet ser det som viktig at Tromsø-områdets regionråd har en aktiv samfunnsrolle. 

Dette skal gjenspeiles i Regionrådets arbeid. 
Leder av regionrådet planlegger neste års virksomhet i tett kontakt med daglig leder og 
leder i rådmannsutvalget. 

2. Regionrådet evaluerer arbeidet i rådet etter første halvår 2013. 
 

 
Enstemmig vedtatt. 

 

Saksutredning: 

Rådmannsutvalget har over tid uttrykket bekymring over den noe lave oppmøteprosenten 

som har vært i regionrådets møter gjennom 2012, utvalget tenker da på de faste 

medlemmene.  Dette var da også et av temaene i rådmannsutvalgets møte, tirsdag 4. 

september. 

Frem til møtet den 14.desember er det i 2012 er det avholdt fem regionrådsmøter og 

behandlet 53 saker (inkl. dagens sakskart). I tillegg til dette er det gjennomført to møter med 

Tromsbenken. 

Oppmøteprosenten på de fem møtene, når det gjelder faste medlemmer har i 2012 vært på 

42.24 %, jfr. tabell under. 

 

Møtedato Forfall Oppmøtte Forfall % Oppmøtte % 

11.jan 0 9 0 100 

29.mar 3 6 33,3 66,7 

11.mai 5 5 55,6 44,4 

06.sep 6 4 66,7 33,3 

16.nov 5 5 55,6 44,4 

Gj.snitt     57,76 42,24 
 

Tabellen viser oppmøte og forfall målt i prosent gjennom 2012 for de faste medlemmene                  

regionrådet. 
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Ut fra tabellen ser en at forfallet per møte varierer mellom 0 og 66,7 %, med en forfalls topp 

på septembermøtet på 66,7 % og 100 % deltakelse i januarmøtet. Gjennomsnitt, forfall er for 

2012 frem til årets siste regionrådsmøte er på hele 57,76 %.  

  

  Grafisk fremstilling som viser forfall og oppmøtte i prosent. 

Rådmannsutvalget ønsker derfor at det regionrådet evaluerer seg selv på årets siste 

regionrådsmøte, fredag 12.12.2012. 

I diskusjonen var rådmannsutvalget inne på en rekke momenter, momenter som: 

• Er fredag som møtedag upassende. Skal man velge en annen dag? 

• Er møtene for lange. Er det mer passende med en møtetid fra 10.00 til 14.00 

• Er sakskartet, de saker som tas opp for lite interessante 

• For mange eksterne gjester/saker 

• Ønsker man færre saker og at det settes av bedre tid til debatter 

• Burde pressen inviteres – flere pressemeldinger 

• Bekjentgjøre sakslisten offentlig på lik linje med utsending av sakskart 

• Kanskje burde man sette «temaer» for det enkelte møte 

o Hvilke saker ønsker regionrådet å fokusere på i 2013? 

• Lage arbeidsplan for 2013 

• Rådmannsutvalget ber regionrådet vurdere å legge alle møtene til Tromsø, foruten 

et to dagers møte som legges utenfor Tromsø. 

Rådmannsutvalget ser på denne saken med bekymring og legger derfor denne saken frem 

for regionrådet til diskusjon og innspill til regionrådets aktivitet for 2013. 

 

Jan-Hugo Sørensen 

Leder av rådmannsutvalget  
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