TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

Saksnr:

10.00

Utvalg

Sak 36/18:

Tromsø-områdets regionråd

INNKALLING OG DAGSORDEN

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger

Vedtak
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger

Godkjent, enstemmig
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

Saksnr:

10.00

Utvalg

37/18

Tromsø-områdets regionråd

PROTOKOLL

Forslag til vedtak:
Protokoll fra regionrådsmøte, mandag 21.9. 2018, vedtas slik den er forelagt.

Vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, mandag 21.9.2018, vedtas slik den er forelagt.

Godkjent, enstemmig
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PROTOKOLL – 21.9.2018.

Protokoll
MØTEREFERAT
Møte i Tromsø-områdets regionråd
Dato

21.9.2018

Møte nr. 4

Vår ref.

Kl

10.00

Sted

Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen

Til stede:

Referent: Yngve Voktor

Antall sider

Forfall:

Tromsø kommune: Varaordfører Jarle Aarbakke (AP), Rolleiv Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP). .
Lind (H) og vararepresentant Jarle Heitmann (AP) og
Karlsøy kommune: Varaordfører Frank Harry Pettersen
administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.
(FRP)
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP), OleJohan Rødvei (H) og rådmann Rigmor Richardsen.
Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP).
Karlsøy kommune Ordfører Mona Pedersen (RRRR), Gunn
Hansen (AP), vararepresentant Jostein Richardsen (FrP) og
konstituert rådmann Alf Lorentsen
Eksterne gjester:
Helse Nord HRF ved administrerende direktør Lars Vorland

Ikke møtt:
Permisjon:
Rolleiv Lind (H) frem til 10:50. Varaordfører Jarle Aarbakke
(AP) fra 10:50 til 11:45. Jarle Heitmann (AP)fra 13:50.
Møteledelse:
Ordfører og leder Gunda Johansen (AP), ordfører i Balsfjord
kommune.
Regionrådets medlemmer/kommuner.
Legges ut på regionrådets hjemmeside:
http://www.tromso-omradet.no
og Facebooksiden.
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INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak nr 27/18

Behandling
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger
Vedtak
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger
Innstillingen ble vedtatt enstemmig

Sak nr 28/18

PROTOKOLL

Behandling
Protokollen fra regionrådets møte 22.6.2018 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 22.6.2018, vedtas slik den er forelagt

Vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 22.6.2018, vedtas slik den er forelagt
Enstemmig vedtatt

Sak nr 29/18

DAGSAKTUELLE SAKER

Handlingsprogram for 2018-2019
Behandling
Regionrådets leder la frem handlingsprogram 2018-2019 til debatt.
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Under ordskiftet var det etter forslag fra administrasjonssjefen i Tromsø om å «ta frem
bestillingen/utfordringen fra fylkesrådsleders side» enighet om at en i arbeidet må fokusere på
denne.
Regionrådet ønsker at det legges frem et notat hvor en trekker opp rammene for regionrådets
politiske arbeid.
Etter at ordskiftet var ferdig ble følgende forslag til vedtak lagt frem.
1. Regionrådet ber administrativt utvalg om å legge frem et forslag til videre prosess i forhold til
arbeidsmetodikk i regionrådet i desember møtet.
2. Administrativt utvalg bes legge frem et notat i desembermøtet. Notatet skal gi retning for

regionrådets arbeid vedrørende regionreformen, jfr. Fylkesråd Willy Ørnebakk’s
bestilling til regionrådet.

Vedtak
1. Regionrådet ber administrativt utvalg om å legge frem et forslag til videre prosess i forhold til
arbeidsmetodikk i regionrådet i desember møtet.
2. Administrativt utvalg bes legge frem et notat i desembermøtet. Notatet skal gi retning for

regionrådets arbeid vedrørende regionreformen, jfr. Fylkesråd Willy Ørnebakk’s
bestilling til regionrådet.
Enstemmig vedtatt

Sak nr 30/18

KYSTPLAN TROMSØREGIONEN - RULLERING

Forslag til vedtak
1. Regionrådet ber arbeidsgruppen om å legge frem en prosjektbeskrivelse herunder
finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem for regionrådet i
desembermøtet.
2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for produksjonsområde 11.
3. Regionrådsleder tar kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende prosjektet
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Vedtak
1. Regionrådet ber arbeidsgruppen om å legge frem en prosjektbeskrivelse herunder
finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem for regionrådet i
desembermøtet.
2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for produksjonsområde 11.
3. Regionrådsleder tar kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende prosjektet
Enstemmig vedtatt

Sak nr 31/18

PRESENTASJON AV NY HJEMMESIDE

Behandling
Gnist Design ved byråleder Øystein Woie presenterte og fortalte om prosessen og samarbeidet med
regionrådets daglige leder. Woie avsluttet med å takke for oppdraget.
Regionrådet sa seg fornøyd med den nye hjemmesiden.

Forslag til vedtak
Regionrådet tar saken til orientering.

Vedtak
Regionrådet tar saken til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sak nr 32/18

MØTE MED NORD-TROMS REGIONRÅD

Etter en kort debatt ble følgende forslag til vedtak fremsatt.
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Forslag til vedtak
De to sekretariatene jobber med forslag til ny dato for fellesmøte med Nord-Troms regionråd.
Primært i forbindelse med Fylkesmannens kommunemøte i februar 2019.

Vedtak
De to sekretariatene jobber med forslag til ny dato for fellesmøte med Nord-Troms regionråd.
Primært i forbindelse med Fylkesmannens kommunemøte i februar 2019.
Enstemmig vedtatt

Sak nr 33/18

MØTE MED VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Etter et kort ordskifte ble følgende forslag lagt frem til votering

Forslag til vedtak
1. Det planlagte møtet med Vest-Finnmark regionråd utsettes til første periode i 2019.
2. Sekretariatet jobber videre med saken i dialog med Vest-Finnmark regionråds sekretariat.

Vedtak
1. Det planlagte møtet med Vest-Finnmark regionråd utsettes til første periode i 2019.
2. Sekretariatet jobber videre med saken i dialog med Vest-Finnmark regionråds sekretariat
Enstemmig vedtatt

Sak nr 34/18

HELSE NORD HRF – HØRING REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035
HELSE NORD – v/administrerende direktør Lars Vorland

Lars Vorland presenterte hovedbudskapet i forslag til Regional utviklingsplan 2035 i en
powerpoint presentasjon.
Denne sendes ut til regionrådets medlemmer.
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Regionrådet vil ikke levere høringsuttalelse, men oppfordrer den enkelte kommune til å
behandle planforslaget i de respektive kommunestyrer.
Følgende forslag ble vedtatt
Forslag til vedtak:
Informasjonen gitt av HELSE NORD HRF tas til orientering
Vedtak:
Informasjonen gitt av HELSE NORD HRF tas til orientering
Enstemmig vedtatt

Sak nr 35/18

EVENTUELT

Ingen saker innmeldt under dette punktet.

Neste regionrådsmøte, fredag 7. desember kl. 10.00-14.00 i Tromsø kommunes rådhus,
formannskapssalen.

Yngve Voktor
Daglig leder

PROTOKOLL – SLUTT
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

Saksnr:

Utvalg

Tromsø-områdets regionråd

Sak 38/18:

OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK
Sak 29/18; Dagsaktuelle saker
1. Handlingsprogram for 2018-2019
- Administrativt utvalgs forslag til videre prosess i forhold til arbeidsmetodikk i
regionrådet
- Notat regionreformen
2. Sak 30/18; Kystplan Tromsøregionen - Rullering

Ad Sak 29/18; Dagsaktuelle saker - Handlingsprogram for 2018-2019
Administrativt utvalgs forslag til oppfølging av vedtak, sak 29/18 Handlingsprogram for 2018-2019
Punkt 1 i vedtaket, sak 29/18

Saksutredning
Dette spørsmålet var første gang tatt opp i regionrådet i 2012, og har med jevne mellomrom vært
oppe til diskusjon i regionrådet i forbindelse med spørsmålet om å etablere saksordførere i
regionrådet, se nedenfor i diskusjoner om vedtektsendringer i forbindelse med Tromsø kommunes
overgang til parlamentaristisk styreform osv.

Vedtak, sak 29/18: Dagsaktuelle saker
1. Regionrådet ber administrativt utvalg om å legge frem et forslag til videre prosess i forhold til
arbeidsmetodikk i regionrådet i desember møtet.
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2. Administrativt utvalg bes legge frem et notat i desembermøtet. Notatet skal gi retning for

regionrådets arbeid vedrørende regionreformen, jfr. Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk’s
bestilling til regionrådet.
Enstemmig vedtatt

Forslag fra administrativt utvalg
1. Administrativt utvalg anbefaler overfor Arbeidsutvalget og regionrådet at det det for de
kommende regionrådsmøter opprettes en fast post, «Oppfølging av vedtak».
2. Videre vil administrativt utvalg anbefale overfor regionrådet at Arbeidsutvalget (AU)
avholder møter forut for regionrådsmøtene. På møtet setter Arbeidsutvalget opp saksliste i
samarbeid med daglig leder forut for regionrådsmøtene. Denne sendes over til administrativt
utvalg som behandler AU’s saksliste herunder saksfremstilling i samarbeid med daglig leder.
3. Administrativt utvalg anbefaler arbeidsutvalget å opprette saksordførere for alle saker som
behandles i regionrådet.
4. Det vil være opp til Arbeidsutvalget å fordele sakene.
5. Et enstemmig Administrativt utvalg anbefaler Arbeidsutvalget å opprette saksordførere for
alle saker som behandles i regionrådet.
6. Det får være opp til Arbeidsutvalget å fordele sakene.
Forslag til vedtak
Regionrådet tar forslaget til administrativt utvalg til etterretning.

Vedtak

For mer informasjon om prosessen i regionrådet vedrørende arbeidsmetodikk i regionrådet, se
vedlegg 1.

Ad punkt 2 i vedtaket, sak 29/18
Saksutredning
I regionrådsmøte 2.2.2018 sak 09/18, presenterte Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk status i
forhandlingene mellom Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Han utfordret videre
regionrådet til å komme med retning til videre prosess i regionreformen og da spesielt til
regjeringens nordområdepolitikk.
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Administrativt utvalg legger derfor frem forslag til notat for regionrådets arbeid vedrørende
regionreformen, jfr. Fylkesrådsleder Willy Ørnebakks’ bestilling til regionrådet.
Forslag til vedtak
Regionrådet tar framlagt notat til orientering
Vedtak

Vedlegg:
1. Tidligere prosess vedrørende regionrådets arbeidsform/arbeidsmetodikk
2. Regionrådets arbeid vedrørende regionreformen

Ad Sak 30/18; Kystplan Tromsøregionen – Rullering
Vedtak, sak 30/18;
1. Regionrådet ber arbeidsgruppen om å legge frem en prosjektbeskrivelse herunder
finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem for regionrådet i
desembermøtet.
2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for produksjonsområde 11.
3. Regionrådsleder tar kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende prosjektet
Enstemmig vedtatt
Arbeidsgruppen for rullering av Kystplan Tromsøregionen legger frem notat med anbefaling for
rulleringsarbeidet av Kystplan Tromsøregionen. Man viser til vedtak i sak 30/18 Kystplan
Tromsøregionen – Rullering og legger derfor frem forslag til notat basert på regionrådets vedtak,
punkt 1, 2 og 3 i saken.

Anbefaling
Arbeidsgruppen og administrativt utvalg legger frem følgende notat for regionrådet.
Kystplan Tromsøregionen – rullering
Regionrådet har tidligere vedtatt at man ønsker en regional kystsoneplan når kommunene nå skal
rullere planene sine.
Troms fylkeskommune har anbefalt at alle kommunene i produksjonsområde 11 (Tromsø-regionen +
Nord-Troms) går sammen om en felles planprosess.
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Med bakgrunn i fylkeskommunens anbefaling om at alle kommunene i produksjonsområde 11 går
sammen om en felles prosess, har fylkeskommunen påtatt seg ansvaret for å sende en invitasjon til
Nord-Troms kommunene gjennom Nord-Troms regionråd.
Kommunene i Nord-Troms har tidligere fått slik invitasjon utgått fra regionrådets sekretariat.
Foreløpig har Lyngen sagt nei og Skjervøy har sagt ja. De øvrige kommunene i Nord-Troms har ikke
svart.
Målselv kommune (som forrige gang var med i Tromsø-regionens planprosess) har sagt at dem nå
ønsker å knytte seg mot Midt-Troms.
Balsfjord, Karlsøy og Tromsø er klare til felles kystsoneplan (selv om det hersker en viss usikkerhet
ifølge Tromsø kommunestyres vedtak med henhold til havbruksnæringen i forrige uke.
Administrasjonen i Tromsø kommune vil lage en sak til kommunestyret som legges frem for
kommunestyret i januar 2019.
I et arbeidsmøte 28/11 mellom Yngve Voktor og næringssjefene i Tromsø og Karlsøy anbefaler vi at
Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kjører felles kystsoneplan-prosess.
Disse kommunene er klare. Vi er i et etablert regionråd og det blir mere hensiktsmessig å kjøre et
fellesprosjekt med henhold til, kostnader, finansiering og organisering. Derved kan vi raskt komme i
gang med annonsering av oppstart av planprosessen.
Skal vi vente på avklaringer fra Nord-Troms (invitasjon sendt ut av Troms fylkeskommune), så kan vi
risikere at vi taper mange måneder på dette (i tillegg til de månedene vi allerede har tapt).
Med hensyn til bærekraftanalyse, så vil vi anbefale at dette legges inn i prosessen som ramme og
forutsetning for den nye kystsoneplan-prosessen.
Dette er også en anbefaling fra utvidet arbeidsgruppe (hvor også fylkeskommunen, Universitetet og
havbruksbransjen var til stede) som for noen uker siden drøftet dette i møte i Tromsø.
En bærekraftanalyse er et omfattende arbeide som kan sammenlignes med konsekvensutredninger.
Forslag til vedtak
Regionrådet tar fremlagt notat fra arbeidsgruppen for rullering av Kystplan Tromsøregionen til
orientering
Vedtak

For fullstendig notat se vedlegg 3.
Vedlegg:
3. Kystplan Tromsøregionen- rullering.

12

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:
Møtetidspunkt:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen
10.00

__________________________________________________________________________________

39/18:

DAGSAKTUELLE SAKER

Ingen saker meldt inn under dette punktet
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

Sak 40/18:

FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR REGIONRÅDET 2019

Forslag til vedtak
Regionrådet vedtar møteplan for 2019 slik den er for er forelagt.

Vedtak
Saksutredning
Følgende forslag til møteplan for regionrådsmøter i 2019 legges med dette frem for behandling i
regionrådet. Administrativt utvalg anbefaler at regionrådsmøtene fortsatt legges til fredager og da
fortrinnsvis i Tromsø, rådhuset.
Det planlagte møte med Vest-Finnmark regionråd er satt til 21.-22. januar 2019.
Det skal også gjennomføres et felles møte med Nord-Troms regionråd i 2019.
Videre skal det også gjennomføres to møter med Tromsbenken ett på våren og ett etter sommeren.
Begge møter avholdes i Tromsø.
Administrativt utvalg vil fortsatt søke å legge sine møter ca. tre- fire uker i forkant av
regionrådsmøtene.
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Forslag til møteplan for 2019
Dato

Dag

Sted

Møteplass

21.-22.2019

Mandag-Tirsdag

Alta

22.3

Fredag

Tromsø

24.5

Fredag

Tromsø

28.8

Fredag

Tromsø

23.10

Fredag

Tromsø

Rådhuset
Rådhuset

11.12

Fredag

Tromsø

Rådhuset

Rådhuset
Rådhuset
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

41/18:

BUDSJETT FOR 2019 - FORSLAG

Forslag til vedtak:

Vedtak:
Regionrådet vedtar budsjettet for 2019 slik det er forelagt.

Saksutredning
Sekretariatet sammen med administrativt utvalg legger frem følgende forslag til budsjett, se
nedenfor.
Når det gjelder driften så legges den på samme nivå som i 2018, herunder også aktivitetsnivået. Det
er lagt opp til en lønnsøkning for daglig leder, da slik ikke ble gjennomført i årene 2016, 2017, 2018.
Bakgrunnen for denne er ønsket om å komme opp på samme lønnsnivå som de andre regionrådenes
sekretariatsledere i Troms. Daglig leder har bedt Arbeidsutvalget om en ny årslønn på kr. 720.000,
noe som utgjør den generelle reallønnsveksten. Lønnen til dagligleder tilsvarer så noen lunde
lønnsnivået nivået til de tre andre daglige lederes i tre andre regionrådene i Troms.
Lønnsøkningen vil medføre økte driftstilskudd i tillegg til dekking over oppsparte midler på fond. Per
dags dato står det kr. 134.265 på dette fondet.
Økningen av budsjettet fra 2018 til 2019 utgjør kr. 29 0735. Økningen er fordelt med lik andel.
Andelen på hver av de tre kommunene er utgjør da kr. 9911,67. Lønnsøkningen utgjør ca 7,25 % over
tre år.
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FORSLAG TIL REGIONRÅDETS BUDSJETT FOR 2019
Konto

Tekst

10101 Fast lønn

2019

2019 (A)

676 000

729 000

0

0

114 000

121 000

63 000

67 000

11002 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur

7265

7000

11151 Bevertning

6000

6000

0

0

11301 Telefontjenester

9000

9000

11305 Datatjenester

1000

1500

10527 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn
10990 Arbeidsgiveravgift

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, rådvarer og tj.

0

0

11402 Representasjon

2000

2000

11501 Opplæring og kurs

3000

3000

38000

38000

11602 Kostgodtgjørelse

4500

4500

11603 Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v.

4000

4000

11700 Ikke oppgavepl. Reiseutgifter

2500

0

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

4000

4000

12000 Inventar og utstyr

3000

2000

12001 Datamaskiner og utstyr

7000

5000

12007 Telefoner og sambandsutstyr

2000

5000

12700 Konsulenttjenester

37 000

35 000

14720 Stipender og priser

30 000

0

1 013 265

1 043 000

17500 Andel Karlsøy
17500 Andel Tromsø

-161 334
-537 333

-171 245,67
- 547 244,67
-190 244,67

17500 Andel Balsfjord

-180 333

19501 Bruk av bundne fond

-134 265

-134.265,00

-1 013 265

- 1 043 000

0

0

11401 Annonser og reklame

11502 Møter og konferanser

Sum driftsutgifter
Overføringer fra kommuner

Sum driftsinntekter
Resultat
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

42/18:

MØTE MED VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Forslag til vedtak

Vedtak

Saksutredning

Under Regionrådets behandling av Handlingsprogram for 2018-2019 kom det opp forslag om
å se på muligheten for et møte med Vest-Finnmark regionråd. Det viste seg imidlertid
vanskelig å få gjennomført i løpet av høsten.
Etter en god dialog mellom de to sekretariatene og lederne for de to regionrådene har en nå
landet på en gjennomføring av slikt møte i Alta, 21.-22. januar 2019.
Et overordnet tema for møtet kan være: Hvordan jobber de to regionrådene politisk og
administrativt? Herunder, hva kan en lære av hverandre og eventuelt samarbeide om.
Et annet hovedtema vil kunne være regionreformen og Mld. St. 22 (2015-2016) «Nye
folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver». Her uttales det blant annet om
Nordområdene:
«Regjeringen har som mål at Nord-Norge skal videreutvikles til en av landets mest skapende
og bærekraftige regioner. Den nasjonale nordområdepolitikken skal reflektere utfordringer i
Nord-Norge og Nordområdene, og bidra til en mer bærekraftig utvikling. Regjeringen ønsker
18

videre å fremme en samfunnsutvikling hvor samfunnet utvikles mer nedenfra. De som bor i
Nord-Norge skal være med å utvikle premissene for egen landsdel. Regionalt folkevalgt nivå,
med nærhet til innbyggere, næringsliv og ressurser, har en sentral rolle i å definere
innretningen på politikk og satsningsområder i nord.
Stortingsmeldingen fremhever at Nordområdene er Norges viktigste interesseområde – det er i
nord innenriks- og utenrikspolitikk møtes. Det er en stor interesse for Nordområdene, og
landsdelen har en fremskutt rolle i Arktis. Regionalt folkevalgt nivå har en aktiv rolle i
regionalt internasjonalt samarbeid.

For fullstendig informasjon om prosesser og vedtak i Troms fylkeskommune, klikk på linken
nedenfor.
http://tromsfylke.no/#/innhold/regionreformen/

Se for øvrig vedlagt notat til saken: Nordområdepolitikk
Vedlegg 4
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

Saksnr:

Utvalg

Sak 43/18:

Tromsø-områdets regionråd

MØTE MED TROMSBENKEN

Forslag til vedtak

Vedtak

Saksutredning
Det vises til tidligere saksbehandling i saken. Som sagt så har vært jobbet lenge med å få til et møte
mellom Tromsbenken og regionrådet, noe som ikke lyktes i 2018.
Nå ser det ut som at det lysner i forhold til slikt møte. Etter siste henvendelse fra sekretariater til
Tromsbenken ved leder Cecilie Myrseth (AP) ser det ut som slikt møte kan gjennomføres i løpet av
vårsesjonen 2019.

Status per 30.11.2018
Møte med Tromsbenken er nå satt til fredag 18. januar 2019. Det legges opp til et 4 timers
møte inkl. lunsjpause på 30. min. Møtestart kl. 10.00 med møteslutt kl. 14.00. Møtet finner
sted i Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen.
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

Saksnr:

Utvalg

Tromsø-områdets regionråd

Sak 44/18: TROMSØ SOM ARKTISK HOVEDSTAD

Forslag til vedtak

Vedtak

Saksutredning

Kort bakgrunn Arktisk hovedstad
I kraft av sin arktiske historie, kunnskap og ikke minst fordi det permanente sekretariatet for
Arktisk råd og Arctic Economic Council har sete i Tromsø, ønsker Tromsø å befeste og styrke
sin posisjon som drivkraft for kunnskaps- og politikkutvikling for hele det sirkumpolære
arktisk.
Konseptet Tromsø som arktisk hovedstad handler derfor like mye om å utvikle en økonomisk
og politisk region i nord som å merkevarebygge Tromsø som pådriver i det arktiske
21

samarbeidet når det gjelder samfunns – og næringsutvikling og demokrati slik at folk i nord i
større grad kan involveres i beslutninger som angår oss.
Arktisk hovedstad er et prosjekt i regi av Tromsø kommune som har blitt utviklet siden 2016,
men som først startet opp i august 2018. For øyeblikket konsentreres arbeidet om å forankre
konseptet og få innspill på hvordan alle berørte parter kan spille en rolle i å sette Tromsø og
vår region på det globale, arktiske kartet.
Formålet med møtet med Regionrådet er å orientere om prosjektet og få innspill på hvordan
regionrådet og dets medlemmer kan involveres i dette arbeidet.
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

Saksnr:

Utvalg

Sak 45/18:

UTTALELSER
-

Tromsø-områdets regionråd

Fylkestinget krever styrking av den akuttmedisinske beredskapen - uttalelse fra
Troms fylkesting.
Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge- uttalelse fra VestFinnmark Regionråd
UFB – styret: Vedr: Regional plan forUllsfjordforbindelsen (UFB)

Forslag til vedtak

Vedtak

Saksutredning
1. Troms fylkesting behandlet i møte 17.10.2018 en uttalelse som krever styrking av den
akuttmedisinske beredskapen, sak 66/18: Uttalelser. Fylkestinget fattet følgende uttalelse,
se vedlegg.
2. Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge- uttalelse fra Vest-Finnmark
Regionråd
Vest-Finnmark Regionråd deltok i september 2018 i møte med NHO Luftfart, på invitasjon fra
Finnmark fylkeskommune.
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Med bakgrunn i opplysningene som kom frem på dette møtet vedtok Vest-Finnmark
Regionråd følgende uttalelse, se vedlegg.

De tall og utviklingstrekk som der ble presentert var svært bekymringsverdig for den
videre utviklingen av luftfarten i Nord-Norge. For Widerøe som operatør på
kortbanenettet i nord er driftsmarginene nå så dårlige at det vanskeliggjør
investeringer i nye fly og utviklingsarbeid i forhold til elektrifisering mv. Driften tærer
på egenkapitalen.
Vest-Finnmark Regionråd har derfor valgt å støtte opp om de bekymringer som
Finnmark fylkeskommune har gitt uttrykk for i etterkant av møtet, og vi har vedtatt
den medfølgende uttalelsen.
Vi oppfordrer flest mulig av regionrådene i Nord-Norge til å vedta egne uttalelser i
sakens anledning, og spille dette inn til Finansdepartementet og
Samferdselsdepartementet i forbindelse med de prosessene som finner sted i forhold
til Statsbudsjettet 2019.
Vest-Finnmark regionråd har også oversendt vår uttalelse til de nordnorske
stortingsrepresentantene, samt til Transport- og kommunikasjonskomiteen på
Stortinget.

3. UFB – styret: Vedr: Regional plan forUllsfjordforbindelsen (UFB)
Brev til Troms fylkeskommune ved Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo i forbindelse
med at Regional Plan for UFB er lagt ut på høring, med høringsfrist 31. januar 2019.
Se vedlagt brev, for mer informasjon.

Vedlegg:
5. Fylkestinget krever styring av den akuttmedisinske beredskapen.
6. Vest-Finnmark regionråd – uttalelse – Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i NordNorge
7. UFB – styret: Vedr: Regional plan forUllsfjordforbindelsen (UFB)
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________
Saksnr:

Utvalg

Tromsø-områdets regionråd

Sak 46/18:

KOMMUNENES ROLLER I VG OPPLÆRING

Forslag til vedtak
Tromsø-områdets regionråd tar informasjonen gitt av fylkesråden til orientering

Vedtak

Saksutredning
Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied har besøkt Sør-Troms regionråd og Midt-Troms regionråd
og nå er det tid for besøk i Tromsø-områdets regionråd. Fylkesråden vil snakke om betydningen
av grunnopplæring, men mest om lærlingeplasser, helsetjenester og attraksjon av gjesteelever.
Sollied vil også kommune inn på fylkeskommunens Strategiplan for videregående opplæring i
Troms 2018-2021- Samspill for læring.
Strategiplanen er et sentralt styringsdokument for videregående opplæring og danner grunnlaget for
de mål den enkelte skole og lærebedrift1 skal styre etter.
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Saksbehandler:

Yngve Voktor

Møtedato:

7.12.2018.

Møtested:

Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen

Møtetidspunkt:

10.00

__________________________________________________________________________________

Saksnr:

Utvalg

Sak 47/18:

Tromsø-områdets regionråd

EVENTUELT

Forslag til vedtak

Vedtak

Saksutredning
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