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REGIONRÅDSLEDER HAR ORDET 
 

TROMSØ-REGIONEN -EN BÆREKRAFTIG ARBEIDSMARKEDSREGION 

Arbeidet i Regionrådet for Tromsø-området er langsiktig i sin natur, men det er også avhengig av at vi 

fullfører konkrete prosjekter underveis. Vi evner å gjøre dette sammen. 

Tromsø som Arktisk hovedstad er under forankring og utvikling i vår region, i 

Troms fylke og i landsdelen.  Det er viktig å minne om at dette er en 

internasjonal posisjon.  Vi er glad for at Troms fylkeskommune støtter opp 

dette arbeidet politisk og økonomisk.  Tromsø kommune må på sin side 

arbeide kontinuerlig med å være raus i dette arbeidet. 

Bærekraftdimensjonen i et raskt økende reiseliv er kommet klarere til utrykk i 

løpet av det siste året. Veksten er betydelig i antall gjester og med det øker 

mange typer utfordringer.  

Samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet er i fortsatt fremgang. Vi har universitetsskoler 

etter modell av universitetsklinikken UNN. Vi har nå også Universitetsbarnehager. Vi har utvidet 

kommunenes engasjement med kontaktmøter med Helsefak og Handelshøgskolen ved UiT. Vi har 

tatt flere nye skritt i utviklingen av Universitetskommuner – forskning og utdanning for å styrke oss i 

både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.  

Kommune-og regionalreformen ga ikke det resultatet som mange av oss ønsket, men vi har lært 

hverandre å kjenne og tonen oss imellom i forhandlinger og ellers er svært god.  Tromsøregionen slik 

vi kjenner den i dag vil alltid være kraftsentrum for Nord-Norge. Det gode samarbeidsklimaet lover 

godt for vårt arbeid i Tromsø-områdets regionråd i årene som kommer. Vi har sett at det øker vår 

politiske kraft når vi står sammen som Tromsøregion i kampen om nasjonale midler til utbygging av 

jernbane og flyplass. Vi tar med oss disse erfaringene og erfaringene med ByR prosjektet (Samspill og 

regional vekstkraft i Tromsøregionen) inn i konkretisering av fremtidig samarbeid oss i mellom 

 

Jarle Aarbakke 

Leder 
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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 som har ansvaret for den daglige driften 

av regionrådet. Tromsø kommune har arbeidsgiveransvaret for denne stillingen. Sekretariatet har 

kontoradresse i Tromsø kommunes rådhus, 1.etasje. 

Regionrådet for perioden 2016-2017 konstituerte seg fredag 8. desember 2016. I 2017 behandlet 

regionrådet totalt 36 saker og gav to høringsuttalelser nasjonale og regionale. 

 

Organisasjon 

Tromsø-områdets regionråd er organisert på følgende måte.  

            

  

 

 

 

 

      Organisasjonskart 

Regionråd med ni politiske medlemmer, et arbeidsutvalg (AU), samt administrativt utvalg.  
Arbeidsutvalget består av ordførerne fra medlemskommunene samt daglig ledersom er sekretær. 

I administrativt utvalg sitter de tre administrasjonssjefene/rådmenn. Daglig leder er sekretær for 

utvalget. Administrativt utvalg skal i samråd med sekretariatet sette sakslisten til Regionrådets møter 

og iverksette Regionrådets vedtak. 

Regionrådet gjennomførte i 2013 og i 2016 en revisjon av regionrådets vedtekter slik at en også 

kunne tilpasse vedtektene til Tromsø kommunes innføring av et parlamentarisk system.  

 

Regionråd 

Adm.utvalg 

Daglig leder Arbeidsutvalg 
 



3 
 

I dag er de tre medlemskommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø styrt etter formannskapsmodellen. 

Tromsø gikk over til formannskapsmodellen fra 1. juli 2016. 

 

Regionrådets sammensetting 

Faste representanter  

Ordfører og varaordfører fra kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø, samt et 

kommunestyremedlem valgt av kommunestyret blant kommunestyremedlemmene fra hver av 

deltakerkommunene er faste representanter. Rådmenn og administrasjonssjef for Tromsø kommune 

har møte- og talerett i regionrådet.  

 

                    Regionrådet møter Tromsbenken – høsten 2017 

 

Ledelse 

Regionrådet har i perioden vært ledet av varaordfører Jarle Aarbakke1, Tromsø kommune. Nestleder 

har vært ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen. 

 

Medlemmer 

For Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP) og kommunestyrerepresentant Ole-

Johan Rødvei (H). 

For Karlsøy kommune: Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) og kommunestyrerepresentant 

                                                           
1 Etter kommunevalget 2015 ble daværende ordfører Jarle Aarbakke valgt som leder for regionrådet for to år. 
Leder og nestleder velges for 2 år ad gangen.  
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Gunn Hansen (SP) 

For Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP), og kommunestyrerepresentant Rolleiv Lind (H). 

Vararepresentanter 

Når det gjelder vararepresentantene har det i perioden vært utskiftninger av faste representanter og 

vararepresentanter i Karlsøy kommune, på grunn av permisjon. 

Vararepresentantene for 2017 har vært. 

Balsfjord kommune: Lars Klaus Mosli (AP), Tone Merete Rognmo (H) og Michael Berg (FrP). 

Karlsøy kommune: Jostein Richardsen (FrP), Parabaran Rajalingam (SV) og Elisabeth Johansen (AP). 

Tromsø kommune: Jarle Heitmann (AP), Ingrid Marie Kielland (SV) og Gunnar H. Pedersen (H). 

 

Administrativt utvalg 

Administrativt utvalg består av rådmennene fra Balsfjord og Karlsøy kommuner samt 

administrasjonssjefen i Tromsø kommune. Daglig leder er sekretær for utvalget.  

Administrativt utvalg skal blant annet i samråd med sekretariatet sette dagslisten til Regionrådets 

møter og iverksette Regionrådets vedtak. (§ 5 i Regionrådets vedtekter). Utvalget har vært ledet av 

rådmannen i Karlsøy kommune.  

 

Sekretariatet 

Sekretariatsfunksjonen har 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 Tromsø kommunes rådhus, 1. etasje.  

 

Hjemmeside 
Regionrådet har hatt egen hjemmeside samt egen side på det sosiale 
mediet Facebook siden 2010. Hjemmesiden har også en blogg, som gir 
publikum anledning til å kommentere saker dersom de finner det 
ønskelig og betimelig å kommentere aktuelle saker. Saksdokumenter, 
protokoller og høringsuttalelser fra regionrådsmøtene ligger på 
hjemmesiden.  
http://www.tromso-omradet.no 

http://www.tromso-omradet.no/
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Møtevirksomhet 
 Etter regionrådets gjeldende vedtekter 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. 

Til tross for at sekretariatets leder var sykemeldt i 100 % fra midten av mars til oktober måned har 

regionrådets aktivitet ikke blitt nevneverdig redusert. I denne perioden tok regionrådets 

administrative utvalg over ansvaret for den daglige drift av regionrådet. 

Det har derfor vært gjennomført fire regionrådsmøter. Foruten de ordinære regionrådsmøtene har 

det også vært gjennomført et møte med Stortingets Tromsbenk, flere møter med fylkeskommunen 

og fylkesmannen i Troms, samt andre sektormyndigheter. Disse møtene har vært avholdt i 

forbindelse med høringer og prosjekter som regionrådets medlemskommuner har deltatt i. 

 

Regionrådsmøter 

Det har i 2017 vært avholdt i alt fire regionrådsmøter, hvorav ett lunsj til lunsj møte i Karlsøy 

kommune. Videre ble det gjennomført et møte med Stortingets Tromsbenk 24. november 2017. 

Møtet ble gjennomført i Tromsø.  

 

Viktige saker som regionrådet har hatt fokus på i 2017. 

Regionrådets saksportefølje har blitt noe redusert som et resultat av daglig leders lange sykefravær. 

Av viktige saker kan er vel kanskje en av de viktigste sakene som har vært på regionrådets sakskart, 

regionreformen.  I denne forbindelse har regionreformen vært på dagsordenen til regionrådet 

gjennom hele perioden. Fylkesrådsleder har vært på besøk i regionrådet og informert om status i 

sammenslåingsprosessen med Finnmark.  

Regionrådet gjennomførte også høsten 2017 møte med den nye Tromsbenken. Møtet ble holdt i 

Tromsø, med regionrådet som vertskap. 

1. Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av folkevalgt nivå. 

2. Interkommunalt samarbeid/prosjekter 

3. Deltakelse i Byregionprogrammet  

4. Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen 

5. Permanent finansiering av regionalt ungdomsråd (TORTUR) 
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6. Oppfølging av partnerskapsavtalen mellom regionrådet og Universitetet i Nord-Norge Norges 

Arktiske Universitet 

7. Langsundforbindelsen- uttalelser 

8. Nedleggelse av Interkommunalt landbrukskontor 

 

Regionale saker 

En av de viktigste sakene som regionrådet behandlet i 2017 var Eventuell opprettelse av PCI-senter 

ved Nordlandssykehuset i Bodø. Dette arbeidet resulterte i en uttalelse til Helse Nord ved styreleder 

forut for siste styrebehandling av saken i Helse Nord. 

 

PCI-behandling ved UNN. 
Arkivfoto Jan Fredrik Franzen 

1. Regional Transportplan 2018-2029 

2. Eventuell opprettelse av PCI-senter i Bodø2 

3. Ullsfjordforbindelsen – orientering og uttalelser 

4. Langsundforbindelsen- uttalelser 

5. Fylkesmannen: Anmodning om samarbeid om utskrivningsklare pasienter.  

6. Byregionprogrammet. 

Nasjonale saker 

1. Møte med Stortingets Tromsbenk. 

 

Fokus på veiene i Tromsø-området 

Tromsø-områdets regionråd har også i 2017 hatt et spesielt fokus på infrastrukturen i Tromsø-

området. Infrastruktur som fylkesveier og kommunale veier. Tiltak som asfaltering, trafikksikring og 
                                                           
2 Regionrådet vedtok uttalelse med styreleder ved Helse Nord som adressat. http://www.tromso-
omradet.no/2017/12/regionradet-uttalte-seg-i-pci-saken/#more-3142 
 

http://www.tromso-omradet.no/2017/12/regionradet-uttalte-seg-i-pci-saken/#more-3142
http://www.tromso-omradet.no/2017/12/regionradet-uttalte-seg-i-pci-saken/#more-3142
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begrensning av forfallet på fylkesvegene har fått spesiell oppmerksomhet gjennom uttalelser både til 

nasjonale og regionale myndigheter, det vises for øvrig til oversikt over saker som er behandlet i 

regionrådet i 2017. 

Veistandard og trafikksikring har stått som et av de viktigste infrastrukturtiltak på regionrådets 

sakskart de siste 5-6 årene.  

Når det gjelder prosjektet E 8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjord) så har regionrådet fulgt med utviklingen i 

prosjektet samt de to fylkesvegprosjektene Langsundforbindelsen og Ullsfjordforbindelsen. 

 

Prosjekter 

Byregionprogrammet 

I 2017 har regionrådet også deltatt i Byregionprogrammet. Programmet går over fire år der fase 1 

(2014-2015) var en kartlegging og en analysefase. Fase 2 (2015-2017) var en fase hvor en skulle 

identifisere felles fremtidige satsningsområder for deltagerkommunene.   

Formålet med programmet har vært å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland slik at en 

kan styrke disse områdenes vekstkraft. I Byregionprogrammet for Tromsøregionen deltar 

kommunene, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.  

Mål for prosjektet3 i Tromsøregionen 

• Gjennom økt samhandling i Tromsøregionen bidra til økt verdiskaping 

• Skape grunnlag for tettere samarbeid mellom kommunene i regionen 

• Gjøre næringslivet bedre i stand til å utnytte lokale ressurser 

 

 

Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 

Regional strategisk næringsplan er en felles, overordnet strategisk plan for kommunene Balsfjord, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles virkelighetsforståelse og 

identifisere felles satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i hele regionen. Planen er en 

temaplan som strekker seg over 4 år i perioden 2018 til 2022. Fag- og temaplaner er ikke underlagt 

plan- og bygningslovens prosessregler. Den enkelte kommune følger selv opp relevante tiltak i egne 

handlingsplaner og økonomiplaner. Deltagerkommunene utgjør en funksjonell region, blant annet 
                                                           
3 For mer info om prosjektet og dets resultater, https://distriktssenteret.no/artikkel/tromso/ 
 

https://distriktssenteret.no/artikkel/tromso/
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dokumentert i NIBR-rapport 2015:4 «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen». Arbeidet med 

planen er tatt inn som et av tiltakene i fase 2 i Byregionprogrammet. 

 

 

Regnskap og budsjett 

Arbeidsgiveransvaret tilligger Tromsø kommune som utbetaler lønn for daglig leder.  Utgiftene til 

daglig drift dekkes denne gjennom tilskudd fra deltakerkommunene. Det ordinære tilskuddet fra 

Balsfjord og Karlsøy var i 2017 budsjettert med henholdsvis kr. 177.000 og kr. 158.000. Tromsø 

kommunes egenandel var budsjettert i 2017 med kr. 542.000 inklusive arbeidsgiveravgift og pensjon.  

Totalt var driftstilskuddene fra kommunene Balsfjord og Karlsøy budsjettert med kr.335.000. 

I overskuddet på kr. 268.050,28 inngår sykelønnsrefusjoner på totalt kr. 225.575, noe som skyldes 

daglig leders lengre sykefravær og rehabilitering.  

Ansvar for kontroll av regnskapet påligger Tromsø kommune. Regnskapet for 2017 er revidert av Kom 

Rev NORD, og inngår i Tromsø kommunes regnskap. Kommunestyret behandlet regnskapet i mai/juni.  

Regionrådets budsjett for 2017 ble godkjent av regionrådet i møtet i 16. desember 2016.  

Regnskapet ble revidert i april 2018. 
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Revidert regnskap for Tromsø-områdets regionråd for 2017 

         Konto            Tekst  Konto   Tjenste (T) Ansvar       Beløp 
Revidert      
budsjett    Restbeløp            

1200 Administrasjon 10190 Tromsøregionen 10190 19 078,48 676 000,00 19 078,48 
10527 Annen diverse lønn 1200 Administrasjon 10190 4,2 0 -4,2 

10531 Fordel fri telefon 1200 Administrasjon 10190 4392 0 -4392 

10539 Motpost fordel i arbeidsforhold 1200 Administrasjon 10190 -4392 0 4392 

10900 Pensjonsinnskudd TKP 1200 Administrasjon 10190 99 306,6 106000 6693,4 

10990 Arbeidsgiveravgift 1200 Administrasjon 10190 44 570,12 62000 17 429,88 

10998 Arb.g.avg av periodisert lønn 1200 Administrasjon 10190 -1365,04 0 1365,04 

11002 Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1200 Administrasjon 10190 7171,81 5000 -2171,81 

11151 Bevertning 1200 Administrasjon 10190 9835,4 2000 -7835,4 

11301 Telefontjenester 1200 Administrasjon 10190 4765,42 8500 3734,58 

11305 Datatjenester 1200 Administrasjon 10190 0 1000 1000 

11402 Representasjon 1200 Administrasjon 10190 550 1500 950 

11501 Opplæring, kurs og konferanser 1200 Administrasjon 10190 4570,91 31000 26 429,09 

11502 Møter og konferanser 1200 Administrasjon 10190 0 0 0 

11602 Kostgodtgjørelse 1200 Administrasjon 10190 1065 4500 3435 

11603 Oppgavepl skyss og reiseutg. 1200 Administrasjon 10190 53,2 4000 3946,8 

11700 Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1200 Administrasjon 10190 855,36 2500 1644,64 

11950 Avgifter, gebyrer og lisenser 1200 Administrasjon 10190 5599,2 4000 -1599,2 

12000 Inventar og utstyr 1200 Administrasjon 10190 0 3000 3000 

12001 Datamaskiner og -utstyr 1200 Administrasjon 10190 0 8000 8000 

12007 Telefoner og sambandsutstyr 1200 Administrasjon 10190 0 2000 2000 

12700 Konsulenttjenester 1200 Administrasjon 10190 0 35000 35000 

14290 Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1200 Administrasjon 10190 3620,42 0 -3620,42 

14720 Stipender og priser 1200 Administrasjon 10190 9000 30000 21000 

14918 Rammendringer 1200 Administrasjon 10190 0 0 0 

15006 Morarenter 1200 Administrasjon 10190 1218,02 0 -1218,02 

17100 Sykelønnsrefusjoner 1200 Administrasjon 10190 -225 575 0 225575 

17290 Komp mva drift 1200 Administrasjon 10190 -3620,42 0 3620,42 

17500 Ref. fra andre kommuner 1200 Administrasjon 10190 -341 667 -407000 -65333 

17700 Ref. fra andre 1200 Administrasjon 10190 4070 0 -4070 

19501 Bruk av bundne driftsfond 1200 Administrasjon 10190 0 -30000 -30000 
       
 

      
10190 280 949,72 549 000 268 050,28 

 






	Forside bakside test årsmelding 2017
	innmat med underskrift
	Årsmedling 2017
	REGIONRÅDSLEDER HAR ORDET
	TROMSØ-REGIONEN -EN BÆREKRAFTIG ARBEIDSMARKEDSREGION
	TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
	Organisasjon
	Regionrådets sammensetting
	Vararepresentanter Når det gjelder vararepresentantene har det i perioden vært utskiftninger av faste representanter og vararepresentanter i Karlsøy kommune, på grunn av permisjon.

	Sekretariatet

	Hjemmeside
	Møtevirksomhet
	Regionrådsmøter
	Viktige saker som regionrådet har hatt fokus på i 2017.
	Regionale saker
	5. Fylkesmannen: Anmodning om samarbeid om utskrivningsklare pasienter.
	Nasjonale saker

	Fokus på veiene i Tromsø-området
	Prosjekter
	Regnskap og budsjett



	Tom side

