Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd – 2010.
Forord
Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for
kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold til vedtektene følgende
utvalg.
Et arbeidsutvalg som består av kommunenes ordførere, samt et råd som består av ni medlemmer,
jfr. regionrådets vedtekter, henholdsvis § 4 og § 1. Den daglige driften står sekretariatet for.
Årsmeldingen er skrevet i samarbeide med leder for regionrådet Bent Gabrielsen, Gunn Marit
Andersen Opsal (sekretær i 2009) og Yngve Voktor, nytilsatt daglig leder.
Regionrådets medlemmer
I 2009 har rådet’s leder vært Bent Gabrielsen, ordfører i Karlsøy kommune, nestleder har vært
Arild Hausberg, ordfører i Tromsø.
De andre faste medlemmene har vært:
Balsfjord kommune: Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll og Tom Inge Lund
Karlsøy kommune: Elisabeth Johansen og Hanny Ditlefsen.
Tromsø kommune: Gunhild Johansen og Øyvind Hilmarsen
Vararepresentanter har vært:
Balsfjord kommune: Anna Rosen, Svein Kristian Pettersen og Jan Einar Westerås
Karlsøy kommune: Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Svein Harald Tårnes, Bjørn Lian og Kjell
Lekang.
Tromsø kommune: Svein Morten Johansen, Elisabeth Steen og Frid Fossbakk
I tillegg til de faste medlemmene har rådmennene deltatt på møtene. Likeså har andre fra
administrasjonen møtt ved behov.

Karlsøy kommune har i 2009 hatt sekretariatsfunksjonen.
Sekretariatet
Sekretariatsfunksjonen har som sagt Karlsøy kommune hatt, ved Gunn Marit Opsal. Hun har stått
for innkalling til møtene, satt opp sakskart på vegne av leder for regionrådet, saksbehandlet, samt
skrevet protokoller og sendt disse ut til medlemmene i rådet og til de enkelte kommuners
administrasjoner. Videre har sekretariatet hatt ansvaret for å kalle inn varamedlemmer ved behov.

Budsjett/økonomi
Når det gjelder kostnadene i forbindelse med regionrådets drift for 2009, så har disse vært
belastet den enkelte kommunes budsjett, dette da regionrådet frem til nå ikke har hatt eget
budsjett og økonomi. Karlsøy kommune har tatt midlene over budsjettet for kommunestyret,
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Balsfjord har tatt midlene over budsjettposten Politisk styring/folkevalgte organer og Tromsø
kommune har finansiert møtevirksomheten over budsjettet for Politisk styring.

Regionrådsmøter
I 2009 har det vært avholdt to regionrådsmøter og behandlet 12 saker. Møtene er avholdt
henholdsvis, 13. januar og 4. desember. Begge møtene er avholdt i Tromsø, henholdsvis,
fylkesbygget og i Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen. Det begrensede antall møter
skyldes at regionrådet ville vente til daglig leder for rådet var på plass.

Følgende saker har vært behandlet i regionrådet i 2009.
Regionrådsmøte, 13. januar 2009.
0001/09
Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen – (omfatter kommunene, Tromsø, Balsfjord, Karlsøy,
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy)
Et viktig punkt i regionrådets behandling var hvordan kan planen settes ut i livet?
Vedtak:
Tromsø kommune utreder dette og kommer tilbake til regionrådet med utredningen.
0002/09
Sekretariat.
Vedtak:
Det opprettes et sekretariat for Tromsø-områdets regionråd. AU får i oppgave å utarbeide
arbeidsinstruks og budsjett for dette sekretariatet. Saken legges fram for rådet i neste møte.
0003/09
Interkommunalt landbrukskontor
Vedtak:
1. Rådmennene og de landbruksfaglige ansvarlige drøfter saken i fellesmøte.
2. Rådmennene utarbeider i fellesskap et notat til regionrådet, hvor mulighetene for et
interkommunalt landbrukskontor vurderes
3. Regionrådet behandler saken
4. Hvis regionrådet tilrår etablering av et interkommunalt landbrukskontor, så må saken
behandles i de enkelte kommunestyrer. I så fall må det medfølge et utkast til avtale
mellom de tre kommunene.
5. Rådmannen i Karlsøy får ansvar for å kalle inn.
0004/09
Interkommunalt plankontor
Vedtak:
Saken utsettes.

Regionrådsmøte, 4. desember 2009
0005/09
Sekretariat
Vedtak:
1. Under forutsetning av positivt vedtak i Balsfjord, ber regionrådet om at daglig leder
tilsettes innen 01.01.10
2. Sekretariatet lokaliseres i Tromsø kommune, som innehar arbeidsgiveransvaret for
stillingen
3. AU får fullmakt til å utarbeide stillingsbeskrivelse og budsjett for sekretariatet. Saken
legges fram for rådet i neste møte
0006/09
Godkjenning av protokoller
Vedtak:
Protokollene fra møtene 21.11.08 og 13.01.09 godkjennes.
0007/09
Marint avfall i skjærgården
Vedtak:
Regionrådet sammen med Ishavskysten friluftsråd ønsker en snarlig dialog med offentlige/statlige
instanser med sikte på å etablere løsninger for marint avfall
0008/09
Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet
Vedtak:
Årsmøtet avholdes i første kvartal i 2010.
0009/09
Deltakelse i vannregionråd
Vedtak:
Hanny Ditlefsen velges fra BKT regionråd til vannregionalutvalget. Gunnhild Johansen velges som
vara til utvalget.
0010/09
Ung region- et regionalt selvutviklingsprosjekt
Vedtak:
1. Regionrådet anbefaler kommunene å videreføre stillingene ved Bula i Balsfjord og Credo i
Karlsøy etter endt prosjekt.
2. Regionrådet anbefaler at Balsfjord og Karlsøy går sammen om å søke RUP-midler til
ungdomshusene Bula i Balsfjord og Credo i Karlsøy
0011/09
Referatsaker
Vedtak:
Referatsaker tas til etterretning

0012/09
Samhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienter fra UNN.
Vedtak:
Orienteringen fra Gunda Johansen, regionrådets medlem i OSO, tas til etterretning.

Utfordringer
Det er viktig for regionrådet å ha fokus på utviklingsarbeid, herunder næringsutvikling, her vises
det til fylkesplanen, og Regionalt utviklingsprogram, Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen,
regionalt samarbeid i samferdselssaker, utvikling av faglig og pedagogisk samarbeid mellom
skolene, regionale ungdomsprosjekter, samordning og samarbeide innenfor kultur- og
kulturutviklingssegmentet. Videre er det på tide at man tar frem
plandokumentet "Tromsøregionens Petroleumsstrategi.
Etter vel to år som regionrådsleder er tiden inne for å sende stafettpinnen videre til Arild Hausberg
og med dette ønsker jeg ham lykke til i vervet som regionrådsleder. Håper at regionrådet utvikler
seg til et sterkt talerør og tilrettelegger for denne regionen.

Tromsø, 6. mai 2010.

Bent Gabrielsen
Leder for Tromsø-områdets regionråd

Yngve Voktor
Daglig leder, Tromsø-områdets
regionråd

