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Regionrådets leder har ordet
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 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. 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. 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 året som er
gått.

Ole-Johan Rødvei
leder
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ÅRSMELDING 2012

INNLEDNING
Årsmeldingen for Tromsø-områdets regionråd omfatter perioden fra 13.09.11 til og med 30.12.12. Dette skyldes
kommunevalget i 2011. Etter valget tok det noen tid før de nye medlemmene i regionrådet var på plass. Den
tidligere leder, ordfører i Tromsø, Arild Hausberg (AP) og nestleder, ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen (AP)
ble konstituert i regionrådets møte, 4. juni 2010. Etter regionrådets vedtekter, § 1 Deltakende kommuner, velges
leder og nestleder for to år av gangen, men på grunn av kommune- og fylkestingsvalget 2011 satt leder og
nestleder frem til valget 2011. På grunn av valget ble årets siste møte avholdt fredag 16. september. Dette var da
også det siste møtet under ledelse av ordfører Arild Hausberg.
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.
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Innbyggertall
I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Per 1. januar 2012
hadde regionen et samlet folketall på 76 973 personer, Balsfjord (5 502), Karlsøy (2 355) og Tromsø (69116), noe
som i følge Statistisk sentralbyrå utgjør 48,1 % av folkemengden i Troms. Tromsø-området har hatt en økning på
877 innbyggere fra 1/1-2011 til 1/1-2012. Her står Tromsø kommune for økningen. Balsfjord kommune har hatt
en nedgang på 15 innbyggere mens i Karlsøy kommune nedgangen vært ganske ubetydelig, en nedgang på 2
innbyggere.

Næringsstruktur
Regionen har et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra landbruk, fiskeri, service og industri. 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. Det gjelder også å ta politiske grep når det gjelder inntoget av oljeog 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. Kommunene i Tromsø-området må spille sammen med næringslivet, næringslivsorganisasjonene, 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.

Infrastruktur
Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for interkommunalt samarbeid, et felles arbeidsmarked og
økt samarbeid mellom næringslivet i kommunene. Ryaforbindelsen ble åpnet torsdag, 29.september 2011. Noe
som medfører at befolkningen på Malangshalvøya fikk fergefri forbindelse med Tromsø. Ryaforbindelsen gir med
dette større mulighet for dagpendling inn til Tromsø fra Malangshalvøya. Dette betyr at folk kan bosette seg i
distriktet selv om de arbeider i Tromsø. Etter hvert som også Langsundforbindelsen blir realisert, vil et felles
arbeidsmarked for regionen også åpne seg for de som bor på Reinøya og Vannøy. Et viktig fremtidig prosjekt
som regionrådet har tatt tak sammen med Tromsø kommune er en ny Sandnessundforbindelse. Videre tenker
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regionrådet på og sonderer 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.

2. TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan 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. Tromsøområdets regionråd er organisert etter vedtektenes §1, DELTAKENDE KOMMUNER som sier,
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.
Regionrådets arbeidsform og sammensetting reguleres av Kommunelovens § 27.

Organisasjon
Regionrådet har foruten selve rådet også et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget 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.
Rådmennene har etter vedtektene også rett til å møte i regionrådet og har også talerett i møtene.
Regionrådet har også opprettet et eget rådmannsutvalg, dette ble vedtatt på møtet 28. mars 2011. Videre har det
i perioden også blitt etablert et eget Infrastrukturutvalg som har hatt som formål å arbeide med infrastruktur på
regionalt og interregionalt. Utvalgets virksomhet og sammensetting vil vi komme tilbake til under punktet
Møtevirksomhet lengre ut i årsmeldingen.

Regionrådets medlemmer
I 2012 har regionrådets leder vært Ole-Johan Rødvei, ordfører i Balsfjord kommune. Ole-Johan Rødvei tok over
ledervervet fra Arild Hausberg, daværende ordfører i Tromsø kommune, nestleder har vært Hanny Ditlefsen,
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ordfører i Karlsøy kommune. Hanny Ditlefsen tok over nestledervervet fra Gunda Johansen, daværende ordfører i
Balsfjord kommune.
De andre faste medlemmene i perioden har vært:
Balsfjord kommune:

Ole-Johan Rødvei (H), Kjell-Sverre Myrvoll (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 har vært:
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), 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 har vært ivaretatt av Yngve Voktor, daglig leder.

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.
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Hjemmeside
Hjemmesiden er designet av Tromsøbedriften, Gnist Design. Det er
også opprettet en egen side på det sosiale mediet FaceBook.
Hjemmesiden har også en blogg, som gir publikum anledning til å
kommentere saker som de finner det ønskelig og betimelig å
kommentere. Siden oppstart viser loggen for hjemmesiden ca. 70100
treff/forespørsler, noe som utgjør ca. 734 forespørsler per 12.09.11.
Ansvarlig redaktør er regionrådets leder og redaktør er daglig leder.
På hjemmesiden har en forsøkt å presentere aktuelle nyheter og saker med regional interesse. Saksdokumenter
og høringsuttalelser fra regionrådet i regionale og nasjonale saker har også vært lagt ut på regionrådets
hjemmeside. En stor utfordring er og har vært tidsaspektet, når det gjelder oppdatering av hjemmesiden, samt
legge ut aktuelle saker. Dette tilligger sekretariatet, per dags dato er sekretariatet bemannet med 1 årsverk,
daglig leder

3. MØTEVIRKSOMHET
Møtevirksomheten under paraplyen til Tromsø-områdets regionråd har i siden høsten 2011 ut året 2012 hatt en
forholdsvis høy aktivitet. En aktivitet som gjenspeiles i møtevirksomhet, antallet på saker som har vært oppe til
behandling i perioden samt høringsuttalelser.
Noe som tilsier forholdsvis høy møteaktivitet, spesielt i 2012, jfr. regionrådets vedtekter, § 3 Reglement som sier,
«regionrådet skal ha møter 2 ganger i halvåret og ellers når lederen bestemmer det, eller minst en av de
deltakende kommuner, arbeidsutvalget eller minst 1/3 av regionrådets medlemmer krever det». I 2012 ble det
avholdt to møter med Tromsbenken, et møte i februar og et møte november, begge møtene ble avholdt i 2012.
Av viktige saker som ble tatt opp med Tromsbenken nevnes:
1. Olje/gass - fremtidige utfordringer som regionen står overfor.
2. Tromsø lufthavn. Langnes – behov for utvidelse herunder ny utenlandsterminal
3. Infrastrukturplan for Tromsø-området – presentasjon av regionrådets Infrastrukturutvalg sitt arbeid
4. Optisk fiber. En nødvendighet for næringsutviklingen i distriktene – en redegjøring av de utfordringer som
den enkelte kommune står overfor
5. Samhandlingsreformen
6. Beredskap i regionen – ved Sparboe Lysnes konstituert politimester i Troms politidistrikt
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Regionrådsmøter
Fra og med 12. september 2011 og ut året 2012 har det vært avholdt i alt åtte regionrådsmøter, to i 2011 og seks
møter i 2012. I samme periode har det vært behandlet totalt 18 saker. I 2012 avholdt som sagt regionrådet seks
møter og behandlet 56 saker. De viktigste sakene som har vært oppe til behandling i regionrådet i perioden er
saker som:
Olje/gass - fremtidige utfordringer som regionen står overfor.
Her hadde regionrådet besøk av DONG Norge og Aker Solutions Nord-Norge ved henholdsvis direktør Yngve
Vassmyr og Kjell Are Vassmyr. Regionrådet fikk en grunnleggende informasjon av hva disse aktørene ser for seg
når det gjelder en fremtidig utvikling innenfor gass- olje og da spesielt i henhold til kompetanse og
leverandørindustri til olje- og gassnæringen. En har også tidligere fått informasjon av Tromsøregionens
næringsforenings prosjekt «Petro Point Greater Tromsø».

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. reiselivet og næringslivet.
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.

Infrastruktur i Tromsø-området
Tromsø-områdets regionråd og da spesielt Infrastrukturutvalget har i denne perioden hatt et spesielt fokus på
infrastrukturen i Tromsø-området, herunder veier, luftfart, mobiltelefondekning, bredbånd og Nasjonal
Transportplan for 2014-2023.
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Bredbånd - optisk fiber i regionen.
En nødvendighet for næringsutviklingen i distriktene – en redegjøring av de utfordringer som den enkelte
kommune står overfor
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.
Et resultat av reformen er at Tromsø og Karlsøy kommune har gått sammen om et prosjekt som skal se på
hvordan disse kommunene kan samarbeide når det gjelder utfordringer som Ø-hjelpssenger.
Beredskap i regionen
Dette temaet har vært et av fokusene i Infrastrukturutvalgets arbeid. Noe som resulterte i at regionrådet i
novembermøtet 2012 fikk besøk Sparboe Lysnes, daværende konstituert politimester i Troms politidistrikt.
Regionrådet vil ha et sterkt fokus på beredskapssituasjonen i regionen også med henblikk på innføringen av det
nasjonale nødnett. I møte med ambulansesjefen på UNN fikk Infrastrukturutvalget opplyst at nødnettet vil være
implementert i Tromsø-området, 4. kvartal 2015. Infrastrukturutvalget vil følge med utviklingen i prosjektet.

Arbeidsutvalget
Regionrådets arbeidsutvalgs’ mandat er regulert i regionrådets vedtekter, § har i perioden gjennomført ett møte
hvor ordførerne var samlet og ett telefonmøte. Det ordinære møtet var innkalt fordi man ønsket å diskutere en
god modell og prosess for trafikkutvalget eller det som etter hvert ble regionrådets Infrastrukturutvalg.

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.
Vedtak:
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Det settes ned et eget arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget får i oppdrag å lage et diskusjonsgrunnlag på saken som
legges frem i regionrådets marsmøte.
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
Første møte i utvalget ble avholdt som en del av møte i regionrådets arbeidsutvalg, den 23. januar 2012. I dette
møtet ble det vedtatt å nedsette et utvidet trafikkutvalg. Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak:


Det settes ned et utvidet utvalg som skal jobbe med en trafikkplan for Tromsø-området. Utvalget får
følgende medlemmer:
Ole-Johan Rødvei (H, Balsfjord) – leder, Kjell Sverre Myrvoll (SP, Balsfjord) – medlem, Hanny Ditlefsen
(RRR, Karlsøy) – medlem og Ole Johansen (FrP, Tromsø) og Yngve Voktor, sekretær.



Arbeidsutvalget trekker inn den ekspertise etter behov.

Etter to møter besluttet man å utvide utvalget:
Dagens utvalg består nå av to representanter fra hver av de tre kommunene. De nye medlemmene er; Svein-Egil
Haugen, kommunestyremedlem i Karlsøy og Victoria Braathen, ordførerens kontor, Tromsø.
Utvalget skal ta sikte på å utarbeide/meisle ut et notat som skal danne grunnlag for regionrådets høringsuttalelse
til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Rapporten skal også ta opp i seg fergeforbindelser der dette måtte være
nødvendig. Videre skal notatet/planen beskrive samfunnsmessige utfordringer knyttet til bredbåndsdekning
(optisk fiber) og mobiltelefondekning. Rapporten skal også beskrive de utfordringer som er knyttet til den
regionale lufthavnen i Tromsø, «Tromsø lufthavn, Langnes».

Prosess
Infrastrukturutvalget vil foreslå at utvalget får mandat til å jobbe frem mot sommeren 2013. På grunn av
ressursmangel og tid vil det slik infrastrukturutvalget ser det være påkrevet å kjøpe bistand til å foreta noen
utredninger underveis. Rapporten/notatet skal videre være et grunnlag for å lage en god saksforberedelse som
skal legges frem for regionrådet slik at medlemmene skal ha et godt grunnlag og god basiskunnskap slik at rådet
er i stand til å forta en grundig politisk behandling av denne. Videre skal rapporten være et godt grunnlag for å
fatte gode vedtak i områdets kommuner, herunder også kommuner/regioner/regionråd som det vil være naturlig å
samarbeide med
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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 perioden har det vært avholdt 6 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. Man har derfor i perioden møtt med ulike kommunaldirektører fra Tromsø.
Imidlertid fikk man en avklaring på dette spørsmålet høsten 2012. Siden da har kommunaldirektør for
byrådsleder, Per Limstrand hatt fast plass i rådmannsutvalget.
Større saker av regional og landsdelsmessig karakter som utvalget har behandlet kan nevnes:
Samhandlingsreformen, Olje- og gassnæringens inntog i regionen, Kommunale døgnplasser (Ø-hjelpsenger)
(Karlsøy og Tromsø), interkommunale samarbeidsrelasjoner, Ishavskystens friluftsråd, reiseliv i regionen og NTP
2014-2023.
Rådmannsutvalget fremstår som en viktig samarbeidspartner og støttespiller for regionrådets sekretariat.

4. 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:
23.03.12. Bompengekontor i Karlsøy kommune. Troms fylkeskommune. Oppfølging/purring på
oversendelsesbrev av 10.09.10. om vedtak i regionrådet, sak 021/10.
Vedtak:
Tromsø-områdets regionråd støtter Karlsøy kommunestyres vedtak slik det foreligger.
11.04.12. Sju siders uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd: Transportetatenes forslag til Nasjonal
Transportplan 2014-2023: Hvor regionrådet påpeker fraværet av nasjonal satsing på utbygging og oppgradering
av Tromsø lufthavn.
15.05.12. Fergeavganger – Mikkelvik – Bromnes- Mikkelvik: Troms fylkeskommune ved fylkesrådet og
administrasjonen. Tromsø-områdets regionråd krever at Troms fylkeskommune snarest setter i verk de økte
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fergeavganger som de lovte i møte mellom Karlsøy kommune, Rebbenes utviklingslag, Løksfjord AS og Troms
fylkeskommune, den 17.02.12.
21.05.12: Ullsfjordforbindelsen: Uttalelse til Troms fylkeskommune, Fylkesrådet og administrasjon: Planleggingen
av Ullsfjordforbindelsen må starte opp straks og foregå kontinuerlig til den er ferdig.
22.05.12:Bredbåndssituasjonen i Troms-området, adresse Tromsbenken.
Tromsø-områdets regionråd vil be Troms sine Stortingsrepresentanter å arbeide for en nasjonal
innsats/bevilgning for å kunne sikre at også distriktene får utbygd høyhastighets bredbånd».
10.12.12. Fergesambandet Hansnes-Karlsøy-Vannøy, etter utbygginga av Langsundforbindelsen.
Denne forutsetningen må oppfylles, og enten må Troms fylkeskommune klare å lage et ruteoppsett som oppfyller
dette innenfor den ramma de har forutsatt, ellers må disse 4 millionene finansieres på annen måte.

5. PROSJEKTER
Her følger en kort beskrivelse av prosjekter eid av Tromsø-områdets regionråd. Prosjektet Ung Region ble
avsluttet sommeren 2012. Prosjektet Regional kystsoneplan ble påbegynt våren 2012 og da med et forprosjekt
mellom kommunene, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen, Målselv og Skjervøy. Forprosjektet resulterte i en
søknad på midler fra Troms fylkeskommune, se for øvrig beskrivelse nedenfor.
Ungdomsprosjektet Ung Region
Prosjektet har de siste tre årene vært regionrådets flaggskip når det gjelder ungdomssatsing i Tromsø-området.
Prosjektet har vært et kommuneoverskridende samarbeidsprosjekt mellom ungdomsklubbene og
ungdomsrådene i kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Prosjektet har vært finansiert gjennom RDA midler
og kommunal egenandel, i form av friske penger og egeninnsats.
Prosjektet har oppnådd svært gode resultater og har blitt lagt merke til langt ut over regionen.
Prosjektet ble avsluttet sommeren 2012. Men det er ikke slutt med dette, et nytt oppfølgingsprosjekt er i
støpeskjeen. Dette oppfølgingsprosjektet er også ment å omfatte et samarbeide med Nord-Troms regionråd.
Regional kystsoneplan
Bakgrunnen for initiativet og muligheten for realisering av en interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen
finnes i en større satsing fra Troms fylkeskommune. Kystsoneplanlegging Troms er et av tiltakene i fylkesrådets
arbeid med ny havbrukspolitikk. Fylkesrådet har bevilget totalt 12 millioner kroner til satsing på tilrettelegging for
utvikling i kystområdene i Troms. Av dette er 10 millioner avsatt til kommunal og interkommunal planlegging av
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sjøarealene etter Plan- og bygningsloven, og 2 millioner avsatt til strømmodellering. Fylkesråden inviterer
kommunene til å samarbeide om satsingen.

Kystsonesatsing for Troms er tenkt organisert gjennom to parallelle prosesser:
•

Ny / rullert kystsoneplan for de enkelte kommunene

•

Kommunene deltar i interkommunalt plansamarbeid. Dette gjelder særlig for kommuner med felles
fjordsystem, og eller kommuner med felles behov og felles hensyn.

Troms fylkeskommune vil koordinere arbeidet og bidra til å utvikle en felles kompetanse- / kunnskapsplattform for
arbeidet i hele Troms. De vil bidra økonomisk med inntil 50 % av kostnadene knyttet til lønnsmidler i kommuner /
regionråd (1.6 mill. kroner per år som fordeles på de 4 grupperingene), noe som utgjør 400.000 kroner per år,
samt til kostnader knyttet til ulike prosjekter (totalramme 3 år er 1.2 mill. kroner).
Mål for det regionale prosjektet er:
Det skal utarbeides en regional kystsoneplan for Tromsø-området for perioden 2014-2020, som samsvarer med
kommunenes øvrige arealplaner. Kystsoneplanen skal gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning
av ressursene. Planen skal stimulere til samarbeid og utvikle felles rammer for arealbruk, forvaltning og
verdiskaping.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Målselv, Lyngen og
Skjervøy.
Prosjektet skal gå over tre år og har et totalbudsjett på 3.090.000 kroner, hvorav 1.545.000 kroner er
fylkeskommunal støtte (50 %) og resten er deltakerkommunenes egeninnsats (50 %).

6. BUDSJETT/ØKONOMI
Arbeidsgiveransvaret tilligger Tromsø kommune som da betaler lønn for daglig leder. Daglig leders nærmeste
administrative overordnede er kommunaldirektøren for byrådsleder i Tromsø kommune. Utgiftene til den daglige
drift så dekkes denne gjennom tilskudd fra deltakerkommunene, Balsfjord og Karlsøy kommune. Tilskuddene er
beregnet etter en fordelingsmodell basert på et fast grunnbeløp og en fordelingsnøkkel basert på folketallet i den
enkelte kommune. Det ordinære tilskuddet fra Balsfjord og Karlsøy var i 2011 og 2012 på henholdsvis kr. 164.000
og kr. 152.000.
Regionrådets regnskap for 2011 og budsjett for 2012 ble godkjent av sittende regionråd i møtet i november 2012.
Regnskapet er godkjent av KomRev NORD. Regnskap for 2012 legges frem særskilt på årsmøtet.
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Regnskap og budsjett
Regnskap 2011
Fast lønn

Budsjett 2011

Budsjett 2012 Budsjett 2013

498 700

520 000

520 000

540 000

Pensjonsinnskudd Vital

88 400

84 000

84 000

92 000

Arbeidsgiveravgift

46 900

45 000

45 000

46 000

3 800

5 000

1 000

1 000

1 000

3 000

Kontormateriell
Aviser, tidskrifter, fagliteratur
Matvarer

0
1 000

Bevertning
Post, banktjenester, telefon
Datatjenester
Annonser og reklame
Opplæring og kurs

0

6 000

1 000

41 100

7 000

2 000

1 000

30 000

23 000

8 000

8 000

2 000

Oppgavepl skyss og reiseutg.

7 100

Ikke oppgavepl. reiseutgifter

0
6 000

7 000

7 000

6 000

60 000

55 000

50 000

2 400

5 000

2 000

2 000

20 200

10 000

3 000

3 000

5 000

5 000

0
19 800

Kjøp av div. tjenester
Mva komp. berettiget anskaffelser (drift)

6 000

1 000

48 200

Datamaskiner og -utstyr
Telefoner og sambandsutstyr
Konsulenttjenester

11 500

4 200

0

Inventar og utstyr

2 000

13 000

Kostgodtgjørelse

Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende

500

2 000
12 000

0

Husleie

1 000

12 400

Møter og konferanser

Transport / drift av egne transportmidler

2 000

98 000

8 000

8 000

12 000

30 000

0

0

10 500

Sum driftsutgifter

810 700

867 000

800 000

835 000

Komp mva drift

-10 500

0

0

0

Andre inntekter

-3 900

Bruk av fond/tidligere års overskudd

-54 600

Innbetalinger/andel kommuner

0

Karlsøys andel

0

-152 000

-152 000

-152 000

Tromsøs andel

-577 700

-551 000

-484 000

-514 000

Balsfjords andel

-164 000

-164 000

-164 000

-169 000

Sum inntekter

-810 700

-867 000

-800 000

-835 000

0

0

0

0

Resultat

NOTER:
Innbetalingen for Karlsøy kommune på kr 152 000 mangler for 2011 og er av uvisse grunner
ikke aktivert i regnskapet for 2011. Manglende innbetalingen er dekket inn ved bruk av
fond/overskuddet fra 2010 og økt innbetaling fra Tromsø kommune. Ved avleggelse av
regnskap for 2012 må det gjøres avregning ift. 2011- tilskuddet hvor fondet tilbakeføres og
Tromsø kommunes andel for 2011 justeres.
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Posten Opplæring og kurs omfatter utgifter forbundet med gjennomføring av
regionrådsmøter, herunder, overnatting, foredragsholdere og deres reiser, middag og
underholdning. Videre inngår også utgifter i forbindelse med daglig leders deltakelse på
landskonferansen for regionråd, i Narvik, 2010, deltakelse på landskonferansen for
regionråd i Stjørdal. Beløpet på kr. 41.000 er også feilført. Disse utgiftene skulle vært ført på
Møter og konferanser.

Regnskap 2012
Fast lønn

527 421,64

Annen diverse lønn

462,32

Fordel fri telefon

3 999,96

Motpost fordel i arbeidsforhold
Periodisering variabel lønn

-3 999,96
-5,40

Pensjonsinnskudd DNB

86 865,84

Arbeidsgiveravgift

48 948,63

Arb.g.avg av periodisert lønn

-0,43

Aviser, tidskrifter, faglitteratur

850,92

Matvarer

400,00

Bevertning

7 722,20

Telefontjenester

9 147,36

Datatjenester

3 000,00

Annonser og reklame

0,00

Representasjon

3 615,00

Opplæring og kurs

598,00

Møter og konferanser

20 887,39

Kostgodtgjørelse

3 346,50

Oppgavepl skyss og reiseutg.

5 897,47

Periodisering variable lønnsposter
Ikke oppgavepl. reiseutgifter

-1 490,02
2 903,00

Intern husleie

52 508,00

Avgifter, gebyrer og lisenser

1 900,00

Inventar og utstyr

39,20

Datamaskiner og -utstyr

2 249,52

Programvare

0,00

Telefoner og sambandsutstyr

4 353,40

Konsulenttjenester

0,00

Prosjekteringsmidler

62 500,00

Mva komp. berettiget anskaffelser (drift)

5 505,46

Avsetning til bundne driftsfond

93 665,76

Komp mva drift

-5 505,46

Ref. fra andre kommuner

-480 500,00
457 286,30

Note 1: Feil inntektsført 2011:
Avsetning 2011:
Avsetning 2012:
SUM korrigert avsetning 2012

-54 572,26
-29 219,50
-9 874,00
-93 665,76
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Årsmeldingen leveres i tråd med regionrådets vedtekter, § 7 Årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmelding og
budsjett legges frem på årsmøtet. Denne årsmeldingen er skrevet av daglig leder og er et samarbeid mellom
leder for regionrådet.

Tromsø-områdets regionråd
Besøksadr:

Stortorget 2

Postadresse:

Rådhuset

Postboks:

6900, 9299 Tromsø

Telefon:

77 79 03 52

Mobiltelefon:

916 11579

Epost:

yngve.voktor@tromso.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.tromso-omradet.no

Ole – Johan Rødvei
Leder

Yngve Voktor
Daglig leder
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7. VEDTEKTER
Tromsø-områdets regionråd vedtekter vedtatt første gang ved opprettelsen av regionrådet, 1.1.2001. Etter det
har vedtektene blitt revidert. Dagens vedtekter ble vedtatt i regionrådsmøte, 4. juni 2010.
Vedtekter for Tromsø-områdets regionråd
§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.

§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.
Gjennomføre Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.
Utvikle samarbeid innenfor ansvarsområder der dette kan virke til bedre og mer effektiv drift av offentlig service, for
eksempel landbruk, fiskeri, skogsforvaltning, 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
REGLEMENT
Regionrådet skal ha møter 2 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.
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Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Hver representant har 1 stemme. Ved stemmelikhet gjør ordstyrerens
stemme utslaget. Ved voteringer må et flertall av regionrådets 9 medlemmer være tilstede før regionrådet er
beslutningsdyktig. I tillegg må alle kommunene som berøres av vedtaket være representert.
Dersom ikke regionrådet er beslutningsdyktig, innkalles det snarest til møte med 14 dagers varsel. Innkallingen skal
redegjøre for utfallet av første møte.
Ellers gjelder vanlige kommunale valg- og stemmeregler innen regionrådets virksomhet. Regler om habilitet følger av
bestemmelsene i Forvaltningslovens kap. II. Kommunelovens § 40 nr. 3 gjelder tilsvarende.
Dersom samtlige representanter fra en kommune er uenig i forslag til vedtak, får disse mulighet til å fremme saken for
eget kommunestyre.
Administrasjonssjefene i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene med møte- og talerett. Lederen kan
også innkalle andre til møter i regionrådet og arbeidsutvalget.
Regionrådets vedtak skal oversendes de enkelte kommuner slik at disse kan holdes løpende orientert om regionrådets
virksomhet.
§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.
Sekretariatet skal i tillegg ivareta alle administrative og faglige oppgaver for regionrådet og arbeidsutvalget:
-

iverksette vedtak
føre møteprotokoll/referat fra styremøter og andre viktige møter
sørge for at innkalling og sakspapirer blir fordelt i henhold til gjeldende reglement/vedtak
sørge for regnskap og revisjon for regionrådets virksomhet
framskaffe den informasjon som regionrådet/arbeidsutvalget ber om
drive system for styring og planlegging av regionrådets virksomhet, blant annet å utarbeide årsmelding, budsjett og
planer mv.

§6
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ØKONOMI
Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel.
Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.
Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober.
Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr under forutsetning av kommunal garanti fra kommunene i
regionrådet.
Hver kommune dekker møte og reiseutgifter for sine representanter.

§7
ÅRSMØTE
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Følgende saker skal behandles;
-

årsmelding og regnskap
handlingsprogram
valg av revisor
vedtekter
større og prinsipielle saker
§8
UTVIDELSE/UTTREDEN

Regionrådet kan med 2/3 flertall vedta opptak av nye samarbeidsparter. Slike vedtak må godkjennes av
kommunestyrene i alle kommunene i regionrådet.
Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i Tromsø-områdets Regionråd med ett års skriftlig varsel, med
uttreden fra det nærmeste påfølgende årsskifte. Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel,
men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.
Endring av disse vedtektene som gjelder angivelse av deltakere, formål, plassering av sekretariat, sammensetning av
arbeidsutvalg og antall medlemmer i regionrådet skal vedtas av alle kommunestyrene.
Andre endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i regionrådet.

§9
OPPLØSNING
Oppløsning av Regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet prinsippvedtak om dette. Hver av
de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av Regionrådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene.
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Olje og gassalderen inntar Tromsø-området

Polar Pioner på Tromsø havn. (Foto, Petro Point Arctic)

Næringslivet i Karlsøy med eget næringslivs-hus.

Næringslivets hus på Hansnes (Foto: Freddy Sørensen)
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