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007/10:

INNKALLING

Behandling:
Innkallingen og dagsorden ble behandlet som den var fremlagt. Leder foreslo at de tre
høringssakene som ble lagt frem fra sekretariatet behandles under posten eventult ved slutt dag to.
Vedtak:
Regionrådet godkjenner møteinnkallingen og dagsorden med tillegg av tre saker under posten
eventuelt.
008/10:

PROTOKOLL OG GODKJENNING AV BUDSJETT

Behandling:
Protokoll fra siste regionrådsmøte, 04.06.10. ble lagt frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra regionådsmøte 04.06.10 vedtas slik den foreligger.
Vedtak:
Protokoll fra regionådsmøte 04.06.10 godkjennes, enstemmig.
009/10:

STRATEGISK NÆRINGSPLAN – STATUS I REGIONEN

Behandling:
Under behandlingen av innstillingen som var todelt ble det en større debatt vedrørende innstillngens
punkt 2.
Sekretariatene for Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd sammen med
administrasjon i de enkelte kommuner setter i gang et arbeide som skal se på muligheten til å
initiere et eller flere større interkommunalt prosjekter for realisering av tiltak som faller inn under
de tre strategiene i planen.
På bakgrunn av innstillingens ordlyd la leder frem følgnde tre forslag til diskusjon.
1. Overlate en eventuell viderføring av arbeidet med Strategisk næringsplan for
Tromsøområdet til den enkelte kommune.
2. Etablere et felles regionalt prosjkt med de ni kommuner som inngår i området for planen.
3. Etablering av et felles strategisk næringsselskap som tar jobben med viderføring av
strategisk næringsplan forTromsøområdet.
Debatt:
Under debatten opplyste sekretariatet at Nord-Troms regionråd hadde satt strategisk nærnigsplan på
styrets sakskart 31. august 2010.
Videre at Tromsø kommunes formannskap i juni bevilget 400.000 kroner til videreføring av
strategisk næringsplan for Tromsøområdet.
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Arild Hausberg, orienterte:
Leder Arild Hausberg orienterte om utredningsarbeidet for et eventuelt strategisk næringsselskap
som er gjort av konsulentselskapet Sjurelv. I sluttrapporten er det foreslått tre
organisasjonsmodeller for et eventuelt selskap; IKS, AS eller KF.
I debatten fremsto etter hvert en felles utfordring; små kommuner mangler ressurser til å
gjennomføre et lokalt prosjekt, i tillegg vil det kreve kommunale egenandeler i tillegg til eventuelle
midler fra det regionale nivå. Dette betyr at den enkelte kommune må finne disse, noe som er
vanskelig i dagens situasjon med trange kommuneøkonomier.
Arild Hausberg, foreslo:
Sekretariatet tar kontakt med Nord-Troms regionråd i pausen for opplysninger om regionrådets
behandling av saken.
Etter pausen opplyste sekretariatsleder at Nord-Troms regionråds styre ville avvente behandlingen
i Tromsø-områdets regionråd.
På grunn av tidspress i forhold til å holde tiden for den vedtatte sakslisten, ble man enige om å
utsette sluttbehandlingen til dag 2 og da som første post på sakslisten.
010/10:

SAMHANDLINGSREFORMEN ORIENTERING

Behandling:
” løkta, interkommunalt kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms.”, ved
Heidi Gløtta Kristiansen og Linda Lien, Utviklingssenteret gav en oreintering om organsisajonen
”løkta” og bakteppet for Samhandlingsreformen samt prosjektet Samhandlingsreformen i MidtTroms.
Se vedlegg for ytterligere informasjon.
Arild Hausberg:
Takket Heidi Gløtta Kristiansen og Linda Lien for en meget god orientering.
Vedtak:
Orienteringen tas til orientering.
011/10:

HUSBANKEN - HUSBANKENS STRATEGIER.

Behandling:
Husbanken, Hammerfest ved Violet Karoliussen, avd.dir, Rigmor Richardsen og Luis Alejandro
Vargas Moleres orienterte om husbankens framtidige strategier, boliger og boligvirkemidler.
De påpekte to store framtidige utfordringer, stadig flere eldre og ungdommen flytter.
Arild Hausberg:
Takket Violet Karoliussen, avd.dir, Rigmor Richardsen og Luis Alejandro Vargas Moleres for god
og informativ informasjon om husbankens virkeområde og virkemidler.
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Vedtak:
Orienteringen tas til orientering.
012/10:

SKATTNORD – ORIENTERING

Behandling:
SkattNord ved Rolf-Kåre Jensen, regiondirektør og Gøril Heitmann Kristoffersen, direktør for
innkreving orienterte regionrådet om deres økte behov for samarbeid mellom kommunene på
skatteoppkrever/ kemner – området
Arild Hausberg
Takket ved Rolf-Kåre Jensen, regiondirektør og Gøril Heitmann Kristoffersen, direktør for
innkreving for en god og informativ orientering.
Arild Hausberg, forslo
Regionrådet anbefaler rådmennene i regionen å sette seg sammen for å se på et eventuelt samarbeid
på hvordan man kan komme frem til en god løsning for innkreving av skatterestanser.
Votering:
Regionrådet støtter enstemmig forslaget fra Hausberg.
Vedtak:
Regionrådet ber rådmennene i regionen å sette seg sammen for å se på et eventuelt samarbeid på
hvordan man kan komme frem til en god løsning for innkreving av skatterestanser.
Enstemmig
013/10:

ORIENTERING - FYLKESMANNENS TIME

Behandling:
Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen orienterte regionrådet om tre prosjekter;
1. Sjumilssteget for barn og unge – Fase II: Veien videre og erfaringer fra fase I
2. Interkommunale løsninger for samhandling og kompetanse - større behov enn noen gang?
3. Orientering om prosjektet ”Miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp”
Arild Hausberg:
Takket assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen for en interessant og nyttig orientering.
Vedtak:
Fylkesmannens orientering tas til orientering.
014/10:

PRESENTASJON – ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD

Behandling:
Styreleder for Ishavskysten friluftsråd, Gunhild Johansen presenterte organisasjonen og dets
virkeområde, oppgaver og utfordringer.
I presentasjonen ble det spesielt vektlagt at friluftsrådet ønsker god kontakt med
medlemskommunene.
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Arild Hausberg
Takket styreleder Gunhild Johansen for et opplysende og informativt innlegg. Videre poengterte
han viktigheten av å ha et friluftsråd og ikke minst at medlemskommunene spiller på lag med
Ishavskysten friluftsråd.
Vedtak:
Informasjonen om Ishavskystens friluftsråd tas til orientering.
DAG 2:
Fredag - 3. september:
Saksnr.

Tittel

Forts. fra dag 1.
009/10:

STRATEGISK NÆRINGSPLAN – STATUS I REGIONEN

Behandling:
Debatten som ble avsluttet dag 1 fortsatte. Denne resulterte i følgende forslag, satt frem av leder
Arild Hausberg.
Arild Hausberg, foreslo:
Punkt 1 : Som framlagt
Punkt 2: Nytt.
Sekretariatsleder i Tromsø-områdets regionråd søker på vegne av Tromsø-områdets
regionråd rådmannen i Tromsø om å få benytte Tromsø kommunes av formannskapet
bevilgede kr. 400. 000 til oppfølging av Strategisk næringsplan for Tromsøområdet. Dette
gjøres gjennom et felles prosjekt for Tromsøområdet.
Votering:
Innstillingen m/Hausbergs forslag: Punkt 1: Enstemmig vedtatt. Punkt 2: (Nytt)
Vedtatt mot en stemme (Tom Inge Lund, Frp).
Vedtak:
1. Orienteringen vedrørende status for Strategisk næringsplan for Tromsøområdet tas til
etterretning.
2. Sekretariatsleder i Tromsø-områdets regionråd søker på vegne av Tromsø-områdets
regionråd rådmannen i Tromsø om å få benytte Tromsø kommunes av formannskapet
bevilgede kr. 400. 000 til oppfølging av Strategisk næringsplan for Tromsøområdet. Dette
gjøres gjennom et felles prosjekt for Tromsøområdet.
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015/10:

DISKUSJON - HANDLINGSPROGRAM/STRATEGIDOKUMENT

Behandling:
Etter en kort diskusjon leder Hausberg med følgende innstilling til vedtak:
Diskusjonsnotatet tas opp på novembermøtet.
Votering
Hausbergs forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Diskusjonsnotatet tas opp på novembermøtet.
016/10:

ORIENTERING - INTERKOMMUNALT LANDBRUKSKONTOR

Behandling:
Plan- og nærnigssjef Jan Einar Reiersen presenterte prosjektet og dets status.
Votering
Hausberg takket for en grei informasjon av prosjektet og dets status. Følgende forslag til vedtak ble
lagt fram av Hausberg.
Informasjonen tas til orientering
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering
017/10:

UNG REGION – FREMLEGGING AV PROSJEKTRAPPORT

Behandling:
Prosjektleder Anette Tunheim Jakobsen presenterte resultater fra prosjektet Ung Region, fase 1.
Prosjektet fikk mange godord fra regionrådets medlemmer. Viktigheten av prosjektet både lokalt og
regionalt ble påpekt av flere av representantene. Videre ble viktigheten av en videreføring av
prosjektet også presisert.
Votering:
Hausberg (AP) sammen med Johansen (AP) og Gabrielsen (AP) la fram følgende forslag til vedtak:
En viderføring av prosjektet søkes gjennomført i nært samarbeid med regionrådes
sekretariat
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
En viderføring av prosjektet søkes gjennomført i nært samarbeid med regionrådes
sekretariat

7

018/10:

KULTURNÆRING – HVEM-HVA –HVOR- EN REDEGJØRING RUNDT
BEGREPET

Behandling:
Daglig leder for kulturnæringsfondet INTRO, Arne Willhelm Theodorsen redegjorde for fondet og
hvordan og hvem som kan nyttegjøre seg dette. Han poengterte imidlertid at de prosjekter som vil
bli prioritert er prosjekter av ”høy” standard.
Leder Arild Hausberg takket for en informativ presentasjon av kulturnæringsfondet INTRO.
019/10:

NÆRINGSPOLITISKE UTFORDRINGER I REGIONEN

Behandling:
Direktør Arne Eidsmo, NHO,Troms påpekte de fremtidige næringspolitiske utfordringer som
regionen, Troms og landsdelen vil stå overfor. Han fokuserte spesielt på kommunal
arealplanlegging, europaveiene, havner og jernbane, både den påtenkte forlengningen av
Nordlandsbanen men også jernbane fra Kolari til Skibotn. Videre presiserte han at
Langsundforbindelsen må prioriteres. I forlengelsen av Langsundforbindlesen på pekte han
viktigheten av gode veier for næringstransport.
Videre at kommunesammenslåing må diskuteres nå. Andre momenter som ble påpekt av Eidsmo
var; mineralutvikling, reiseliv og energi, disse tre områdene utgjør EU’s Arctic Strategy.
Votering:
Leder Hausberg la frem følgende forslag til vedtak:
De næringspolitiske framtidige utfordringer for regionen tas til orientering
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
De næringspolitiske framtidige utfordringer for regionen tas til orientering

020/10:

ORIENTERING – PROSJEKT KYSTENS HUS

Behandling:
Direktør Trygve Myrvang, Norges råfisklag AS presenterte prosjektet Kystens hus for regionrådet.
I dette ligger også en invitasjon til den enkelte kommune med å bidra til at ”huset” kan fylles med
aktiviteter. Myrvang presenterte tre strategier/bærebjelker i Kystens hus virksomhet, disse er;
næringsutvikling, mat og opplevelse og identitet med fokus på fiskeri, arktisk og kystnært landbruk,
reiseliv, kultur og kunnskap og innovasjon.
Leder Hausberg takket Myrvang for en meget interessant presentasjon av Kystens hus og ytret at
regionrådet vil følge prosjektet med interesse fremover til realisering.
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021/10:

EVENTUELT
BOMPENGEKONTOR

Behandling:
Det vises til kommunestyrevedtak i Karsløy kommune, sak 0054/10. Vedtaket ble lagt frem for
regionrådet med følgende forslag til vedtak. Under debatten ble følgende tillegg forslått av
sekretariatet.
Tilleggspunkt:
Tromsø-områdets regionråd oversender regionrådets vedtak til fylkestinget i Troms.
Forslag til vedtak:
Tromsø-områdets regionråd støtter Karsløy kommunestyres vedtak slit det foreligger.
Votering:
Opprinnelig forslag:
Tromsø-områdets regionråd støtter Karsløy kommunestyres vedtak slit det foreligger.
Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag:
Tromsø-områdets regionråd oversender regionrådets vedtak til fylkestinget i Troms
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Tromsø-områdets regionråd støtter Karsløy kommunestyres vedtak slit det foreligger.
Tromsø-områdets regionråd oversender regionrådets vedtak til fylkestinget i Troms.

INVITASJON TIL ENDRINGER I KOLLEKTIVTILBUD I TROMS – HØRING
Behandling:
Etter en diskusjon ble følgende forslag fremsatt:
Forslag til vedtak:
Regionrådet overlater denne til den enkelte kommune i regionen
Votering:
Regionrådet overlater denne til den enkelte kommune i regionen
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Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Regionrådet overlater denne til den enkelte kommune i regionen

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 –
HØRING
Behandling:
I forbindelse med at Samferdselsdepartementet har sendt brev hvor det ber om uttalelse til neste
anbudsperiode for regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012, ber Troms fylkeskommune ved
samferdselsetaten om en uttalelse.
Etter en debatt og med innspill både fra administrasjon og representanter satte leder Hausberg frem
et forslag til votering.
Votering:
Leder Hausberg satte frem følgende forslag:
1. Regionrådet ser på viktigheten av at dagens regularitet og flytilbud som et
minimumskrav opprettholdes.
2. Tromsø-områdets regionråd er ikke fornøyd med det store antall kanseleringer på
regionale flyginger. Det må derfor stilles et sterkere krav til regularitet i neste
anbudsperiode.
3. Regionrådet krever at rutetilbudet ut fra Tromsø og da spesielt nordover i landsdelen
økes.
4. Prisnivået på regionale flyruter versus stamruteflyvninger må senkes betraktelig.
5. Vedtaket oversendes fylkeskommunen som svar på høringsinvitasjon.
Enstemmig vedtatt:

Vedtak:
1. Regionrådet ser på viktigheten av at dagens regularitet og flytilbud som et
minimumskrav opprettholdes.
2. Tromsø-områdets regionråd er ikke fornøyd med det store antall kanseleringer på
regionale flyginger. Det må derfor stilles et sterkere krav til regularitet i neste
anbudsperiode.
3. Regionrådet krever at rutetilbudet ut fra Tromsø og da spesielt nordover i landsdelen
økes.
4. Prisnivået på regionale flyruter versus stamruteflyvninger må senkes betraktelig.
5. Vedtaket oversendes fylkeskommunen som svar på høringsinvitasjon.

Møtet avsluttet kl. 13.45, med lunsj.
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