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PROTOKOLL 

 
 

Utvalg:   Regionrådsmøte 

Møtested:  Tromsø, rådhuset   

Møtedato:  5. november 2010   

 

 

Tilstede på møtet:   

Fra Balsfjord: Gunda Johansen (AP), Tom Inge Lund (FRP) og Kjell Sverre Myrvold (SP).   

Fra Karlsøy: Elisabeth Johansen (AP) og Kjell Lekang (KP), 2. vara for Hanny Ditlefsen (AP  

Fra Tromsø: Arild Hausberg (AP), Øyvind Hilmarsen (H) og Svein Morten Johansen (SV), vara for 

Gunhild Johansen (SV). 

 

Fravær: Bent Gabrielsen (AP), Hanny Ditlefsen (AP), og Gunhild Johansen (SV). 

    

 

Fra administrasjonen møtte: Hogne Eidissen, rådmann, Balsfjord. 

 

Møtet ble avholdt, 5. november 2010, i formannskapssalen, Tromsø kommune, rådhuset. Møtestart kl.10.00 

og møtet ble avsluttet kl.14.00. 

 

 

 

Rett utskrift bekreftes 

Tromsø, 8.11. 2010  

 

 

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder for Tromsø-områdets regionråd. 
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Møtet ble de første femten minuttene ledet av nestleder, da leder var blitt forheftet på grunn av et ikke på 

forhånd skedjulert intervju med media. Leder overtok ledelsen av møtet kl.10.15. 

 

Saksnr.  Arkivsaksnr. 

  Tittel 

 

022/10:  INNKALLING 

 

Behandling: 

Innkallingen ble behandlet som fremlagt. Til sakslisten var det på forhånd meldt inn en sak. Rådmannen i 

Balsfjord ønsket at regionrådet skulle ta stilling til om rådet skal uttale seg i forbindelse med høring på 

kommuneloven. Denne saken ble lagt til sak 028/10 EVENTUELT. 

 

 

Vedtak: 

Regionrådet godkjenner innkallingen og dagsorden med tillegg av saken vedr. høring, kommuneloven. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

023/10:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra siste møte, 02.-03.10.10. ble lagt fram for godkjenning.  

 

Representanten Tom Inge Lund (FRP) ønsket følgende tilførsel til protokollen, sak 014/10. Daglig leder ved 

Ishavskysten friluftsråd har flere ganger uttalt seg til pressen i saker som angår medlemskommuner i 

friluftsrådet. Uttalelsene går på tvers av enkeltkommunens vedtak og politikk. 

 

Svein Morten Johansen (SV) presiserte at regionrådet må være tydeligere i forhold til de vedtak som fattes. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet 2.-3. september 2010 vedtas slik den foreligger dog med de merknader som er 

innkommet. 

 

Vedtak 

Enstemmig vedtatt 

 

Kl.10.14 ankom leder møtet. Nestleder overlot så ledelsen av møtet til leder. Leder takket nestleder for at 

hun ledet møtet mens han ikke var til stede. Leder overtok ledelsen av av regionrådsmøtet kl. 10.15. 

 

 

 

024/10:  REGIONRÅDETS FRAMTIDIGE ARBEIDSFORM 

- møteprogram 2011 

 

Behandling 

Daglig leder redegjorde for bakgrunn for saken samt et sammendrag av saksfremlegget.  

 

Debatt 

 

Hausberg, A 

Mente at det ville bli enklere og mer effektivt samarbeid kommunene mellom dersom man har et 

rådmannsutvalg/kollegiet/administrasjonsutvalg. På denne måten vil en kunne få en mer forutsigbar 

saksbehandling og forankring. 
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Johansen, Gunda 

Mente at regionrådet leter etter en effektiv og mer forutsigbar arbeidsform når det gjelder behandling 

av saker i rådet, men også når det gjelder formidling av resultater og vedtak. Videre presiserte hun at 

organisering er en ting, men sakskart og innhold er en annen sak. Johansen mente at regionrådet som 

sådan må være flinkere til å spille inn saker til sekretariatet. Å sette opp et sakskart til 

regionrådsmøtene er ikke daglig leders ansvar alene. 

I denne forbindelse savnet Johansen en bedre prosess i forhold til større fylkeskommunale høringer 

og medvirkningsprosesser som RUP’en. 

Videre stilte hun også spørsmål om en burde skille mer mellom administrative og rent politiske 

saker. 

 

Lekang, Kjell 

Representanten etterlyste hjemmeside for regionrådet. Videre presiserte representanten at han ønsker 

et samspill mellom politikk og administrasjon. Lekang etterlyste også de politiske dimensjonene i 

regionrådet. Representanten etterlyste også drahjelp fra Tromsø kommune i større samferdselssaker 

som Langsundforbindelsen, videre var han også klar på at Tromsø kommune også trenger drahjelp 

og støtte fra de mindre kommunene. 

 

Daglig leder opplyste om at det var igangsatt et arbeid med å få etablert en hjemmeside. Sendt ut forespørsel 

til tre mulige leverandører. 

 

Johansen, Elisabeth 

Representanten etterlyste mer offentlighet og fokus på samferdselssaker og næringssaker i 

regionrådet. I denne forbindelse nevnte hun, Langsundforbindelsen, landbrukskrisen i Troms. Videre 

presiserte hun at hun ønsker at regionrådet skal være et ”talerør” for kommunen. 

 

Hilmarsen, Øyvind 

Hilmarsen presiserte at det var bra at regionrådet tar denne debatten nå. Han stilte spørsmål om 

hvilke saker som regionrådet skal befatte seg med. Videre var han enig med Johansen, E. om at 

regionrådet bør uttale seg i når det gjelder landbrukskrisen, samferdsel og jobbe aktivt opp mot 

fylkeskommunen. Når det gjelder RUP og Tromsø kommune er Hilmarsen av den oppfatning av at 

Tromsø er ”diskvalifisert”. Hilmarsen sa seg også enig med Lekang at Tromsø kommune flere 

ganger kunne ha behov for drahjelp, han nevnte spesielt RDA II og RUP.  

Hilmarsen ønsket at regionrådet skal jobbe videre med prosessen for å finne frem til en god 

arbeidsform for regionrådet. 

 

 

Eidissen, Hogne 

Rådmannen presiserte at han ville bruke tid i et eventuelt administrativt råd dersom de to andre 

rådmennene også vil prioritere et slikt organ. 

 

 

Lund, Tom I 

Representanten var enig i at denne debatten nå kommer. Han er slik han uttrykte det, opptatt av at 

regionrådet skal være et organ som ”gjør noe”. Har vi ikke saker som vi kan stå sammen om så blir vi 

anonyme. Representanten ønsket at de enkelte kommunestyrer får seg forelagt en sak om hvordan 

regionrådet skal jobbe og saksliste og protokoll fra regionrådsmøtene. 
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Myrvold, Kjell Sverre 

I følge representanten så har ikke Tromsø-områdets regionråd vært nok på banen i forhold til 

fylkeskommunale saker. Regionrådet blir ikke tatt alvorlig i fylkeskommunen, da vi er altfor lite på 

banen. 

 

 

  Johansen, Gunda 

Representanten mente at regionrådet som sådan har et felles ansvar for saker som settes på 

regionrådets sakskart. Hun pekte videre på at Midt-Troms har ”gode verktøy”. Videre var hun klar på 

at regionen har en rekke felles saker innenfor samferdsel, kollektivtrafikk, RUP, omdømmebygging, 

samhandlingsreformen. Regionrådet har hatt for dårlig fokus på en rekke saker, som skolestruktur, 

drop-out i ungdomsskole og videregående skole, regionale prosjekter, samarbeidspartnere og ikke 

minst høringer. Spørsmålet er om disse skal være politiske eller administrative. 

 

Lekang, Kjell 

Stilte spørsmål om hva var målsettingen ved opprettelsen av regionrådet. hvordan man skal 

effektuere regionrådets vedtak 

 

Johansen, Gunda 

Forklarte bakgrunnen for opprettelsen av regionrådet. Fylkeskommunen delte kommunene inn i 

regioner da de ønsket færre parter og forholde seg til. 

 

Hausberg Arild 

Poengterte at man i denne saken har hatt en ”fargerik” debatt. Videre ønsker leder å sette av tid til 

regionrådsarbeid, sammen med sekretariat og rådmenn. Med dette som bakgrunn bør vi ha mulighet 

til å synliggjøre regionrådets arbeid. 

 

Hilmarsen, Øyvind 

Hilmarsen mente at et eventuelt adm.råd/rådmannskollegie/rådmannsutvalg kan samarbeide i større 

saker, som f.eks samhandlingsreformen. 

 

Johansen, Gunda 

Etterlyste flere regionale samarbeidsprosjekter og henviste til regionrådets flerårige prosjekt Ung 

Region. Videre etterlyste hun samarbeid med Barentsregionen. ”Vi må linke oss mot 

Barentsregionens sekretariat. Vi må finne de gode linkene”. 

 

Eidissen, Hogne 

Presiserte at interkommunalt samarbeid går begge veier. Sekretariat er prosessleder, men jobben må 

vi gjøre selv. 

 

Lund Tom Inge 

 Vi må tørre noen ganger å ta upopulære saker opp til debatt. 

 

Etter en fargerik debatt, konkluderte leder Hausberg med følgende. 

 Mange gode innspill. Vi må prøve å vri vårt fokus og arbeid på den 

Måten at vi blir synlige. Videre må vi være aktive og spille inn saker 

til sekretariatet. 

 

Forslag til møteplan for 2011 var på forhånd sendt ut. På møtet kom ingen merknader til forslaget. 

Sekretariatsleder ba derfor regionrådets representanter om å komme med innspill til møtekalenderen så fort 

som mulig, da dette haster, spesielt i forhold til det planlagte fellesmøtet med Nord-Troms regionråd, både 

når det gjelder bestilling av møtested (Malangen Brygger) og i forhold til utarbeidelse av program/sakskart. 
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025/10:  PETROLEUMSSTRATEGI I REGIONEN OG NORD-NORGE 

 

Behandling 

Regionrådet hadde invitert Lo-Ve Petro og Petro Point Greater Tromsø til å innlede i saken, ved henholdsvis 

direktør Ørjan Robertsen og prosjektleder Gorm Breimo. 

 

Lo-Ve Petro ved direktør Ørjan Robertsen holdt et innlegg om organisasjonen og dens arbeide. Videre 

utfordret han regionrådet til å delta i debatten rundt en eventuell petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og 

Vesterålen, Senja og Nord- Troms. Det som populært kalles for Nordland VI, Nordland VII og Troms II. 

Dette kan i følge Robertsen gjøres gjennom at Tromsø-områdets regionråd og dets kommuner deltar i 

høringsrunden når det gjelder Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Videre 

bør en komme med innspill vedrørende en konsekvensutredning.  

Følgende regionråd og kommuner har svart positiv til en konsekvensutredning. 

Regionrådene; Salten, Lofotrådet og Vesterålen. Følgende kommuner i Nordland har svart ja: Alle 

kommunene i Lofoten, foruten Røst som svarte nei. De kommuner i Vesterålen som har behandlet 

spørsmålet om en konsekvensutredning har svart ja. De som gjenstår er Øksnes og Bø. Signalene er 

imidlertid at de også vil svare ja, til en konsekvensutredning. 

Robertsen oppfordret kommunene og regionrådet om at de enkelte kommunestyrer behandler spørsmålet 

vedrørende en konsekvensutredning. 

Direktøren avsluttet med å presisere at LO og NHO vil ha en konsekvensutredning. 

 

Andre innleder var Petro Point Greater Tromsø ved prosjektleder Gorm Breimo. Breimo presenterte 

prosjektet og dets bakgrunn. Breimo opplyste at mens han holdt sitt foredrag så borer plattformen Polar 

Pioner vest av Vannøy i Karlsøy kommune.  

Breimo poengterte at de i prosjektet har fokus på HMS (helse- miljø og sikkerhet), herunder 

Achillessertifiseringen av nordnorske bedrifter. 

Videre utfordret Breimo politikerne i regionen. Noe som han grunnla i følgende utsagn: 

Ingen kommuner i regionen har behandlet forvaltningsplanen og derav ingen merknader. Vi trenger et 

politisk engasjement, de langs Karl Johan må merke at vi er her. 

 

Videre etterlyste Breimo politisk engasjement i regionen, vedrørende en eventuell fremtidig 

petroleumsaktivitet i Nord-Norge, herunder også beredskapsspørsmålet. 

 

Debatt 

 

Hausberg, Arild 

Takket begge innlederne for gode og nyttige innlegg.  

Videre var Hausberg klar på at regionrådet sammen må finne og opprettholde momentum i saken. 

Regionrådet ønsker ”push” fra fagmiljøet, vi trenger pådrivere. 

 

Hilmarsen, Øyvind 

Takket for gode og nyttige innlegg. Videre ønsket han at regionrådet behandler disse spørsmålene og 

oppfordret han at regionrådets leder til å ta takk i dem. 

 

Lekang Kjell 

Takket for de to nyttige innleggene. Han var opptatt av beredskapsideen og skjelte derfor tilbake til 

ulykken i Mexico-golfen. Han stilte spørsmål om dagens beredskapsapparat. 

 

Myrvoll Kjell Sverre 

Takket for innleggene. Han var klar for at regionen må se disse spørsmålene som deler som henger 

sammen. 
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Følgende vedtak ble fremmet av leder. 

 

Forslag til vedtak 

Tromsø-områdets regionråd ber de enkelte kommunestyrer å ta opp forvaltningsplanen for Barentshavet og 

havområdet utenfor Lofoten opp til behandling. 

 

Regionrådet ber rådmennene å legge saken frem for behandling i de enkelte kommunestyrer 

 

 

Vedtak 

Tromsø-områdets regionråd ber de enkelte kommunestyrer å ta opp forvaltningsplanen for Barentshavet og 

havområdet utenfor Lofoten opp til behandling. 

 

Regionrådet ber rådmennene å legge saken frem for behandling i de enkelte kommunestyrer 

 

Enstemmig 

 

 

026/10:  HANDLINGSPROGRAM 2010 - 2011 

 

Behandling 

Handlingsprogram for 2010-2011 har vært på sakskartet i flere møter, men ikke grundig behandlet. Denne 

ble derfor satt opp på sakskartet på møtet, 5. november 2010. 

Det framlagte forslag til handlingsplan ble debattert og følgende innspill fremkom. 

 

Lekang Kjell 

 Ønsket fokus på primærnæringene 

 

Lund Tom Inge 

Lund hadde følgende utsagn: Landbruket er i fritt fall, vi må ha fokus på dette. Videre må vi ha fokus 

på beredskap, generelt. Her må vi utnytte felles og spesielle ressurser. 

 

Johansen Gunda 

Johansen var opptatt av en i arbeidet fremover må være oppmerksom på hva 

fylket/fylkesrådet/fylkestinget har som fokus. Videre at handlingsplanen har fokus på 

kompetanseutvikling som basis for næringsutvikling. Hun var også opptatt av at regionen har en 

oppegående videregående skole og at man når det gjelder fremtidig arbeidskraft ser dette i 

sammenheng med utviklingen i Barentsregionen 

 

Hausberg Arild 

 Var opptatt av at det jobbes med å få etablert et nasjonalt skredkompetansesenter.  

 

Hilmarsen Øyvind 

Hilmarsen ønsket at det utarbeides et en sides forslag til tiltaksplan med tiltak i prioritert rekkefølge, 

dette i tilknytning til handlingsprogrammet. Et årshjul som samsvarer med fylkesplanen. 

 

Forlag til vedtak 

Tromsø-områdets regionråd ber sekretariatet at de ønskede tilføyelser til handlingsprogrammet tas 

inn og at det utarbeides en tiltaksplan til handlingsprogrammet. 
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Vedtak 

Tromsø-områdets regionråd ber sekretariatet at de ønskede tilføyelser til handlingsprogrammet tas 

inn og at det utarbeides en tiltaksplan til handlingsprogrammet. 

 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

027/10:  STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØ-REGIONEN 

- status 

 

Behandling 

Det vises til saksfremlegget med status i saken. 

 

Forslag til vedtak 

Tromsø-områdets regionråd tar Nord-Troms regionråd sitt vedtak i saken til orientering. Det vises for øvrig 

Tromsø-områdets regionråds vedtak i møte den 3. september 2010, i sak 009/10. Sekretariatet følger opp 

vedtaket av 3. september, sammen med Nord-Troms regionråds sekretariat og næringsforeningen for Nord-

Troms. 

 

Vedtak 

Tromsø-områdets regionråd tar Nord-Troms regionråd sitt vedtak i saken til orientering. Det vises for øvrig 

Tromsø-områdets regionråds vedtak i møte den 3. september 2010, i sak 009/10. Sekretariatet følger opp 

vedtaket av 3. september, sammen med Nord-Troms regionråds sekretariat og næringsforeningen for Nord-

Troms. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

028/10:  EVENTUELT 

 

  Kommuneloven – Høring 

 

Behandling 

Rådmannen i Balsfjord ba regionrådsmøtet ta stilling til rådmannsutvalget i KS høringsutkast i forbindelse 

med forslag til endringer i Kommuneloven med den hensikt å styrke lokaldemokratiet. 

 

Høringsuttalelsen fra rådmannsutvalget ble lagt frem i møtet. Regionrådet diskuterte om en skulle avgi et 

høringsnotat til KS, men konkluderte at en ønsket å ta dette til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 

Tromsø-områdets regionråd tar rådmannsutvalget i KS sin høringsuttalelse til orientering. 

 

Vedtak 

Tromsø-områdets regionråd tar rådmannsutvalget i KS sin høringsuttalelse til orientering. 

 

Enstemmig  

 

 

Møtet ble hevet kl.14.00. 
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