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    PROTOKOLL, REGIONRÅDSMØTE 06.12.11 

 
Tilstede:   
Balsfjord kommune: 

 Kjell Sverre Myrvold (SP), varaordfører 

 
Karlsøy kommune:  
Hanny Ditlefsen (RRR), ordfører.  Jan-Hugo Sørensen, rådmann og Per Tesdal, prosjektleder 
 
Tromsø kommune:  
Jens Johan Hjort (H), ordfører 
 
Forfall: 
Balsfjord kommune: 

Ole – Johan Rødvei (H), ordfører, pasienttime på UNN.   

Den tredje representanten velges 14. desember. 

 

Karlsøy kommune:  
Laila B. Johansen (AP), sykdom 
 
Tromsø kommune:  
Anni Skogman (FrP), varaordfører og Magnar Nilsen (AP).  De personlige vararepresentantene 

møtte heller ikke  

 
 

Møtet startet noe forsinket, kl.10.20. 

På grunn av en rekke uheldige omstendigheter som sykdom i egen organisasjon, 

sykehuskonsultasjon og egen sykdom ble møtedeltakelsen og selve møtet sterkt amputert, noe 

som også førte til at en rekke saker måtte utsettes til neste møte. Neste regionrådsmøte søkes 

gjennomført i tilknytning til fylkesmannens januarmøte. Etter å ha jamført regionrådets vedtekter 

med det reduserte fremmøte fant en at regionrådet i denne situasjonen var vedtaksføre, noe som 

førte til at møtet ble gjennomført, men da med et redusert sakskart. 

I og med at regionrådet ikke på dette tidspunkt ikke var konstituert ble det valgt en møteleder. 

Ordfører Hanny Ditlefsen ble valgt til møteleder. 



 

 

 

 

Sak: 031/11: INNKALLING OG SAKSLISTE 

Innkalling til møtet ble enstemmig godkjent.  

Til sakslisten. Her ble følgende saker utsatt til neste møte, sak 033/11: KONSTITUERING; 034/11: 

FORSLAG TIL BUDSJETT – 2012, 035/11: VEDTEKSTENDRING og  036/11: FORSLAG TIL MØTEPLAN.  

Til sak 039/11: EVENTUELT, kom det inn tre saker.  

 

Sak 032/11: PROTOKOLL  
Protokoll fra siste regionrådsmøte ble godkjent. 
 
033/11: KONSTITUERING 
Utsatt til møtet i januar 2012.    
034/11: FORSLAG TIL BUDSJETT – 2012 
Utsatt til møtet i januar 2012.    
   
035/11: VEDTEKSTENDRING? 
Utsatt til møtet i januar 2012.    
   
036/11: FORSLAG TIL MØTEPLAN 
Utsatt til møtet i januar 2012.    

   
 

037/11: TROMSØ LUFTHAVN, LANGNES 

Regionrådets daglige leder, Voktor orienterte om saken i tillegg til de opplysninger som foreligger i 

sakspapirene i saken. Videre hilste Voktor fra Hans Børre Joakimsen, Avinors leder ved Tromsø 

lufthavn, Langnes. Hvor det ble opplyst at Joakimsen var meget glad for at regionrådet har satt 

denne saken på sakskartet   

 

Behandling 

Jens Johan Hjort (H), orienterte om Tromsø kommunes engasjement og status i saken. Han delte 

også ut et svarbrev fra samferdselsminister Kleppa til Tromsø kommune. Videre opplyste han om 

hvilke snarlige tiltak som må gjennomføres på lufthavnen.  Tiltak som, Større oppstillingsplass for fly, 

herunder grunnforsterkninger, utvidelse av rullebane og oppgradering/utvidelse av 

utenlandsterminal. 

Videre var Hjort forundret over at det ikke har skjedd noe i det i 2008, nedsatte flyplassutvalget. 

«Det eksisterer, men fungerer ikke». Videre uttrykket han at han kunne tenke seg å innkalle utvalget, 



 

 

eller noen representanter til et oppklarende møte. Hjort var imidlertid klar på at regionrådet må 

forholde seg til utvalget, i den grad det er oppnevnt og eksisterer. 

Jens Johan Hjort var også av den formening av at det er viktig å se denne saken i forlengelsen av den 

nasjonale nordområdesatsingen. 

Kjell Sverre Myrvold, (SP), var klar på Tromsø lufthavn, Langnes sin viktighet for det regionale-, 

fylkets og Svalbard sitt reiseliv. Myrvold var også som Hjort opptatt av viktigheten av å se denne 

saken i sammenheng med regjeringens nordområdepolitikk. Myrvold brukte utsagn som; «Vi må stå 

sammen i regionen», «Det må børstes støv av flyplassutvalget». Videre var han klar på at 

regionrådet må ha en plass i et slikt samarbeide, «Vi må alle stå bak», «Vi må spille vårt bidrag inn til 

fylkestinget mars møte». 

Hanny Ditlefsen (RRR), uttrykket støtte til Hjorts forlag om et snarlig møte med flyplassutvalget. 

Videre var hun klar på at regionrådet må ta den politiske rollen i denne saken, 

Jan Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy, mente at regionrådet må sørge for at denne saken blir 

innspill til neste NTP. 

Hanny Ditlefsen (RRR), mente at regionrådet må følge opp denne saken gjennom sekretariatet. 

Videre må en vurdere gode støttespillere. 

Kjell Sverre Myrvold (SP), var meget klar på at dette er en sak som regionrådet må stå samlet i. 

«Regionrådet må få denne saken frem til fylkestinget den 15. mars 2012.  

Jens Johan Hjort (H), var klar på at en i saken må ha en bred forankring, «Jo bredere forankring, jo 

bedre». Han var videre opptatt av at utvalget må være operativt. I denne prosessen må en være 

opptatt/ha fokus på organisering av flyplassutvalget. Videre så må det dedikeres en person til å sikre 

fremdrift i regionrådets prosess, det kan enten være sekretariatet eller ordførers politiske rådgiver 

(blir ansatt i februar 2012). Dette arbeidet bør munne ut i en rapport og en delegasjon til Oslo. «Det 

handler om lobbying». 

Debatten munnet ut i et forslag til vedtak, utarbeidet av rådmannen i Karlsøy: 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet ser viktigheten av en snarlig utbygging av Tromsø lufthavn, Langnes. Flyplassen har 

allerede i dag store utfordringer m.h.t. antall oppstillingsplasser for fly, forlengelse av rullebane og 

utvidelse av utenlandsterminalen. 



 

 

Tromsø-områdets regionråd mener at utviklingen de nærmeste årene i Nord-Norge, blant annet 

m.h.t. petroleumssektoren og nordområde-satsingen, må bety at Tromsø lufthavn, Langnes 

prioriteres og bygges ut. 

Det er viktig at rulleringen av Nasjonal transportplan 2014-2023 ivaretar behovene for utbygging av 

Tromsø lufthavn, Langnes. 

Regionrådet ber ordføreren i Tromsø, snarest å bidra til en revitalisering av flyplassutvalget som ble 

nedsatt av Næringsforeningen for Tromsø-regionen.  

Et revitalisert flyplassutvalg bør ha representanter fra Tromsø-områdets regionråd, Nord-Troms 

regionråd, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. 

Viktige premissleverandører vil være samarbeidspartnere i landsdelen inklusive Svalbard. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak slik det foreligger, enstemmig vedtatt. 

 

038/11: VALG AV REPRESENTANT FOR OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)  

I henhold til OSOs vedtekter skal Tromsø-områdets regionråd velge to representanter til Overordnet 

samarbeidsutvalg, hvorav en skal velges for Tromsø kommune.  Under behandlingen av forslag til 

representantene var det enighet om at det er viktig å sikre kontinuitet og sakskunnskap på området 

som OSO skal behandle.  

Følgende representanter ble derfor fremmet: 

Valg: 

Tromsø kommune;  

•  Eva T. Olsen, Kommunaldirektør - medlem 

•  Trond Brattland, Kommuneoverlege – varamedlem 

•  Balsfjord og Karlsøy; 

•  Karin Friborg Berger, Kommunalsjef, Balsfjord kommune - medlem 

•  Alf Lorentsen, Helse- og sosialsjef i Karlsøy kommune, - varamedlem 

   

039/11:                 EVENTUELT 
Her var det ved møtestart meldt inn tre saker. Hanny Ditlefsen meldte inn saker som,  

Vannregionutvalg, herunder status  



 

 

Det fylkeskommunale prosjektet som omhandler Regional kystsoneplanlegging, herunder status og 

økonomiske midler til en prosjektleder for et interkommunalt prosjekt.   

Kjell Sverre Myrvold (SP) ønsker at man i neste møte tar opp til debatt om regionen skal se på 

muligheten for å utarbeide en regional trafikkplan for Tromsø-området. 

Behandling: 

Disse sakene settes på sakskartet i neste møte i regionrådet.  

 

Sekretariatet følger opp sakene.  

Neste møte søkes avholdt i forbindelse med fylkesmannens Januarmøte 2012, i tidsrommet 10. 

januar til 12. januar 2012. 

 

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 

   
 
 
   

 


