Protokoll
MØTEREFERAT
Møte i Tromsø-områdets regionråd
Dato

14.-15. sept. 2016

Møte nr. 4

Vår ref.

Kl

09..00

Sted

Svalbard, Longyearbyen, Radisson BLU

Referent: Yngve Voktor

Antall sider: 8

Til stede:

Forfall:

Tromsø kommune: Ordfører Jarle Aarbakke (AP), Rolleiv
Lind (H) og varamedlem Jarle Heitmann (AP)

Varaordfører, Frank Harry Pettersen (FrP), Karlsøy
kommune og ordfører Kristin Røymo (AP), Tromsø
kommune.

Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP),
varaordfører Odd Ronald Nilsen og Ole- Johan Rødvei (H)
Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR),
Eskil Johansen (AP) og Jostein Richardsen (FrP) vara for
Frank Harry Pettersen (FrP).

Ikke møtt:

I tillegg møtte:

Møteledelse:
Jarle Aarbakke (AP), varaordfører i Tromsø

Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy kommune, rådmann
Ellen Beate Lundberg, Balsfjord kommune
administrasjonssjef Britt Elin Steinveg, Tromsø kommune.
Lyngen kommune ved ordfører Dan Håvard Johnsen var
invitert som observatør for Lyngen kommune.
Regionrådet hadde også møter med Longyearbyen
lokalstyre, Sysselmannen og UNIS.

Regionrådets medlemmer/kommuner.
Legges ut på regionrådets hjemmeside:
http://www.tromso-omradet.no
og Facebooksiden.
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INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak nr 27/16

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger
Vedtak
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger
Enstemmig vedtatt

Sak nr 28/16

PROTOKOLL

Forslag til vedtak:
Protokoll fra regionrådsmøte, 27. mari 2016 vedtas med de merknader som ble fremsatt.

Vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 27. mari 2016 vedtas med de merknader som ble fremsatt.
Enstemmig vedtatt

DAGSAKTUELLE SAKER

Sak nr 29/16

1. Landbruks- og matdepartementets forslag til endringer i konsesjonsloven,
jordloven og odelsloven
2. Regionrådets handlingsprogram for 2016-2017 – gjennomgang
3. Innfartsvei til Karlsøy – informasjon ved ordfører Mona Pedersen

Ad 1:

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS FORSLAG TIL ENDRINGER I
KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN OG ODELSLOVEN.

Forslag til vedtak:
1. Regionrådet slutter seg til høringsforslaget utarbeidet av regionalt landbrukskontor.
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2. Regionrådet ber administrativ ledelse i Tromsø og Karlsøy om å legge høringsforslaget
frem til politisk behandling i de respektive kommuner.

Vedtak
1. Regionrådet slutter seg til høringsforslaget utarbeidet av regionalt landbrukskontor.
2. Regionrådet ber administrativ ledelse i Tromsø og Karlsøy om å legge høringsforslaget
frem til politisk behandling i de respektive kommuner.
Enstemmig vedtatt

Ad 2:

REGIONRÅDETS HANDLINGSPROGRAM FOR 2016-2017 – GJENNOMGANG

Forslag til vedtak:
Et enstemmig regionråd vil prioritere følgende områder i handlingsprogrammet for perioden
2016-2019, prosjekter innenfor:
1. Ungdom
2. Infrastruktur
3. Næring, innovasjon og entreprenørskap
Regionrådet ber daglig leder i samråd med administrativt utvalg om å konkretisere disse punktene i
et notat, som legges frem for regionrådet i neste regionrådsmøte
Vedtak
Et enstemmig regionråd vil prioritere følgende områder i handlingsprogrammet for perioden
2016-2019, prosjekter innenfor:
1. Ungdom
2. Infrastruktur
3. Næring, innovasjon og entreprenørskap
Regionrådet ber daglig leder i samråd med administrativt utvalg om å konkretisere disse punktene i
et notat, som legges frem for regionrådet i neste regionrådsmøte
Enstemmig vedtatt

Ad 3:

INNFARTSVEI TIL KARLSØY

Forslag til vedtak:
Regionrådetvil understreke viktigheten av at innfartsveien til Karlsøy, fv 863 på strekningen
Skulgammen – Hansnes, blir oppgradert snarest mulig.
Denne veistrekningen har betydelig næringstrafikk, jfr. rapporten «Fra kyst til marked», og det er av
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storbetydning at rammebetingelsene for næringslivet i området bedres. En snarlig oppgradering av
innfartsveien til Karlsøy vil også stimulere til vekst i bo -og arbeidsmarkedsregionen Tromsø-området.

Vedtak
Regionrådetvil understreke viktigheten av at innfartsveien til Karlsøy, fv. 863 på strekningen
Skulgammen – Hansnes, blir oppgradert snarest mulig.
Denne veistrekningen har betydelig næringstrafikk, jfr. rapporten «Fra kyst til marked», og det er av
storbetydning at rammebetingelsene for næringslivet i området bedres. En snarlig oppgradering av
innfartsveien til Karlsøy vil også stimulere til vekst i bo -og arbeidsmarkedsregionen Tromsø og
omegn (Tromsø-området).
Enstemmig vedtatt

Sak nr 30/16

UTVIDELSE AV REGIONRÅDET

Forslag til vedtak:
1. Regionrådet stiller seg positiv til en utvidelse av Tromsø-områdets regionråd, med sikte på at
Longyearbyen lokalstyre tas opp som fullverdig medlem.
2. Regionrådet anbefaler kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø om å godkjenne en slik
utvidelse.
3. Regionrådet har hatt drøftinger med ordfører i Lyngen om deltakelse i regionrådet. Med dette som
bakgrunn inviterer Tromsø-områdets regionråd Lyngen kommune inn som medlem i regionrådet.

Vedtak
1. Regionrådet stiller seg positiv til en utvidelse av Tromsø-områdets regionråd, med sikte på at
Longyearbyen lokalstyre tas opp som fullverdig medlem.
2. Regionrådet anbefaler kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø om å godkjenne en slik
utvidelse.
3. Regionrådet har hatt drøftinger med ordfører i Lyngen om deltakelse i regionrådet. Med dette som
bakgrunn inviterer Tromsø-områdets regionråd Lyngen kommune inn som medlem i regionrådet.
Enstemmig vedtatt
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SAKER FRA LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

Sak nr 31/16

Det var ikke meldt inn noen saker på forhånd, men regionrådet besøkte lokalstyret på
møtets andre dag. Der ble regionrådet orientert om lokalstyrets arbeid.
Saksutredning
Regionrådet besøkte Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyre leder Arild Olsen sammen med konstituert
administrasjonssjef orienterte regionrådets medlemmer om de utfordringer som lokalstyret vil stå
overfor i fremtiden samt trakk opp eventuelle saker som kan være aktuelle samarbeidspunkter i et
fremtidig medlemskap i regionrådet. Signalene om slikt samarbeid var enbart positive, jfr. Vedtak i
sak 30/16.

Sak nr 32/16

PARTNERSKAPSAVTALEN MED UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
VIDEREFØRING/STRATEGI

Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd har gått gjennom partnerskapsavtalen og finner at den gir et
godt grunnlag for konkret oppfølging.
2. Regionrådets leder får ansvaret for oppfølging av avtalen med UiT Norges Arktiske
Universitet på følgende områder: Helse- og omsorg og entreprenørskap og innovasjon.

Vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd har gått gjennom partnerskapsavtalen og finner at den gir et
godt grunnlag for konkret oppfølging.
2. Regionrådets leder får ansvaret for oppfølging av avtalen med UiT Norges Arktiske
Universitet på følgende områder: Helse- og omsorg og entreprenørskap og innovasjon.
Enstemmig vedtatt.
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FORSVARETS LANGTIDSPLAN- TROMSDOKUMENTET

Sak nr 33/16

Forslag til vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd viser til Prop. 151 S (2015-2016), Kampkraft og bærekraft,
Langtidsplanen for forsvarssektoren, samt til Tromsdokumentet, utarbeidet av Troms Fylke og
forsvarskommunene i Troms.
2. Tromsø-områdets regionråd gir sin fulle støtte til Tromsdokumentet som slår fast at forsvaret av
nasjonen Norge må skje fra Nord-Norge, og at kapasiteter ikke må flyttes ut av landsdelen. Tromsøområdets regionråd støtter en styrking av Hæren, Heimevernet og kystforsvaret i Nord, og er tydelig
på at alliert trening må videreutvikles og styrkes ved eksisterende allierte treningssenter i Troms og
Finnmark.

Vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd viser til Prop. 151 S (2015-2016), Kampkraft og bærekraft,
Langtidsplanen for forsvarssektoren, samt til Tromsdokumentet, utarbeidet av Troms Fylke og
forsvarskommunene i Troms.
2. Tromsø-områdets regionråd gir sin fulle støtte til Tromsdokumentet som slår fast at forsvaret av
nasjonen Norge må skje fra Nord-Norge, og at kapasiteter ikke må flyttes ut av landsdelen. Tromsøområdets regionråd støtter en styrking av Hæren, Heimevernet og kystforsvaret i Nord, og er tydelig
på at alliert trening må videreutvikles og styrkes ved eksisterende allierte treningssenter i Troms og
Finnmark.
Enstemmig vedtatt

Sak nr 34/16

MELD ST. 22 (2015-2016)
Nye folkevalgte regioner rolle, struktur og oppgaver

Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd støtter regionmeldingens tanker om å flytte flere oppgaver fra
nasjonalt nivå til regionalt nivå, herunder ansvar for infrastruktur som vei, jernbane, flytrafikk
og sjøvertstransport. På denne måten vil en kunne styrke det regionale nivå som
tjenesteyter og samfunnsutvikler.
2. Tromsø-området er et kraftsenter i Troms, Nord-Norge og Norge. Det er også et
internasjonalt ledende senter i Arktis med blant annet sekretariat for Arktisk råd.
3. Vi støtter meldingens presisering at i Nordområdepolitikken må prosesser skje «nedenfra».
Dette betyr at Tromsø-området kan tilføres nye oppgaver.
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4. Regionrådet ser det som avgjørende at et nydefinert regionnivå organiseres og lokaliseres
slik at Tromsø-området støttes og styrkes i sin rolle som nasjonalt og internasjonalt
kraftsenter.

Vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd støtter regionmeldingens tanker om å flytte flere oppgaver fra
nasjonalt nivå til regionalt nivå, herunder ansvar for infrastruktur som vei, jernbane, flytrafikk
og sjøvertstransport. På denne måten vil en kunne styrke det regionale nivå som
tjenesteyter og samfunnsutvikler.
2. Tromsø-området er et kraftsenter i Troms, Nord-Norge og Norge. Det er også et
internasjonalt ledende senter i Arktis med blant annet sekretariat for Arktisk råd.
3. Vi støtter meldingens presisering at i Nordområdepolitikken må prosesser skje «nedenfra».
Dette betyr at Tromsø-området kan tilføres nye oppgaver.
4. Regionrådet ser det som avgjørende at et nydefinert regionnivå organiseres og lokaliseres
slik at Tromsø-området støttes og styrkes i sin rolle som nasjonalt og internasjonalt
kraftsenter.
Enstemmig vedtatt

Sak nr 35/16

REFERATSAKER

Daglig leder orienterte om saken og stipendutvalgets sammensetting og tildelingen av Endringer

i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) – regionrådets medlemmer.

Forslag til vedtak:
Regionrådet slutter seg til administrasjonssjefens beslutning.
Vedtak
Regionrådet slutter seg til administrasjonssjefens beslutning.
Enstemmig vedtatt
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Ullsfjordforbindelsen - høringsuttalelse
Til orientering:
Styret i Ullsfjordforbindelsen AS har levert høringsuttalelse til Statens vegvesen i forbindelse med
planprogram for Ullsfjordforbindelsen (UFB), se vedlagt høringsuttalelse.
Forslag til vedtak
Tromsø-området tar informasjonen fra styret i Ullsfjordforbindelsen AS til orientering
Vedtak
Tromsø-området tar informasjonen fra styret i Ullsfjordforbindelsen AS til orientering
Enstemmig vedtatt

Sak nr 36/16

EVENTUELT

Ingen saker

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover:
- 11/11-Felles møte sammen med Nord-Troms regionråd med Tromsbenken
- 16/12: Regionrådsmøte i Tromsø, med julelunsj.

Yngve Voktor
Daglig leder
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