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Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 16.12.2016 Møte nr. 5 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00     

Sted Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen   

Til stede: Forfall: 

Tromsø kommune: Varaordfører Jarle Aarbakke (AP), 

Rolleiv Lind (H) og Jarle Heitmann (AP) 

 

Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og 

Odd Ronald Nilsen (AP) 

 

Karlsøy kommune: Gunn Hansen (AP) vara for Eskil 

Johansen (AP) og Jostein Richardsen (FrP) vara for Frank 

Harry Pettersen (FrP). 

I tillegg møtte: 
Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy kommune, rådmann 

Ellen Beate Lundberg, Balsfjord kommune 

administrasjonssjef Britt Elin Steinveg, Tromsø kommune  

 

Møtet ble avsluttet med den tradisjonelle julelunsjen. 

 

Ordfører Mona Pedersen (RRRR), Karlsøy, ordfører Kristin 

Røymo (AP), Tromsø, Ole-Johan Rødvei (H) Balsfjord 

kommune, og Michael Berg (vara for Ole-Johan Rødvei). 

Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) 

 

Ikke møtt: 

 

 

 

Møteledelse: 

Jarle Aarbakke (AP), varaordfører i Tromsø 

Regionrådets medlemmer/kommuner. 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tromso-omradet.no/
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Sak nr 37/16                          Innkalling og saksliste  

 
 

Forslag til vedtak: 

 Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

Vedtak 

Innstillingen ble vedtatt enstemmig 

 

 

Sak nr 38/16 
                                       Protokoll 

 

Protokoll fra regionrådets møte 14.-15. september 2016 ble lagt frem til godkjenning. 

 
Vedtak 

 Protokoll fra regionrådsmøte 14.-15. september, vedtas slik den foreligger 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 39/16                                Dagsaktuelle saker    

 

Interkommunalt samarbeide 

 

Administrativt utvalg ved rådmenn og administrasjonssjef orienterte om prosessen frem til 
regionrådsmøtet samt behovet for flere interkommunale samarbeid, på områder som IKT, 

juridisk kompetanse, sett fra administrasjonens side. 

Regionrådets politiske representanter fulgte deretter opp med et ordskifte om behovet for mere 

interkommunalt samarbeide i Tromsø-området. 

 

Følgende forslag vedtak ble fremsatt av regionrådets sekretariat 

 

Forslag til vedtak 
 

1. Regionrådet ber administrasjonen undersøke muligheten for å etablere et felles prosjekt 

som har som formål å undersøke mulige interkommunale samarbeidsområder. 

2. Det søkes ekstern finansiering i tillegg til kommunal egeninnsats.  
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Vedtak 

1. Regionrådet ber administrasjonen undersøke muligheten for å etablere et felles prosjekt 

som har som formål å undersøke mulige interkommunale samarbeidsområder. 

2. Det søkes ekstern finansiering i tillegg til kommunal egeninnsats.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 40/16 
                                ARKTISK RÅD  

 

Assisterende direktør Nina Buvang Vaaja orienterte om Arktisk råd og dets sekretariat. 

Herunder de prosjekter som Arktisk råd har i porteføljen under USA’s formannskap.  

Videre orienterte Vajaa om de to nye satsingsområdene som Finland har meldt inn for sin 

formannskapsperiode (2017-2019). Disse satsingsområdene kommer i tillegg til dagens 

prosjektportefølje. De nye satsingsområdene er: Utdanningstilbud i Arktis og Meteorologi i 

Arktis. 

Vedtak 

 Regionrådet tar informasjonen om Arktisk råd og dets sekretariat til orientering 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 41/16                            BUDSJETT 2017  

 

Daglig leder orienterte regionrådet om tallene i forslag til budsjett for 2017. Det fremlagte 

budsjett ble lagt frem uten post 10804 Godtgjørelse folkevalgte i råd og utvalg som utgjør en sum 

på kr. 50.000,- per år. Dette pga ventende behandling i kommunestyrene i Balsfjord og Tromsø. 

Vedtak 

 Regionrådet vedtar budsjettet som forelagt. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 42/16 MØTEGODTGJØRELSE FOR REGIONRÅDETS REPRESENTANTER 

 

Kommunestyret i Karlsøy kommune har behandlet saken om en møtegodtgjørelse på kr. 

2000 for representanter som ikke er 100 % frikjøpt. I påvente av at de to andre kommunene 

behandler saken, utsettes denne til første regionrådsmøte i 2017.  

Forslag til vedtak: 

I påvente av behandlingen i kommunestyrene I henholdsvis Tromsø og Balsfjord utsettes saken 

til første regionrådsmøte I 2017. 

 

Vedtak 

I påvente av behandlingen i kommunestyrene I henholdsvis Tromsø og Balsfjord utsettes saken 

til første regionrådsmøte I 2017. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 43/16                        MØTEPLAN FOR 2017 

 

Regionrådet ønsker at det forelegges et nytt forslag til møteplan i første regionrådsmøte 3. 

februar 2017. Det var imidlertid enighet om at første møte i 2017 avholdes fredag 2. februar i 

Tromsø kommunes rådhus. 

Forslag til vedtak: 

1. Første møte avholdes fredag 3. februar 2017 

2. I møtet fastsettes møteplanen for resten av 2017 

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 44/16 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØREGIONEN - 

ORIENTERING 

 

Prosjekt strategisk næringsplan for Tromsøregionen ble presentert av prosjektleder. Tromsø 

kommune ved næring, kultur og idrett har prosjektansvaret. 

Forslag til vedtak: 

 

Regionrådet tar saken tas til orientering.  

 

Vedtak 

 

Regionrådet tar saken tas til orientering.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 45/16         BYREGIONPROSJEKTET – STATUS- VEIEN VIDERE 

 
Prosjektleder orienterte om status i prosjektet samt beskrev hva som er gjort i fase 1 og hva som 

skal gjennomføres av aktiviteter i 2017. 

  

Vedtak 

Regionrådet tar orienteringen gitt om prosjektet til orientering. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 47/16                            EVENTUELT 

 

Ingen saker var meldt inn under dette punktet 
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Aktuelle møtedatoer / arrangement framover: 

 -  

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 

 

 

 


