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Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.30     

Sted  Tromsø, rådhuset, byrådsalen  

Til stede: Forfall: Ingen 

Tromsø kommune: Ordfører Jarle Aarbakke (AP), 

byrådsleder Kristin Røymo (AP) og Rolleiv Lind (H) 

 

Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP), Odd 

Ronald Nilsen (AP) og Ole- Johan Rødvei (H) 

 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), 

varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) ,og  Eskild 

Johansen (AP) 

 

I tillegg møtte: 

Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy kommune, 

konstituert rådmann Karin Friborg Berger, Balsfjord 

konst. kommunaldirektør Mari Hult Enoksen, Tromsø 

kommune  

 

Foredragsholdere: 

Magne Nicolaysen, Samhandlingsavdelingen, UNN. 

 

Gjester: I sak 07/16 møtte fra Tromsø kommune -  

Byråd for helse- og omsorg Gunhild Johansen (SV) og 

May-Britt Stensjø Miri. I sak 08/16 møtte fra Tromsø 

kommune næringssjef Magne Amundsen.  

 

Ikke møtt: 

Ingen 

 

 

Referat sendes til: 

Regionrådets medlemmer/kommuner. 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

Protokoll legges ut på regionrådets hjemmeside etter godkjenning: 

http://www.tromso-omradet.no 

 

http://www.tromso-omradet.no/
http://www.tromso-omradet.no/
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Saksliste 

 

Sak nr 01/16                          Innkalling og saksliste  

 

- Det ble spilt inn tre saker under sak 08/16 Eventuelt 
o Kommunereformen – femkommunersamarbeidet – ønske fra Ole-Johan 

Rødvei (H, Balsfjord) 
o Møte med Tromsbenken – daglig leder 
o Langsundforbindelsen – ønske fra Mona Pedersen (FRRR, Karlsøy) 

      

Vedtak: 

 Innkalling og dagsorden vedtas slik den nå foreligger 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 02/16 
                                       Protokoll 

 

 
Vedtak 

 Protokoll fra regionrådets møte 18.desember 2015 vedtas slik den foreligger 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 03/16                                Dagsaktuelle saker    

 

         Høringsuttalelse i forbindelse med forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) 

Representanten Rolleiv Lind (H) innledet saken, med påfølgende debatt. 

Følgende forslag til vedtak ble satt frem 

1.    Tromsø-områdets regionråd ber regjeringen og Stortinget sørge for at vi har et stabilt og sterkt 

forsvar i nord.  Forsvarets tilstedeværelse i nord sikrer vår nasjonale suvereniteten på land og sjø.  

Nordområde-satsingen viser også at mye av landets ressurser ligger i nord, og dette forsterker 

behovet for et tydelig forsvar i nord.  

2.Forøvrig slutter Tromsø-områdets regionråd seg til uttalelsene fra regionrådene i Midt-Troms og 

Sør-Troms. 
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Votering 

Forslag til vedtak i innstillingen ble forkastet enstemmig. 

Vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd ber regjeringen og Stortinget sørge for at vi har et stabilt og sterkt 

forsvar i nord. Forsvarets tilstedeværelse i nord sikrer vår nasjonale suvereniteten på land og sjø. 

Nordområde-satsingen viser også at mye av landets ressurser ligger i nord, og dette forsterker 

behovet for et tydelig forsvar i nord. 

2. Forøvrig slutter Tromsø-områdets regionråd seg til uttalelsene fra regionrådene i Midt-Troms og 

Sør-Troms. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak nr 04/16 
       Samhandlingsavdelingen ved UNN informerer                 

 

Magne Nicolaysen ved Samhandlingsavdelingen UNN orienterte om arbeidet ved UNN og de 

utfordringer som UNN og kommunene i Troms og Ofoten står overfor når det gjelder oppfølging av 

Samhandlingsreformen. Han viste også til viktigheten av å bruke regionrådets representanter i OSO i 

dette arbeidet. 

Vedtak 

 Informasjonen gitt av Samhandlingsavdelingen ved UNN tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 05/16 
Valg av regionrådets medlemmer til Overordnet samarbeidsorgan 

mellom kommunene i Troms og Ofoten (OSO) 

 

Valg: 

De sittende medlemmer samt varamedlemmer tar gjenvalg. 

Vedtak 

Medlemmer og varamedlemmer for den kommende 4 årsperiode ble valgt slik som innstillingen fra 

administrasjonen forela den. 

Enstemmig  
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Tromsø-områdets regionråd’s medlemmer og varamedlemmer til OSO de neste fire årene er: 

Kommunaldirektør Eva T. Olsen, Tromsø kommune. 

Konstituert rådmann Karin Friborg Berger, Balsfjord kommune. 

Varamedlem Kommuneoverlege Trond Brattland, Tromsø kommune, for Eva T. Olsen 

Varamedlem Helse- og sosialsjef Alf Lorentsen, Karlsøy kommune for Karin Friborg Berger. 

 

Sak nr 06/16 
 Forslag til handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 

ute på høring 

 

Vedtak 

Regionrådet vil levere uttalelse til handlingsplan for  kollektivtransport i Troms 2016-2019. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 07/16             Flykningeproblematikken – interkommunalt samarbeid 

 

Til denne saken stilte fra Tromsø kommune byråd for helse og omsorg Gunhild Johansen (SV) og 

flyktningekoordinator May-Britt Stensjø Miri.  

Status 

Tromsø kommune 

Gunhild Johansen orienterte om status i Tromsø kommune på dette området herunder også hvilke 

tiltak som har vært satt inn i 2015. Videre orienterte hun om de utfordringer som kommunen 

forbereder seg på i 2016. 

 

Karlsøy kommune 

Ordfører Mona Pedersen (FRRR) orienterte om status i Karlsøy samt hvilke forventninger og 

utfordringer kommunen eventuelt kan få i 2016. Hun opplyste at Karlsøy er klare for å ta i mot 

familier og enslige, men til nå har kommunen ikke mottatt noen tildelinger per dags dato. Videre 

signaliserte hun at kommunen ønsker å samarbeide i et interkommunalt samarbeid. 

 

Balsfjord kommune 

Ordfører Gunda Johansen (AP) orienterte om status og utfordringer som Balsfjord kommune står 
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overfor i 2016. Nevnte spesielt en sak der 4 ungdommer skal begynne på videregående skole i 

Nordkjosbotn, men disse har ennå ikke fått behandlet sine søknader av staten.  

Videre betonet hun at Balsfjord også ønsker å samarbeide med Tromsø og Karlsøy. 

I debatten/ordskiftet kom følgende samarbeidsområder opp, områder som fosterhjemsplasser, 

radikalisering, felles kunnskapsbasert (database). 

Regionrådet fattet ingen vedtak i saken men konkluderte enstemmig med følgende 

Konklusjon: 

Regionrådet vil følge opp dette arbeidet i regionrådsmøtene gjennom 2016. 

 

Sak nr 08/16                                       Eventuelt 

 

Kommunereformen 

Ole-Johan Rødvei (H) meldte denne saken inn under Eventuelt. Han utfordret politisk ledelse i 

Tromsø til å informere om hva Tromsø kommune vil foreta seg i forhold til at både Karlsøy og 

Balsfjord har satt ned forhandlingsutvalg.  

Næringssjef Magne Amundsen orienterte om prosessen fremover. Byrådsleder Kristin Røymo (AP) 

lovet at etter at Tromsø kommune har fått et forhandlingsutvalg på plass så vil byrådsleder innkalle 

de andre fire kommunene til møte så snart som mulig. 

 

Langsundforbindelsen 

Ordfører Mona Pedersen, (FRRR) hadde meldt denne saken inn under Eventuelt. Hun orienterte om 

det  ”nye” i saken og ba regionrådet om støtte til en uttalelse i saken. 

Et enstemmig regionråd uttrykte ønske om slik uttalelse. 

Uttalelse. 

Regionrådet ser med stor bekymring på konsekvensene av tingrettens dom 18.01.16 i skjønnssaken 

vedr. tiltredelse av grunn for bygging av Fv 863 Langsundforbindelsen. 

Fv 863 Langsundforbindelsen er et viktig samferdselsprosjekt for Tromsøregionen, og forbindelsen vil 

være en del av den framtidige ytre kystriksvei. 

Regionrådet ber aktuelle myndigheter, reindriften og grunneiere bidra til at prosjektet får byggestart i 

2016 som forutsatt. 

 

Møte med Tromsbenken 

Denne saken ble meldt inn av daglig leder. Bakgrunnen til dette er at en endelig har fått 
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tilbakemelding på aktuell dato for regionrådets møte med Tromsbenken, en prosess som har pågått 

gjennom hele 2015. Aktuell dato for slikt møte er fredag 4. Mars 2016.  

For å få et best mulig møte med  ”benken”, det vil si få satt saker med regional og lokal betydning på 

møtets sakskart, invitere eventuelle eksterne aktører som bisittere eller aktive deltakere., ønsker 

regionrådet at administrativt utvalg sammen med daglig leder forbereder møtet.  

 

Aktuelle temaer er. 

Grønn datakraft, Forsvaret, samferdsel (fylkesveier), oppdrett for å nevne noen. 

 

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover: 

 - 4. mars 2016 – Regionrådsmøte/Tromsbenken i Tromsø, rådhuset, kl.10.30 

 

 

 

     Yngve Voktor 

     Daglig leder 

 

       

 

 

 

 

 


