Protokoll
MØTEREFERAT
Møte i Tromsø-områdets regionråd
Dato

22.6.2018

Møte nr. 3

Vår ref.

Referent: Yngve Voktor

Kl

10.00

Sted

Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen

Antall sider

Til stede:

Forfall:

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP),
varaordfører Jarle Aarbakke (AP), Rolleiv Lind (H) og og
administrasjonssjef Britt Elin Steinveg og stabssjef Mari Hult
Enoksen

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP), frem til kl.
11:00.

Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og
konstuert rådmann Rigmor Richardsen.
Karlsøy kommune Ordfører Mona Pedersen (RRRR), Gunn
Hansen (AP), vararepresentant Jostein Richardsen (FrP) og
konstituert rådmann Alf Lorentsen
Eksterne gjester:
Ingen

Karlsøy kommune: Varaordfører Frank Harry Pettersen
(FRP)
Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP),
Ole-Johan Rødvei (H) og varareprentantene Michael Berg
(FrP) og Klaus Mosli (AP), begge Balsfjord.
Ikke møtt:
Permisjon:
Kristin Røymo og Mari Hult Enoksen pga tilstedeværelse
ved åpning av ny havneterminal.

Møteledelse:
Ordfører og leder Gunda Johansen (AP), ordfører i Balsfjord
kommune. Sak
Regionrådets medlemmer/kommuner.
Legges ut på regionrådets hjemmeside:
http://www.tromso-omradet.no
og Facebooksiden.
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INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak nr 20/18

Behandling
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger
Vedtak
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger
Innstillingen ble vedtatt enstemmig

Sak nr 21/18

PROTOKOLL

Behandling
Protokollen fra regionrådets møte 23.4.2018 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 23.4.2018, vedtas slik den er forelagt

Vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 23.4.2018, vedtas slik den er forelagt
Enstemmig vedtatt

Sak nr 22/18

DAGSAKTUELLE SAKER

Kommunesammenslåing- bør prosessen tas opp igjen.
Behandling
Representanten Rolleiv Lind redegjorde om bakgrunnen for saken og vedtak i Tromsø
kommunestyret. Administrasjonssjef Britt Elin Stein Steinveg supplerte fra administrasjonens side.
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Det ble ikke fattet noen form for vedtak i saken av regionrådet. Det var heller ikke presentert noen
form for vedtak.
Imidlertid orienterte ordfører Gunda Johansen regionrådet om at det på nåværende tidspunkt ikke
vil bli tatt initiativ til å ta opp denne prosessen, men hun presiserte at det hadde vært en god
prosess. Det samme synspunkt kvitterte ordfører Mona Pedersen i Karlsøy med.
Følgende konklusjon ble fattet av møtet:
Regionrådet diskuterte innspillet fra representanten Lind om å ta opp igjen spørsmålet om
kommunesammenslåing. Et enstemmig regionråd er enig om at på nåværende tidspunkt vil det ikke
være hensiktsmessig å ta opp i igjen prosessen. Imidlertid vil det gode samarbeidet som er etablert
videreutvikles.

Sak nr 23/18

MØTE MED NORD-TROMS REGIONRÅD

Denne saken er kommet på dagsorden i tråd med regionrådets Handlingsprogram for 2016-2017.
Hvor et av tiltakene er å arbeide for et felles møte med Nord-Troms regionråd i løpet av
handlingsprogrammets periode.
Nord-Troms regionråd har invitert til et ordførermøte som arrangeres som ett lunsj til lunsjmøte i
uke 35, mandag 27.8 til tirsdag 28.8. Noe som ikke svarer til intensjonen fra Tromsø-området
regionråd. Tiltaket i Handlingsprogrammet sier
Fellesmøte med Nord-Troms
regionråd (ett møte per år)

Tromsø-områdets regionråd og
Nord-Troms regionråd

Sekretariatene sørger for
gjennomføring av møtene

Behandling
Regionrådet debatterte invitasjonen fra Nord-Troms regionråd. Det var stor enighet om at en ønsker
et møte med Nord-Troms regionråd hvor et fulltallig Tromsø-områdets regionråd møter, i tråd med
regionrådets vedtekter.
Følgende forslag til vedtak ble fremsatt.
Forslag til vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd ser et behov for felles møte med Nord-Troms regionråd. Dette
ble konklusjonen i regionrådsmøte avholdt 22. juni 2018.
2. Det forutsettes fra vår side at vårt regionråd representeres med medlemmer i samsvar med
regionrådets vedtekter.
3. Sekretariatene for de to regionrådene oppfordres å samordne det praktiske med
forberedelse av møtet, herunder tid og sted for møtet.
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Vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd ser et behov for felles møte med Nord-Troms regionråd. Dette
ble konklusjonen i regionrådsmøte avholdt 22. juni 2018.
2. Det forutsettes fra vår side at vårt regionråd representeres med medlemmer i samsvar med
regionrådets vedtekter.
3. Sekretariatene for de to regionrådene oppfordres å samordne det praktiske med
forberedelse av møtet, herunder tid og sted for møtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak nr 24/18

«MØTE MED STORTINGETS TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSKOMITE
- 5. SEPTEMBER 2018.

Hva saken gjelder
Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og transportetatene direktører skal besøke
Tromsø-området onsdag 5. september.
Troms fylkeskommune er vertskapsfylke. Tromsø kommune er vertskommune. Møtet avholdes i
Tromsø kommunes rådhus, kommunestyresalen. Til møtet er det utarbeidet et tentativt program.
Det vil også gjennomføres en befaring med buss i området.
Til møtet ønskes det innspill på saker som ønskes tatt opp.

Behandling
Følgende tiltak ble spilt inn på møtet
•
•
•
•
•

E8 gjennom Ramfjord
Byvekstavtalen
Tromsøpakken
Forlengelse av Nord-Norge banen
Utbygging av Tromsø Lufthavn, Langnes

Et enstemmig regionråd foreslår:
•

at frist for innspill settes til 20. august

•

Tiden for hvert tema er for kort. Fare for enveis dialog.
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Sak nr 25/18

ÅRSMØTE

- Årsmelding og regnskap
- Handlingsprogram 2018-2019

Behandling
Årsmelding og regnskap ble behandlet under ett. I debatten om årsmeldingen ble det fremmet ønske
om at regionrådets satsinger må komme bedre frem på regionrådets hjemmeside og Facebook.
Regionrådet trenger en klar strategi for å vise omverdenen om at man faktisk har et program med en
rekke satsingsområder. Look til Vest-Finnmark regionråd. Etter forslag fra nestleder vedtok et
enstemmig regionråd at det i løpet av høsten gjennomføres et besøk til Vest-Finnmark regionråd i
Hammerfest.
Til årsregnskapet.
Representanten Lind foreslo at regnskapet settes opp slik at det viser tydelig hva overskuddet i 2017
ble.

Forslag til vedtak:
Regionrådets årsmelding og regnskap for 2017 vedtas med de merknader som er kommet frem
under regionrådets behandling.
Vedtak:
Regionrådets årsmelding og regnskap for 2017 vedtas med de merknader som er kommet frem
under regionrådets behandling.
Enstemmig vedtatt

Handlingsprogram 2018-2019
Behandling
Regionrådet arbeidet seg i gjennom forslaget til handlingsplan, tiltak for tiltak. På denne måten satt
man til slutt med en handlingsplan som hele regionrådet kunne enes om.
Til tiltak Rullering av regional kystsoneplan Kystplan Tromsøregionen
Regionrådet finner dette tiltaket så viktig at regionrådet anbefaler at arbeidet settes i gang så snart
som det lar seg gjøre. Regionrådet vil stå som søker overfor Troms fylkeskommune. Prosjektet
finansieres gjennom finansiell støtte fra troms fylkeskommune og egenandeler og egeninnsats fra de
deltakende kommuner.
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Melding om vedtak sendes de fem kommunene som var med i den første prosessen med Kystplan
Tromsøregionen.
Forslag til vedtak
Det forelagte forslag til Handlingsplan 2018-2019 vedtas med de endringer og nye forslag som er
kommet frem i møtet.

Vedtak
Det forelagte forslag til Handlingsplan 2018-2019 vedtas med de endringer og nye forslag som er
kommet frem i møtet.
Enstemmig

Sak nr 26/18

EVENTUELT

Ingen saker innmeldt under denne posten.

Neste regionrådsmøte, fredag 7. september kl. 10.00-14.00 i Tromsø kommunes rådhus,
formannskapssalen.

Yngve Voktor
Daglig leder
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