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Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 3.2.2017 Møte nr. 1 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), 
Odd Ronald Nilsen (AP) og Ole-Johan Rødvei (H).  
 
Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (RRRR), 
Gunn Hansen (AP), Jostein Richardsen (FrP) 2. 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  
 
Eksterne gjester: 
Ordfører i Lyngen kommune, Dan Håvard Johnsen, 
Wictor Sørensen (UFB), Gunnhild Johansen (UFB). 
  
Fylkesmannen: Landbruksdirektør Berit Nyre Nergård, 
fagansvarlig Per Kristian Krogstad, miljøavdelingen og 
fagansvarlig Oddvar Brenna, planavdelingen. 

 

Ordfører Kristin Røymo (AP), Tromsø, varaordfører 

Frank Harry Pettersen (FrP), Karlsøy kommune, 1.vara 

Birger Bull (FrP) Karlsøy kommune. 

 
Ikke møtt: 
 
 
 

Møteledelse: 

Leder Jarle Aarbakke (AP), varaordfører i Tromsø, frem 

til 13.05. Fra 13.05, nestleder Gunda Johansen (AP), 

ordfører i Balsfjord kommune  

Regionrådets medlemmer/kommuner. 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 
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Sak 

nr 
01/17                          INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Behandling 

2. vara Jostein Richardsen (FrP) for varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) hadde ved en 

inkurie ikke fått tilsendt sakspapirer.  

Dette tas til etterretning. 

 

Forslag til vedtak: 

 Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

Vedtak 

Innstillingen ble vedtatt enstemmig 

 

 

Sak 

nr 
02/17                                        PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte 16.desember 2016 ble lagt frem til godkjenning. 

 
Vedtak 

 Protokoll fra regionrådsmøte 16. desember 2016, vedtas slik den foreligger 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
03/17                                DAGSAKTUELLE SAKER    

   

1. Interkommunalt landbrukskontor – redegjørelse om status 

2. Møtegodtgjørelse for representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling og 
endring av vedtekter 

3. Langsundforbindelsen– status - redegjørelse ved ordfører i Karlsøy kommune 
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Behandling 

Ad 1. Interkommunalt landbrukskontor – redegjørelse om status 

Ordfører Gunda Johansen redegjorde for saken. Rådmann Ellen Beate Lundberg supplerte 

informasjonen. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar informasjonen gitt av Balsfjord kommune om det interkommunale 

landbrukssamarbeidet til etterretning. 

Vedtak 

Regionrådet tar informasjonen gitt av Balsfjord kommune om det interkommunale 

landbrukssamarbeidet til etterretning. 

 

Enstemmig vedtatt 

Saken vil bli oppfulgt med politisk behandling i Tromsø kommune, kommunestyret i mars og 

Karlsøy kommune vil behandle saken i kommunestyret i april.  

 

Ad 2. Møtegodtgjørelse for representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling og endring 
av vedtekter 
 

Forslag til vedtak 

Regionrådet konstaterer at regionrådets vedtak behandles av kommunestyrene i de respektive 

kommuner. 

 

Vedtak 

Regionrådet konstaterer at regionrådets vedtak behandles av kommunestyrene i de respektive 

kommuner. 

Enstemmig vedtatt 

 

Ad 3. Langsundforbindelsen – redegjørelse ved Karlsøy kommune 

Ordfører Mona Pedersen orienterte om status på prosjektet. Et enstemmig regionråd var enig 

om at det regionrådet vedtar uttalelse til Troms fylkeskommune hvor en ber om at Troms 

fylkeskommune må jobbe for en snarlig realisering av Langsundforbindelsen. 
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Forslag til vedtak 

1. Informasjonen gitt av ordfører tas til etterretning 

2. Regionrådet støtter prosjektet og ber Troms fylkeskommune ved fylkesråd for 

samferdsel og miljø, om å jobbe for en snarlig realisering av Langsundforbindelsen. 

 

Vedtak 

1. Informasjonen gitt av ordfører tas til etterretning 

2. Regionrådet ber Troms fylkeskommune ved fylkesråd for samferdsel og miljø, om å 

jobbe for en snarlig realisering av Langsundforbindelsen. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
04/17                                 MØTEPLAN 2017  

 

Behandling 

Forslag til møteplan for regionrådet for 2017 ble lagt frem til behandling og tilpasning. 

 

Forslag til vedtak 

Regionrådet vedtar møteplan for 2017 med de endringer som er kommet frem i møtet. 

 

Vedtak 

 Regionrådet vedtar møteplan for 2017 med de endringer som er kommet frem i møtet. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 

nr 
05/17 

UNGDOMSPROSJEKTET: TROMSØREGIONEN – ARKTISK 

REGION FOR UNG MEDVIRKNING  

 

Behandling 

Sekretariatets leder gikk gjennom prosjektskissen og svarte på spørsmål. Ordfører Mona 

Pedersen, Karlsøy kommune oppfordret/øsker at ungdommen i de tre kommunene tas 

med på råd under utarbeidelsen av prosjektsøknaden. De øvrige representanter i 

regionrådet tiltrådte Mona Pederssens ønske. Videre var det enighet i regionrådet at det 

jobbes videre med søknaden og at endelig forslag til prosjektsøknad legges frem for 

administrativt utvalg for godkjenning.  

 

 

Forslag til vedtak 

1. Det jobbes videre med en prosjektsøknad i samarbeide med de tre kommunene. 

2. Ungdommen i de tre kommunene tas med på råd i utarbeidingen av søknaden. 

Dette gjøres gjennom et samarbeid med ansvarlige ungdomssekretærer og 

ungdomsråd. 

 

Vedtak 

 

1. Det jobbes videre med en prosjektsøknad i samarbeide med de tre kommunene. 

2. Ungdommen i de tre kommunene tas med på råd i utarbeidingen av søknaden. 

Dette gjøres gjennom et samarbeid med ansvarlige ungdomssekretærer og 

ungdomsråd.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
06/17 

ULLSFJORDFORBINDELSEN (UFB) – OPPDATERTE 

ANALYSER 

 

Behandling 

Styreleder for Ullsfjordforbindelsen AS (UFB AS) presenterte nye opplysninger og 

analyser samt finansieringsmodeller for regionrådet. 
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Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet tar informasjonen gitt om Ullsfjordforbindelsen til etterretning 

2. Regionrådet støtter prosjektet og ber Troms fylkeskommune ved fylkesråd for 

samferdsel og miljø, om å jobbe for en snarlig realisering av Ullsfjordforbindelsen. 

 

Vedtak 

1. Regionrådet tar informasjonen gitt om Ullsfjordforbindelsen til etterretning 

2. Regionrådet støtter prosjektet og ber Troms fylkeskommune ved fylkesråd for 

samferdsel og miljø, om å jobbe for en snarlig realisering av Ullsfjordforbindelsen. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
07/17                      FYLKESMANNEN ORIENTERER 

 

Fylkesmannen orientere regionrådet om følgende hovedtema: 

Planavdelingen:  

o Samordningsprosjektet (Innsigelsesprosjektet) hvor Fylkesmannen skal samordne 

uttalelser fra statlige sektormyndigheter til arealplaner, eventuelt avskjære innsigelser. 

o Landbruksavdelingen: 

o Landbruksnæringen i Troms og statlige forventninger til jordvern. 

Fylkesmannen ba om å få lov til å komme tilbake til regionrådet med Miljøvernavdelingen for 

å orientere om temaet, - Opprettelse av nye snøscooterløyper 

 

Behandling 

Representanten Rolleiv Lind (H) fremsatte forslag om at regionrådet kommer tilbake til temaet 

Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) i et senere møte. Dette etter at teamet «samfunnssikkerhet» 

kom opp i ordskiftet etter fylkesmannens presentasjoner. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Informasjonen presentert av Fylkesmannen tas til orientering 

2. Regionrådet ønsker fylkesmannen tilbake for å orientere om temaet, Opprettelse av nye 

snøscooterløyper 
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Vedtak 

1. Informasjonen presentert av Fylkesmannen tas til orientering 

2. Regionrådet ønsker fylkesmannen tilbake for å orientere om temaet, Opprettelse av nye 

snøscooterløyper 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 

nr 
08/17                        BUDSJETT 2017 - JUSTERT 

 

Behandling 

Forelagt forslag til budsjett for 2017, justert og godkjent av Økonomienheten i Tromsø 

kommune, ble lagt frem for godkjenning. Et enstemmig regionråd var enige om at kommunenes 

driftstilskudd skal holdes på samme nivå som i budsjettet for 2016. Dette betyr at uttak fra fond 

reduseres tilsvarende. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forelagt forslag til budsjett for 2017, justert vedtas med de endringer som er fremkommet 

under regionrådets behandling. 

  

 

Vedtak 

 

Forelagt forslag til budsjett for 2017, justert vedtas med de endringer som er fremkommet 

under regionrådets behandling. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 



8 
 

Sak 

nr 
09/17                                   REFERATSAKER 

  

Behandling 

Følgende referatsaker ble behandlet i møtet. 

- Partnerskapsavtalen - Møte med UiT NAU- Handelshøyskolen 

- Mastergradstipend- orientering 

 

Sekretariatsleder orienterte om status i disse to sakene, samt møter som er gjennomført med 

Handelshøyskolen samt arbeidet med å realisere det planlagte møtet med UIT Norges Arktiske 

Universitet ved Helsefakultetet, jfr. regionrådets behandling og prioritering av Regionrådets 

handlingsplan for 2016-2017, sak 29/16.  

Begge sakene ble behandlet under ett. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Regionrådet tar orienteringen gitt om de to prosjektene til orientering. 

 

Vedtak 

Regionrådet tar orienteringen gitt om de to prosjektene til orientering. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
10/17                            EVENTUELT 

 

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

 8. -9. mars: Nasjonal rassikringskonferanse 

15. mars: Peter F. Hjort seminar på UiT Norges Arktiske Universitet  

 

 

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 

 

 

 

 


