Protokoll
MØTEREFERAT
Møte i Tromsø-områdets regionråd
Dato

04.03.2016

Møte nr.

Kl

09.30

Sted

Tromsø, rådhuset, byrådsalen

Vår ref.

Referent: Yngve Voktor

Antall sider

Til stede:

Forfall:

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

Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP), Balsfjord
kommune, Tone Rognmo (vara for Odd Ronald Nilsen).
Varaordfører Frank Harry Pettersen hadde meldt forfall til
regionrådsmøte, bolk 2.

Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og
Ole- Johan Rødvei (H)
Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR),
varaordfører Frank-Harry Pettersen (FrP) og Eskil Johansen
(AP).

Ikke møtt:
Kristin Røymo (AP)

I tillegg møtte:
Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy kommune, rådmann
Ellen Beate Lundberg, Balsfjord kommune og konstituert
kommunaldirektør Mari Hult Enoksen, Tromsø kommune

Møteledelse:
Første del av møtet ble ledet av regionrådets nesteleder,
ordfører Gunda Johansen (AP)
Regionrådets medlemmer/kommuner.
Legges ut på regionrådets hjemmeside:
http://www.tromso-omradet.no
og Facebooksiden.
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BOLK 1
(09.30-10.30)
Sak nr 09/16

Innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger med innmeldt sak Planprogram for regional
bibliotekplan 2016-2027 – Høring.
Enstemmig vedtatt
Til dagsorden.
Det ble under dette punktet på generelt grunnlag tatt opp regionrådets medlemmers prioritering av
regionrådsmøter.
Konklusjon: Regionrådets leder ber om at dette innskjerpes og følger opp dette.
Daglig leder meldte inn Planprogram for regional bibliotekplan 2016-2027 – høring inn under
Eventuelt.

Sak nr 10/16

Protokoll

Protokoll fra regionrådets møte fredag 22. januar 2016 ble lagt frem til godkjenning.

Vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte 22.01 2016, vedtas slik den foreligger
Enstemmig vedtatt

Sak nr 11/16

Dagsaktuelle saker

REGIONRÅDETS ARBEIDSFORM - HVORDAN SKAL REGIONRÅDET ARBEIDE DE NESTE FIRE
ÅRENE?
Leder av administrativt utvalg, rådmann Jan-Hugo Sørensen innledet saken og redegjorde for
administrativt utvalgs anbefaling til regionrådet.
Vedtak
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1. Regionrådet slutter seg til administrativt utvalgs saksutredning
2. Regionrådet ber administrativt utvalg om å gå gjennom regionrådets vedtekter samt se på
nye mulige arbeidsformer for regionrådet
3. Regionrådet ber administrativt utvalg om å ta med og vurdere de forslag som har
fremkommet i regionrådets møte i det videre arbeidet.
Enstemmig vedtatt
Forslag til saker som regionrådet skal jobbe med/sette på sakskartet i denne 4- perioden
En rekke saker som regionrådets medlemmer ønsker skal settes på sakskartet i den neste 4-års
perioden kom opp under debatten. En felles nevner er her, interkommunalt samarbeid, det være seg
rene IKS-samarbeidet, prosjekter og andre former for interkommunalt/regional samarbeid.












Kommunal/regional ungdomssatsing
Bruk av kommunale næringsfond
Kartlegging og fokus på flere IKS-samarbeid
Mer kontakt mellom KMD’s byregionprosjekt (det regionale prosjektet). Regionrådet
vil at status på prosjektet legges frem på regionrådsmøtene fremover.
Se på muligheten for en etablering av et regionalt/interkommunalt
plankontor/innovasjonskontor
IKS-samarbeid innenfor barnevern
Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet
o Kompetanseoverføring
o Hva skjer på UiT
o Mer kontakt med universitetet
Det må jobbes politisk for at «kommunereformen» ikke skal bli til hinder for IKSsamarbeide
Se på muligheten for å etablere et regionalt kontor i Kystens hus

Møte med Tromsbenken
(10.30-13.00)
Følgende møtte fra Tromsbenken
Øyvind Korsberg (FrP), Martin Henriksen (AP), Regina Alexandrova (H), Siv Elin Hansen (SV) og Tove
Karoline Knutsen (AP).
Forfall
Kent Gudmundsen (H).
Agendaen for møtet
1. NTP 2018-2029 (kommunene orienterer). Samferdsel/Infrastruktur
- E8 - gjennom Ramfjord – orientering ved ordfører i Tromsø kommune og leder av
regionrådet Jarle Aarbakke (AP)
- Langsundforbindelsen – orientering ved ordfører Mona Pedersen (FRRR), Karlsøy kommune
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-

Ullsfjordforbindelsen – orientering ved Tromsø kommune
Grønne datasenter – orientering ved ordfører Gunda Johansen (AP), Balsfjord kommune
Fra Kyst til marked – logistikkrapport for de tre nordligste fylker

11.30
2. Forsvarets langtidsplan – orientering ved regionrådsmedlem Rolleiv Lind (H), Tromsø
kommune
12.15
3. Høring – forslag til innretning på havbruksfondet
- Karlsøy kommunes vedtak
- KS Troms – vedtak
- Fylkeskommunens havbruksstrategi – orientering ved fylkesråd for næring Willy Ørnebakk
12.45.
4. Tromsbenken stiller spørsmål

Ad 1.
E8
Byrådsleder Kristin Røymo (Ap) og medlem av regionrådet presenterte E8-saken for «benken»,
supplert av byråd for byutvikling Ragni Løkholm Ramberg (AP).
Det ble presisert fra byrådets representanter at dette ikke er noen omkamp og at det haster å få
bygd innfartsveien så snart som mulig. «Vi trenger hjelp av Tromsbenken til å få E8 inn i NTP 20182023, første periode. Til dette trenger «vi» et tettere samarbeid med Tromsbenken.
Langsundforbindelsen
Ordfører og medlem av regionrådet Mona Pedersen (FRRR), Karlsøy kommune orienterte «benken»
om status på tunell og veiprosjektet. Eskil Johansen (AP) supplerte med å fortelle om viktigheten en
gjennomføring av prosjektet har for næringslivet.
Ullsfjordforbindelsen
Ordfører og leder av regionrådet Jarle Aarbakke (AP) gav stortingsrepresentantene for Troms en
status på prosjektet.
Konklusjon fra benken
Ø. Korsberg førte an: «Vi ser alle viktigheten av dette prosjektet. Dette må vi få til». Enstemmig fra
benken.
Grønne datasentre
Daglig leder ved Bredbåndsfylket Troms gav Tromsbenken’s representanter en orientering på
området «grønn datakraft» generelt og fulgte opp ved å orientere om planene for en etablering av
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grønt datasenter i Balsfjord kommune. Ordfører og medlem av regionrådet Gunda Johansen (AP)
supplerte daglig leder Dag Kjetil Hansen.
Tromsbenken ved Øyvind Korsberg (FrP) og Tove Karoline Knutsen (AP) ba Bredbåndsfylket om å
levere et notat til «benken» i løpet av uke 10-11.
Regionrådets leder Jarle Aarbakke presiserte at regionrådet ønsker å hekte seg på denne prosessen.
Hvilket var enstemmig fra regionrådets representanter.
Fra Kyst til marked – logistikkrapport for de tre nordligste fylker
Denne saken ble flyttet til sak 3

Ad 2
Forsvarets langtidsplan
Regionrådets medlem Rolleiv Lind (H) gav benkens representanter regionrådet syn på
forsvarssituasjonen i nord samt generell oppfatning av forsvarets situasjon i på nasjonalt nivå. Lind
sitt innlegg ble supplert av regionrådets medlem Ole-Johan Rødvei (H).
Følgende bekymringer ble fremført på vegne av regionrådet







Norge må ha et troverdig 1.linje forsvar
Regionrådet er bekymret for den forsvarspolitiske situasjonen i nordområdene
Stortinget har et betydelig ansvar for at sikkerheten i Norge som sådan og i Nord-Norge
ivaretas
Norge må ta seg råd til å styrke og opprettholde dagens forsvar
Vi snakker ikke om distriktspolitikk vi snakker om forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk
Den nasjonale rammen til forsvaret må økes.

Et enstemmig regionråd står bak disse kravene.
Svar fra Tromsbenken
Regina Alexandrova (H)- medlem av forsvarskomiteens arbeid









Norge må bygge opp forsvaret
Vi må ha et troverdig førstelinje forsvar
Det må tas høyde for prisveksten i forsvarsinvesteringene
Forsvaret må styrkes
Styrking av forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge
Kampfly – Norge må ha minimum 52 F-35 for å opprettholde kapasiteten
Hurtig reaksjonstid
50 % av budsjettet til kampfly ligger utenfor forsvarsdepartementets budsjett

Øyvind Korsberg (FrP)


Økning i forsvarets midler fører til nedtrekking i andre departement
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Martin Henriksen (AP)




Dette er en viktig sak
Stortinget må sikre økt tilstedeværelse i nord
Stortinget må sikre økte rammer til forsvaret

Tove Karoline Knutsen (AP)


Oppbygging av kapasiteter i sør, vektlegges mer. Dette er noe Tromsbenken må jobbe med.

Siv Ellen Hansen (SV)


Viktig å se på hvordan en bruker pengene/prioriteringer

Ad 3
Havbruksfondet
Leder av regionrådets administrative utvalg gav Tromsbenken en orientering på hvordan
administrativt utvalg ser på regjeringens høringsnotat vedrørende en eventuell oppretting av et
Havbruksfond.
Det ble blant annet vist til Karlsøy kommunes høring samt KS Troms sitt vedtak i høringssaken. Troms
fylkeskommune ved fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk orienterte om Troms fylkeskommunes
havbruksstartegi.
Svar fra Tromsbenken
Øyvind Korsberg (FrP)



Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om oppretting av havbruksfond
Arealavgift blir det ikke- forkastet av komitéen

Martin Henriksen (AP)


Viktig å få på plass en best mulig Havbruksmelding

Ad 4
Tromsbenken stiller spørsmål
Her viste benkens representanter til svarene gitt underveis i møtet.
Presse var til stede på møtet, Nordlys, Itromsø og NRK Troms (Nordnytt).
BOLK 2
(13.30-15.00)
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Sak nr 12/16

Lokal politireform

Informasjonen om det pågående arbeidet med en lokal politireform for som følge av den vedtatte
nasjonale politireformen har Troms politidistrikt satt i gang prosjekt PnP Troms ble gitt av i hovedsak
politimester Ole B. Sæverud assistert av prosjektleder Hugo Henstein, lensmann/delprosjektleder
Arnold Nilsen, stasjonssjef Odd Martin Pettersen og kommunikasjonsrådgiver Anders Vaaja Aspaas.
Vedtak
1. Regionrådet tar informasjonen gitt om prosjektet til orientering
2. Regionrådet følger opp punkt 2 i uttalelse datert, 4. februar 2016, gitt til
Forsvarsdepartementet.
Enstemmig vedtatt
Prosjektet ved styringsgruppen ønsker å forankre dette arbeidet til de fire regionrådene. Sæverud
opplyste videre at for kommunene vil politirådet være kontaktpunktet.
Når det gjelder kontakten med styringsgruppen vil kontaktpunktet være lensmann i Lenvik og
delprosjektleder Arnold Nilsen

Sak nr 13/16

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Det vises til saksfremlegget, lagt frem av regionrådets sekretariatsleder.
Vedtak
Regionrådet tar saken tas til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sak nr 14/16

Eventuelt

En sak var meldt inn under eventuelt:
Planprogram for regional bibliotekplan for Troms 2016-2027 – høring.

Regionrådet ser dette som en viktig sak og vil levere høring til planprogrammet.
Vedtak
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Regionrådet leverer høring til planprogrammet. Høringen koordineres med kommunenes eventuelle
høringer.
Enstemmig vedtatt

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover:
- 10. mars 2016- Dialogmøte om fylkeskommunens planstrategi 2016-2019
- 19.-20. april 2016 – NTP-dialogmøte (Fylkeskommunen) – Framsenteret
- 10.-11. mai 2016 – Tromskonferansen
- 27. mai 2016 – Regionrådsmøte i Karlsøy kommune, Grunnfjorden

Yngve Voktor
Daglig leder
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