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Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 5.5.2017 Møte nr. 2 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00     

Sted  Balsfjord kommune, Vollan gjestestue   

Til stede: Forfall: 

Tromsø kommune: Ordfører Jarle Aarbakke (AP) og 

Rolleiv Lind (H) og vara for Kristin Røymo, Jarle Heitmann 

(AP) 

Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og 

Ole- Johan Rødvei (H) 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), og  

vara for Frank Harry Pettersen (FrP), Jostein Richardsen 

(FrP). 

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

Ellen Beate Lundberg, Balsfjord kommune og 

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg, Tromsø kommune  

 

Balsfjord kommune var vertskap for møtet. 

Møtet startet klokken 10.00 med bedriftsbesøk på Mack’s 

bryggeri på Nordkjosbotn. Møtet fortsatte på Vollan 

gjestestue. 

 

Eksterne gjester: 

Troms fylkeskommune: Samferdselssjef Bjørn Kavli og 

planlegger Signe Stoll. 

Statens vegvesen: Rigmor Torsteinsen 

Næringsforeningen i Tromsøregionen: Per Arnold 

Dyrkoren. 

Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP), Balsfjord 

kommune, Tone Rognmo (vara for Odd Ronald Nilsen). 

Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP), ordfører i 

Tromsø kommune, Kristin Røymo, (AP) og Gunn Hansen 

(FrP), Karlsøy kommune. Vara for Gunn Hansen var syk. 

 

Ikke møtt: 

 

 

Møteledelse: 

Jarle Aarbakke (AP), ordfører 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 11/17                          Innkalling og saksliste  

 
Regionrådets leder takket Balsfjord kommune ved ordfører Gunda Johansen og rådmann Ellen Beate 

Lundberg for invitasjonen og bedriftsbesøket på Mack. Han presiserte at informasjonen og 

omvisningen i høy grad er relevant for regionrådet; «regionrådet har fokus på AM-region herunder 

interkommunal næringsutvikling.  

Ordfører Gunda Johansen (AP), Balsfjord kommune bemerket at representantene fra Tromsø 

kommune kom 15-20 minutter for sent til møtet/avtalen med Mack om omvisning og henstilte til at 

alle regionrådets representanter må møte til fastsatt tid. 

Regionrådets leder beklaget dette; «Dette tas med videre i regionrådets arbeid». 

 
 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

Enstemmig 

 

Sak nr 12/17 
                                       Protokoll 

 

Protokoll fra regionrådets møte fredag 3. februar 2017 ble lagt frem til godkjenning. 

Representanten Rolleiv Lind (H) spurte administrasjonssjef Britt Elin Steinveg om hvorfor ikke 

vedtektsendringer og møtegodtgjørelse ikke er behandlet i Tromsø kommunestyre. 

Administrasjonssjefen forklarte hvorfor, noe som skyldes en misforståelse, men at saken vil bli 

lagt frem for kommunestyret så snart som mulig. Lind sa seg fornøyd med orienteringen. 

Ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune spurte om regionrådet har et arbeidsutvalg (AU). 

Daglig leder viste regionrådets vedtekter hvor det står at regionrådet har et arbeidsutvalg og at 

det består av ordførerne i regionrådet.  

 
Vedtak 

 Protokoll fra regionrådsmøte 3.2.2017, vedtas slik den foreligger 
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Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 13/17                                Dagsaktuelle saker    

 

Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av folkevalgt nivå. 

Regionrådets leder innledet debatten. I innledningen kom han inn på ulike konsekvenser og 

utfordringer en sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark vil kunne medføre for 

organiseringen og plassering institusjoner som Statens vegvesen, Kystverket fylkesmannen mm.   

Han viste for øvrig til regionrådets vedtak av 15. september 2017 ved behandlingen av Meld ST. 

22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner, rolle, struktur og oppgaver (regionreformen). 

 

 
Det ble ikke fattet noen form for vedtak i saken, men møtet regionrådet konkluderte 

samrøstes om at vedtaket fra møtet 15, september står like godt I dag som da det ble fattet. 

 

 

Sak nr 14/17 
                    Regional Transportplan 2018-2029 

 

Samferdselssjef Bjørn Kavli, Troms fylkeskommune orienterte regionrådet om hvorfor man skal 

lage en ny regional transportplan s(RTP) samt prosessen frem til endelig vedtak i fylkestinget. 

Opplysningen ble supplert av Rigmor Torsteinsen, Statens vegvesen og planlegger Signe Stoll. 

Næringsforeningen i Tromsøregionen var representert ved Per Arnold Dyrkoren. 

Momenter som ble trukket frem i foredraget og som var gjenstand for spørsmål og kommentarer 

var som følger: 

• Etterslepet på fylkesveiene i Troms – kommer til å være store utfordringer for 

fylkeskommunen 

• Tuneller - opprusting til EU’s sikkerhetsstandard – Troms fylkeskommune får 25 

millioner årlig fra staten. (Opprusting av Pollfjelltunellen – 300 m kostet 100 millioner 

kroner). Fylkeskommunen har ansvar for 40 tuneller. 

• Ny utlysning av ferge og hurigbåt kontrakter  
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• Kommunene må komme med klare og beinharde prioriteringer til forslag til regional 

transportplan. (næringstransporter, slitasje på veidekket, trafikksikkerhet, ÅDT, reiseliv, 

kollektivtrafikk, forsvarets behov mm) er momenter som kommunene må se i 

sammenheng ved sine prioriteringsforslag. 

• Rapporten «Fra kyst til marked» vil være et viktig verktøy i kommunenes 

prioriteringsarbeide/forslag til RTP. 

• Planforslag sendes ut på høring 30. mai 2017. 

 

Vedtak 

1. Informasjonen tas til etterretning 

2. Regionrådet følger opp saken 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 15/17        Notat fra UiT NAU ved helsefakultetet  

 

Regionrådets leder orienterte regionrådet om møtet med det Helsevitenskaplige fakultet med 

bakgrunn i regionrådets vedtak i sak 32/16 Partnerskapsavtalen med UiT Norges Arktiske 

Universitet videreføring/strategi. 

Regionrådsleder kom opp med følgende forslag til vedtak 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Regionrådet tar notatet til etterretning 

2. Notatet følges opp av Partnerskapsavtalens samarbeidsgruppe. 

 

 

Vedtak 

 

1. Regionrådet tar notatet til etterretning 

2. Notatet følges opp av Partnerskapsavtalens samarbeidsgruppe. 

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 16/17 Referatsaker 

 

Sak 1:  Fylkesmannen: Anmodning om samarbeid om utskrivningsklare pasienter.  

 

Daglig leder orienterte kort om bakgrunnen for brevet fra Fylkesmannen. 

Sagt under ordskiftet: 

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg 

-  stiller seg undrende til at regionrådet er adressat for brevet fra Fylkesmannen, hvor han ber 

regionrådet om å opprette mekanismer for å takle denne situasjonen.  

 

Ordfører Gunda Johansen. 

Merkelig henvendelse, dette er et kommunalt anliggende, kommuner i mellom. Jeg kan ikke se at 

regionrådet skal ha noen rolle her. 

 

Britt Elin Steinveg. 

Ber om hjelp fra nabokommunene til å løse Tromsø kommunes kapasitetsproblem med 

utskrivningsklare pasienter. 

 

Ordfører Mona Pedersen. 

Vi skal hjelpe til, men dette er et kostnadsspørsmål. 

 

Rådmann Jan-Hugo Sørensen. 

Vi har begrenset kapasitet – men vi skal hjelpe til. 

 

Ordfører Gunda Johansen 

Balsfjord har ingen ledig kapasitet. 

 

Ordskiftet endte opp med at regionrådets leder la frem følgende forslag til vedtak 

 

Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet er ikke adressat for Fylkesmannens brev, datert 26.4.2017. 

2. Fylkesmannen orienteres skriftlig. 
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Vedtak 

1. Regionrådet er ikke adressat for Fylkesmannens brev, datert 26.4.2017. 

2. Fylkesmannen orienteres skriftlig 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 17/17         Eventuelt 

 

Ingen innmeldte saker under denne posten 

 

 

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover: Neste regionrådsmøte finner sted i Tromsø, fredag 23. juni 

2017. 

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 

 

 

 


