PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Regionrådsmøte
Hansnes, rådhuset
21.01.2011

Tilstede på møtet:
Fra Balsfjord: Gunda Johansen (AP), Oddvar Olufsen (SP).
Fra Karlsøy: Bent Gabrielsen (AP), Elisabeth Johansen (AP) og Hanny Ditlefsen (Reinøylista)
Fra Tromsø: Gunhild Johansen (SV), Elisabeth Steen (AP) og Frid Fossbakk (H)
Forfall: Arild Hausberg (AP), Øyvind Hilmarsen (H) og Tom Inge Lund (FRP)

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann, Gøril Bertheussen (Tromsø kommune), rådmann, Hogne Eidissen (Balsfjord kommune)
og helse- og sosialsjef Alf Lorentsen.

Rett utskrift bekreftes
Tromsø, 25.01.2011

Yngve Voktor
Daglig leder for Tromsø-områdets regionråd.

Postadresse:
Postboks 6900
9299 Tromsø

Gateadresse:
Rådhusgata 2

Org.nummer:
NO 940 101 808 MVA

Telefon / fax:
777 90 000
777 90 001

E-post:
postmottak@tromso.kommune.no

Bank / post:
4750 05 08236

Ledere for regionrådet Arild Hausberg hadde meldt forfall. Møtet ble derfor ledet av regionrådets
nestleder, Gunda Johansen.

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

001/11

INNKALLING OG DAGSORDEN
Behandling:
Innkalling og dagsorden/saksliste ble behandlet som fremlagt. Følgende saker ble
meldt inn under EVENTUELT av Frid Fossbakk.
-

Det forestående arbeidet med kommunale/regionale kystsoneplanerhvordan skal regionrådet forholde/involveres i dette arbeidet

-

Fylkeskommunens Destinasjonsprosjekt
Sluttrapport:
Utredning om fremtidig destinasjonsstruktur i Troms

Forslag til vedtak:
Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste med de innmeldte
saker under sak 009/11 Eventuelt

Enstemmig vedtatt

002/11

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Behandling:
Protokoll fra siste regionrådsmøte, den 5. november 2010, ble lagt fram for
behandling

Forslag til vedtak:
Protokoll fra regionrådsmøte av 5. november 2010, godkjennes slik den foreligger.

Enstemmig vedtatt
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003/11

LUK - PLANSTRATEGI I DEN NYE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Behandling:
Troms fylkeskommune orienterte regionrådet om samarbeidsprosjektet mellom
miljøverndepartementet, Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø.
Prosjektet har til hensikt å etablere et opplæringstilbud til kommunene i Troms.
Dette tilbudet skal være med på å gjøre den enkelte kommune i stand til å takle det
nye begrepet, planstrategi i den nye plan- og bygningsloven.

Debatt:
Rådmannen i Tromsø opplyste om at Tromsø kommune kjører en planstrategi i
henhold til den nye plan- og bygningsloven.

Frid Fossbakk (H)
KS burde kunne involvere seg i dette arbeidet
Rådmannen i Balsfjord kommune, var klar på dette er svært ressurskrevende for en
liten kommune, både når det gjelder stillingsressurser og tid.

Forslag til vedtak:
Regionrådet tar fylkeskommunens orientering og oppfordring til etterretning.

Enstemmig vedtatt

004/11

FYLKESVEGER – FORSLAG TIL VEDLIKEHOLDSPROGRAM OG
FYLKESVEGRAPPORT FOR TROMS 2010

Behandling:
Møteleder Gunda Johansen opplyste at regionrådets arbeidsutvalg (de tre
ordførerne) samt sekretariat var til stede på høringsmøte for regionrådene i Troms
vedrørende, forslag til Vedlikeholdsprogram 2011-2014 og Fylkesvegrapport for
Troms 2010 i regi av fylkesråd for samferdsel, Kari-Anne Opsal. Møtet ble
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avholdt torsdag 13. januar 2011, på Rica Ishavshotell. På møtet la hver enkelt
ordfører frem sine kommuners innspill, utarbeidet av sine administrasjoner.

Etter et kort ordskifte var det enighet i regionrådsmøtet om at den enkelte
kommuner oversender sine innspill/merknader til sekretariatet, som igjen samler
disse i et felles høringsnotat.

Forslag til vedtak:
De enkelte kommuner oversender til regionrådets sekretariat sine
prioriteringer/merknader til Vedlikeholdsprogram for fylkesveg 2011-2014, samt
Fylkesvegrapport for Troms 2010. Sekretariatet samler disse i et felles
høringsnotat som oversendes fylkesrådet i Troms fylkeskommune.

Enstemmig vedtatt

005/11

PROSJEKT TROMS FYLKE, TRYGT OG TILGJENGELIG –
ORIENTERING

Behandling:
Troms fylkeskommune ved Kristina Forsberg orienterte om prosjektet.

Forslag til vedtak:
Tromsø-områdets regionråd tar fylkeskommunens orientering til etterretning.

Enstemmig vedtatt

006/11

INTERKOMMUNAL LANDBRUKSFORVALTNING – PRESENTASJON
AV SLUTTRAPPORT
Behandling:
Tromsø kommunes plan- og næringssjef presenterte sluttrapport Interkommunal
landbruksforvaltning i Tromsø-området for regionrådet. Regionrådet sa seg
fornøyd med det arbeidet som er gjennomført i prosjektet.
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Forslag til vedtak:
Tromsø-områdets regionråd tar sluttrapport Interkommunal landbruksforvaltning
i Tromsø-området til etterretning. Regionrådet ber administrasjonen i den enkelte
kommune om å legge rapporten fram for det enkelte kommunestyre.

Enstemmig vedtatt

007/11

OPPFØLGING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØREGIONEN

Behandling:
Med bakgrunn i de forelagte dokumenter i saken, herunder leders innstilling, samt
vedtak i Nord-Troms regionråd, 11. januar 2011. Ble møtet enige om følgende
forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:
Saken utsettes til regionrådsmøtet, 28.-29. mars 2011. Regionrådets sekretariat
søker sammen med Nord-Troms regionråds sekretariat å utarbeide en felles sak
som innebærer at alternativ 1 utredes. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med
Nord-Troms næringsforum og Næringsforeningen for Tromsø-regionen.

008/11

TRAFIKKSIKRING AV VEGER MED HØYTRAFIKK I REGIONEN –
E6/E8

Behandling:
Gunda Johansen, leder for møtet. Orienterte om bakgrunnen for at hun ønsker at
regionrådet skal involvere seg i trafikksikring av veger med høytrafikk og da
spesielt E6/E8.
Gunda Johansen og Gunhild Johansen orienterte om møte avholdt med politi og
vegmyndigheter i etterkant av den tragiske trafikkulykken fredag 7. januar 2011, i
Lavangsdalen. Etter å ha diskutert saken, la leder Gunda Johansen frem følgende
forslag til vedtak.
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Forslag til vedtak:
Regionrådet registrerer med tilfredshet at det jobbes med kortsiktige og
langsiktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten på E6/E8.

009/11

EVENTUELT
-

Kystsoneplanarbeidet – Frid Fossbakk (H) ønsker at regionrådet
involverer seg i dette arbeidet.

Status:
-

Karlsøy kommune: Bent Gabrielsen (AP) opplyste at Karlsøy har en
kystsoneplan fra 2003 og at den trenger en revidering.

-

Balsfjord kommune: Gunda Johansen (AP) har også en kystsoneplan fra
2003. Den vil bli revidert.

-

Tromsø kommune: Kystsonen i Tromsø kommune ivaretas av
arealplanen. Rådmannen mente at det ikke er noe i veien for at en kan se
på et regionalt kystsonesamarbeide.

Frid Fossbakk ønsker at det fremmes en felles sak for et regionalt
kystsonesamarbeide. En slik sak legges frem på regionrådsmøtet i mars 2011.
-

Destinasjonsstruktur i Troms, fylkeskommunalt prosjekt. Prosjektet er nå
avsluttet og forslag til sluttrapport er sendt ut på høring til ordførerne i
Troms med kopi til kommunene. Høringsfristen er satt til 28. januar 2011.
Forut for høringen ble alle ordførerne i Troms invitert til et høringsmøte.
Dette fant sted fredag 21. januar 2011.
Regionrådet ber om at høringsresultatet legges frem til orientering i
regionrådets marsmøte.

Møtet ble avsluttet kl.14.00 med skreimølje. Karlsøy kommune ved ordfører Bent Gabrielsen
inviterte til fersk skreimølje.
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