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PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Klokkeslett:

Regionrådsmøte
Hav- og fjell
Fredag, 11.mai 2012
10.00 – 15.00

Tilstede på møtet:
Balsfjord kommune:
Ordfører, Ole-Johan Rødvei (H)
Karlsøy kommune:
Varaordfører, Frank Harry Pettersen (FrP), Laila B. Johansen (AP) og Gunn Hansen (KP) - (varamedlem for
Hanny Ditlefsen)
Tromsø kommune:
Varaordfører, Anni Skogman (FrP).

Forfall:
Balsfjord kommune:
Kjell-Sverre Myrvold (SP), Gunda Johansen (AP) og rådmann Hogne Eidissen
Karlsøy kommune:
Hanny Ditlefsen (RRR)
Tromsø kommune:
Ordfører:
Jens Johan Hjort (H) og Kristin Røymo (AP)
Fra administrasjonen møtte:
Karlsøy kommune:
Rådmann Jan Hugo Sørensen og kontorsjef, Gunn Marit Opsal
Tromsø kommune:
kommuneplanrådgiver, Jan Einar Reiersen (møtte for kommunaldirektør Gøril Bertheussen)

Rett utskrift bekreftes
Tromsø,

Yngve Voktor
Daglig leder

SAKSLISTE:

Sak 18/12: Innkalling og dagsorden
-

Innkalling, enstemmig godkjent.

-

Til dagsorden: Representanten Laila B. Johansen, AP, Karlsøy meldte inn to saker under eventuelt.
o

Fergeavganger fra Mikkelvik (Ringvassøy) til Bromnes (Rebbenesøy)

o

Troms fylkeskommunes bompengekontor

Daglig leder opplyste at regionrådets vedtak i saken, sak 021/10, samt vedtak i Karlsøy
kommunestyre var blitt oversendt oversendt fylkeskommunen ved Fylkestinget, 10.09.2010. Videre
at det også ble det sendt en påminnelse til fylkeskommunen per epost, 23. mars 2012, med kopi til
ordfører og rådmann i Karlsøy kommune.
Disse opplysningene sa representanten Laila B. Johansen seg fornøyd med og bemerket at det ikke
var behov for å ta denne saken ytterligere opp under sak 025/12 Eventuelt.

Sak 019/12: Protokoll
Varaordfører, Anni Skogman (FrP) opplyste til sak 011/12 at Tromsø kommune fortsatt
jobber med spørsmålet.

Protokollen ble vedtatt enstemmig slik den foreligger.

Sak 020/12: Regnskap 2011 og Budsjett 2012
Saken ble vedtatt flyttet til nest siste sak på sakskartet.

Sak 021/12: Ullsfjordforbindelsen.
Saken ble presentert av Ullsfjordforbindelsen AS sin styreleder, Wiktor Sørensen. Under
presentasjonen opplyste W. Sørensen at Ullsfjordforbindelsen (UFB) har 4. prioritet i
fylkesvegplanen og videre at fylkesrådet i sin tiltredelseserklæring har satt en realisering
av Ullsfjordforbindelsen på sakskartet. Sørensen la også vekt på ”regionperspektivet”, en
utvidet ABS-region.
Temaet Ullsfjordforbindelsen engasjerte og i den påfølgende debatt ble det stillt en rekke
spørsmål.

Debatt:
Ole-Johan Rødvei (H), leder for regionrådet og ordfører i Balsfjord, presiserte at bolyst er
et meget viktig begrep som må betones sterkt i denne debatten.

Anni Skogman (FrP), varaordfører i Tromsø kommune, signaliserte at hun synes at dette
er et spennenende prosjekt og videre var hun meget klar på: noen må tørre å sette trykk
på prosjektet.

Wiktor Sørensen var meget klar på at dersom Ullfjordforbindelsen får plass i NTP 20142023 er han redd for at det vil ta lengre tid å realisere vegforbindelsen og den vil bli
dyrere også. I følge Sørensen vil det ideelle være at fylkeskommunen tok denne ”ballen”,
som et fylkesvegprosjekt og at staten gikk inn med noen hundre millioner kroner.

Jan – Einar Reirsen, kommuneplanrådgiver i Tromsø kommune, mente at
«regionperspektivet» er et meget viktig argument i dette prosjektet. Videre mente
Reiersen at man kanskje i prosjektet ikke skal se UFB som en forlengelse av
Tindtunellprosjektet. Han var også enig at fylkeskommunen som eier av prosjektet kan
være vel så bra.

Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy. Prosjektet er et godt prosjekt og det er
samfunnsmessig lønnsomt. Kost/nytte tallene som er lagt frem i dag er også positive.
Videre mente Jan-Hugo Sørensen at regionrådet bør spille inn dette prosjektet for
fylkestinget og at de tre kommunene i regionrådet kan stå sammen i prosjektet. Sørensen
var også enig med Reiersen om at det kanskje kan være lurt å «kople seg av»
Tindtunellprosjektet.

Ole-Johan Rødvei (H), var veldig klar på at regionrådet skal komme med en uttalelse med
adresse, Troms fylkeskommune.

Wiktor Sørensen, mente at man må vise til fylkesrådets tiltredelseserklæring og at man
ikke kan vente til «etter oljen». Videre mente han at man ved etableringen av
Langsundforbindelsen og Ullsfjordforbindelsen kan føre til at regionen får en «ny»
kommune, Lyngen.

Anni Skogman, Tromsø (FrP), mente at regionrådet må lage en uttalelse og at den sendes
samtlige partier i fylkesrådet.

Ole-Johan Rødvei, Balsfjord (H), la frem et forslag om at Wiktor Sørensen, Ole M.
Johansen, medlem av regionrådets Infrastrukturutvalg og regionrådets sekretariat ved
leder utarbeider et forslag til fylkestinget.

Laila B. Johansen (AP), Karlsøy, mente at slike uttalelser er viktige. Det viser at
kommunene i regionrådet støtter hverandre.

Følgende forslag ble lagt frem av regionrådets leder:
Forslag til vedtak:
1. Informasjonen om Ullsfjordforbindelsen presentert tas til orientering.
2. Det utarbeides et forslag til uttalelse i samarbeid mellom Ullsfjordforbindelsens
styreleder, regionrådets Infrastrukturutvalg ved Ole M. Johansen, (FrP) Tromsø
kommune og sekretariatets leder, snarest.
3. Forslaget skal også omhandle Langsundforbindelsen og den påtenkte kystriksveg
mellom Tromsø og Harstad.
4. Forslag til uttalelse skal deretter behandles av regionrådet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 022/12: ”Sjumilssteget” Fylkesmannen orienterer.
Fylkesmannens ønske er at alle kommunene i Troms skal bli Sjumilskommuner. I perioden
fra 2009 til 2012 har 23 kommuner fått midler til gjennomføring av prosjektet, totalt er
det delt ut 9,6 millioner kroner opplyste fylkesmannens Eivind Pedersen.
Videre viste Pedersen til at fylkesmannen har sendt ut en forespørsel hvor han ber alle
kommunene i Troms om å utføre en kommuneanalyse, basert på 6 punkter, med svarfrist
15.oktober 2012. Fylkesmannens utsendelse er datert, 02.03.2012.

Den forspurte analysen er basert på kommunenes opplsyninger i kommuneanalysen
2009/10 samt at det nå i 2012 er tatt inn spørsmål knyttet til ytterligere fire artikler fra
Barnekonvensjonen. Art. 26 om barns rett til sosiale trygdeordninger, art 27 om barns rett
til en forsvarlig levestandard, art 30 om barn av etniske, religiøse eller språklige
minoriteter og art 31 om barnas rett til hvile, lek, fritid og til å delta i kulturliv og
kunstnerisk virksomhet.

E. Pedersen opplyste at Nordland og Sogn- og fjordane har gjennomført slik analyse som
fylkesmannen etterspør.

Pedersen presenterte også et verktøy, ”tverrfaglig” møte, se utdelt brosjyer og av
sekretariatet utsendt presentasjon.

Debatt:
Diskusjon av det ”tverrfaglige møtet”

Frank Harry Pettersen (FrP), varaordfører i Karlsøy var opptatt av at her er det penger å
spare for den enkelte kommune. ”Jo tidligere en setter inn innsatsen, jo bedre er det
både for ”barnet” og kommunen.

Gunn Hansen (KP), Karlsøy kommune, mente at implementeringen
barnevernsproblematikken mangler i den kommunale ledelse. Videre mente hun at det
må jobbes bedre i kommunene, slik at man kan sette inn tiltak tidligere i prosessen.

Eivind Pedersen, fylkesmannen var klar på at det må være den enkelte kommune som tar
hovedansvaret for at barnevernsapparatet settes inn på et tidligere tidspunkt.

Jan Einar Reiersen, kommuneplanrådgiver, Tromsø kommune. ”Innsatsen må settes inn så
tidlig som mulig”. Det ”tverfaglige møtet” (modellen) er en utfordring for mindre
kommuner.

Eivind Pedersen, mente at antallet deltakere i det ”tverrfaglige møtet” kan variere fra sak
til sak.
Videre opplyste Pedersen at denne modellen er vedtatt av kommunestyret i Lenvik som
en rettighet for forleldre.

Ad avstemming:
Anni Skogmann (FrP), ønsket at forslag til vedtak som forelå skulle endre ordlyd fra til
”etterretning” til ”orientering”. Begrunnelsen var at hun ikke ønsket at regionrådet skulle
binde seg til vedtaket som sådan.

Regionrådet sa seg enstemmig enig Skogmans forslag. Følgende forslag til vedtak ble lagt
frem til votering.
Forslag vedtak:
Tromsø-områdets regionråd tar fylkesmannens orientering om prosjektet Sjumilssteget til
orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 023/12; Rassikringstjeneste
Arne Willhelm Theodorsen, initiativtaker til i ideen om et regionalt/interregionalt
skredkompetanse prosjekt, presenterte sine ideer og planer for regionrådets
medlemmer.

I presentasjonen fokuserte Theodorsen på utfordringer og muligheter knyttet til et
regionalt/interregionalt skredkompetanse prosjekt.

Theodorsen påpekte at Troms fylke i løpet av de siste åtte årene har hatt 17 dødsfall i
forbindelse med skredulykker.

Theodorsen var klar på at dette er et nasjonalt ansvar å forebygge slike ulykker, men han
stilte også spørsmål om dette også er et regionalt ansvar?

Videre mente han at politiske myndigheter må være villig til å ta denne diskusjonen, slik
at man kan finne en løsning på denne store utfordringen. Nemmelig å få ned disse store
ulykkestallene, så gar havne på null.

Etter presentasjonen fikk man en interessant debatt.

Jan Einar Reiersen, seniorplanrådgiver, Tromsø kommune opplyste om dagens samarbeid
mellom 17 nord-norske kommuner. Prosjektet er rettet mot bebygdeområder. Videre
mente han at den erfaring man har skaffet seg i dette prosjektet også må kunne benyttes
i et eventuelt skredkompetanseprosjekt. Koordinator for dette prosjektet i Tromsø
kommune er Arnulf Elvevold.

Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy, mente at det er viktiig med generell
skreedkompetanse. I dag er situasjonen slik at når det går skred eller er fare for skred så
må den enkelte kommune få opp ekspertise fra Oslo, det er da snakk om NGI. Kanskje
burde nan jobbe for etableringa av et underkontor for NGI i Tromsø, eller en annen
ordning som kan i vareta behovet for regional skredkompetanse.

Ole-Johan Rødvei (H), ordfører i Balsfjord og leder for regionrådet, var klar på at
regionrådet kan ta et initiativ til å videreføre denne ideen. Rødvei var inne på at Tromsøområdets regionråd bør spille inn denne prosjektideen til Fylkesmannen i Troms.

Leder, Ole-Johan Rødvei fremmet følgende forslag til votering. Ordlyden ”til etterretning”
erstattes med ” til orientering”.

Anni Skogmann (FrP), ønsket sa seg enig i dette.

Ingen andre representanter hadde innsigelser mot dette.

Votering:
Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd tar denne orienteringen til orientering.
2. Tromsø-områdets regionråd ber Fylkesmannen i Troms i brev med kopi til de
andre regionråd i fylket om å igangsette et utredningsarbeid.

Enstemmig vedtatt

Sak 024/12: Regionrådets arbeidsform
Bakgrun for saken er at regionrådets leder ønsker en debatt om rådets arbeidsform, samt
prioriteringer i regionrådets saksområder, gjerne fire år fremover.

Etter en innledning ved regionrådets leder, Ole-Johan Rødvei (H) inviterte han til debatt i
saken.

Først ut var Anni Skogman (FrP), varaordfører i Tromsø kommune. Skogman ønsket at
man setter i gang en dialog med Storfjord og Lyngen kommuner om en eventuell
utvidelse av regionrådet, til også å omfatte disse to kommunene, da det er naturlig både
disse for Tromsø-områdets kommuner å søke et tettere samarbeid i en rekke saker.

Laila B. Johansen (AP), Karlsøy ønsker mer samarbeid i regionen.

Ole-Johan Rødvei (H), var klar på at han ønsker en prinsippiell debatt på hvordan
regionrådet skal jobbe fremover.

Anni Skogman (FrP). ”Vi skal jobbe sammen i de saker vi er enige om og som er felles.
Men det må også lov til å være uenig i enkeltsaker. Videre var hun opptatt av at
regionrådet ikke må bli et eget nivå i hierarkiet.

Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy, var opptatt av at regionrådet må jobbe for å få til
gode prosesser og attraktivitet for regionrådet. Videre mente han at sakene på sakskartet
må velges med ”omhu”. Til dette uttrykte han et ønske om å få i gang regionrådets
rådmannsutvalg. Sørensen viste til at man i god tid forut for regionrådsmøtene møttes i
rådmannsutvalget slik at man administrativt kunne diskutere eventuelle saker og sette
opp felles saker som kommuenen i regionrådet er opptatt av. Han advarte også mot for
stort sakskart i regionrådsmøtene. Videre var Sørensen klar på at det kan være ”farlig” å
sette saker man er uenige om på regionrådets sakskart.
Til slutt minte han regionrådets medlemmer på om at man må stå sammen for ”sammen
blir man sterke”.

Anni Skogman (FrP), var veldig klar på at Tromsø kommune ønsker å delta i et videre
regionråds samarbeide. Byrådsleder har også uttrykket dette i ”byrådet”.

Laila B. Johansen (AP), utrykket også behovet for å skjære ned på saksmengden fra
aktører ”utenfra”, kanskje en ekstern sak per møte er nok.

Ole-Johan Rødvei (H), Ønsker at rådmannsutvalget kommer i gang igjen så fort som mulig.

Votering:
Ingen andre forslag til vedtak innkom.

Forslag til vedtak:
Tromsø-områdets regionråd ser det som særs viktig å jobbe videre med regionrådets
arbeidsform i henhold til regionrådets vedtekter, særskilt i forhold til regionrådets
formålsparagraf, § 2 FORMÅL

Enstemmig vedtatt

Sak 025/12: Bredbåndsproblematikk i distriktskommunene
Daglig leder, Dag-Kjetil Hansen holdt et foredrag for regionrådet vedrørende de
utfordringer og hindringer som kommunene i Troms står overfor når det gjelder
bredbåndsutbygging innad i kommunene, så kalte accessnett. Videre trakk Hansen opp
noen fremtidsbilder,

hvor han da spesielt fokuserte på hva verktøyet ”Skyen” kan bidra med.
Bredbåndsfylket kan f.eks håndtere kommunale og interkommunale tjenester gjennom
”Skyen”. Men til dette trenger man ”superbredbånd” = optisk fibernett.
Et superbredbånd mellom kommunene og internt kommunene vil kunne føre til at en
enskelt kommune kan bli ”spesialist” og tilby sine tjenester til andre kommuner og vice
versa.
Men for å komme i en slik situasjon vil kommunene trenge optisk fiber, herunder
næringslivet, skoler, barnehager og sykehjem. Situasjonen i dag er at det ikke melder seg
aktører som vil bygge ut disse optiske nettverkene.

Dag-Kjetil Hansen opplyste at Bredbåndsfylket er klare for å ta på seg oppgaven me å
bygge ut accessnett, men da må det en endring til i aksjonæravtalen. I dag er det slik at
Brddbåndsfylket kun skal bygge ut stamnett. For at Bredbåndsfylket også skal kunne
bygge ut accessnett i kommunene så må aksjonæravtalen endres til også å gjelde
accessnett.
I denne sammenheng er det eierne (generalforsamlingen) som må endre denne. I dag
eies Bredbåndsfylket med 80 % på fylkeskommunen og de siste 20 % eies av kommunene
i Troms.

I debatten som fulgte var det enighet om at Tromsø-områdets regionråd skal sende den
på forhånd utsendte forslag til resolusjon til Stortingets Tromsbenk. Rådet foretok noen
få endringer i forslaget.

Denne ble lagt frem for votering:

Forlag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd ser med bekymring på at distriktskommunene,
herunder distriktene i Tromsø kommune fremdeles sliter med å få etablert
tilstrekkelig bredbåndskapasitet i regionen
2. Regionrådet ber derfor regionrådets nedsatte Infrastrukturutvalg om å
samarbeide med Bredbåndsfylket Troms slik at man kan på virke både regionale
og nasjonale myndigheter, slik at man kan komme fren til en løsning til beste for
regionens næringsliv, skoler, barnehager og innbyggerne i regionens distrikt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 020/12: Regnskap 2011 og Budsjett 2012.
Saken ble vedtatt utsatt til septembermøtet pga av tidsnød, to av representantene måtte
forlate for å rekke ferge til Vannøya.

Enstemmig vedtatt.
Sak 026/12: Eventuelt
•

Fergeavganger Mikkelvik – Bromnes
Laila B. Johansen (AP), Karlsøy kommune la frem et forlsag til uttalelse vedrørende av
fylkeskommunens forespeilede fergeavganger på fergesambandet Mikkelvik
(Ringvassøy) til Bromnes (Rebbenesøy).
Leder for regionrådet la frem følgende forlag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd slutter seg til at det lages en uttalelse fra
regionrådet med adresse, Troms fylkeskommune, ved fylkesråd for samferdsel
og Fylkestinget. Regionrådets daglig leder utarbeider et forslag som sendes
regionrådets medlemmer for tilslutning.
2. Den vedtatte uttalelsen sendes fylkeskommunen og lokal presse.

Enstemmig vedtatt.
•

Neste regionrådsmøte, fredag 7. September skal etter planen avholdes i Tromsø. Til
dette fremmet leder Ole-Johan Rødvei et ønske om å flytte dette møtet til Balsfjord
pga landbruksuka som arrangeres i Balsfjord i dette tidsrommet. Videre forslo han da
at regionrådsmøtet, 9. November 2012 blir avholdt i regi av Tromsø kommune.
Ønsket fra Ole-Johan Rødvei ble enstemmig bifallt.
Møtet ble avsluttet, kl.14.45.

