PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Regionrådsmøte
Malangen brygger
28.-29. mars 2011

Tilstede på møtet:
Fra Balsfjord: Gunda Johansen (AP) og Jan E. Westeraas (H).
Fra Karlsøy: Bent Gabrielsen (AP), Elisabeth Johansen (AP) og Kjell B. Lekang (KP), 2. vara for
Hanny Ditlefsen (Reinøylista)
Fra Tromsø: Arild Hausberg (AP), Gunhild Johansen (SV) og Frid Fossbakk (H), vara for
Øyvind Hilmarsen (H)
Forfall:

Balsfjord:
Karlsøy:
Tromsø:

Tom I. Lund (FRP) og Kjell Sverre Myrvold (SP)
Hanny Ditlefsen (Reinøylista)
Øyvind Hilmarsen (H)

Fra administrasjonen møtte:
Balsfjord:
Hogne Eidissen, rådmann
Karlsøy:
Laila B. Johannesen, næringskonsulent
Tromsø:
Gøril Bertheussen, rådmann

Rett utskrift bekreftes
Tromsø, 18.04.2011

Yngve Voktor
Daglig leder for Tromsø-områdets regionråd.
Leder, Arild Hausberg var forhindret for å møte fra start av. Møtet ble derfor fram til kl.12.30 ledet av
nestleder Gunda Johansen.

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

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

012/11

INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden/saksliste ble behandlet som fremlagt. Daglig leder foreslo å flytte sak 014/11
Regnskap 2010 og budsjett 2011 etter sak 019/11 Helse Nord RHF - Orientering
Forslag til vedtak:
Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste med den foreslåtte flytting av sak
014/11.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste med den foreslåtte flytting av sak
014/11.

013/11

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Behandling:
Protokoll fra siste regionrådsmøte, den 21. januar 2011, ble lagt fram for behandling
Forslag til vedtak:
Protokoll fra regionrådsmøte av 5. november 2010, godkjennes slik den foreligger.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Protokoll fra regionrådsmøte av 5. november 2010, godkjennes slik den foreligger
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015/11

KYSTSONEPLAN – VERDISKAPING LANGS KYSTEN?

Behandling:
Steinar Larsen fra Fiskeridirektoratet redegjorde om hvilke tanker de har om
prosessen og viktigheten for at kommunene har gode og oppdaterte
kystsoneplaner, se regionrådets hjemmeside; http://www.tromso-omradet.no
Hvorfor skal kommunene drive kystsoneplanlegging?
•

Ivareta nasjonale/regionale/lokale interesser innenfor havbruk, fiskerinæringen og det marine
miljøet, se regionrådets hjemmeside, http://www.tromso-omradet.no.

•

Bærekraftperspektivet er et viktig styringsverktøy, PBL § 6-1

Etter PBL § 6-1: Nasjonale forventninger
For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen
etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking
Videre reguleres kystsoneplanleggingen av PBL § 6-2

§ 6-2 Statlige planretningslinjer
Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet eller for et
geografisk avgrenset område.
Statlige planretningslinjer skal legges til grunn ved:
a) statlig, regional og kommunal planlegging etter loven her
b) enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter loven her eller annen
lovgivning
Nasjonale føringer:
I hovedsak er det tre lover som ligger til grunn for den kommunale kystsoneplanleggingen.
Disse er:
• Havressursloven
• Akvaturloven
• Naturmangfoldsloven
Andre:
• Stortingsmelding
• Andre føringer
Utfordringer:
•

Kommunene som har utdaterte kystsoneplaner må revidere disse
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•
•
•

Søke å få til en interkommunal kystsoneplanlegging, flere fjorder som grenser til to eller flere
kommuner.
Det må utøves smidighet i plan arbeidet
Viste til Gullestadrapporten – Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til
begjær.

Konklusjon:
I følge Steinar Larsen så er etter PBL kommunene pliktig til å samarbeide med
Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratet er pliktig til å bistå kommunene.
----------------------------------------------------ooo-----------------------------------------------------------------Neste mann ut var Arvid Ahlquist fra Fiskarlaget Nord orienterte regionrådet om hva de som
representanter for kystflåten mener kommunene bør fokusere på i
kystsoneplanleggingen, se http://www.tromso-omradet.no
Arvid Ahlquist beskrev trakk først opp et historisk bakteppe av situasjonen for kystflåten.
Hovedbudskapet var at den lokale fiskeflåten står overfor store utfordringer som; arealbeslag fra
petroleumsnæringen, havvindkraftverk, tidevannskraftverk og akvakultur.
Ahlquist la frem det han kalte for virkeligheten, sett fra Fiskarlaget Nords ståsted:
•
•
•

Selv en enkelt lokalitet kan få betydelig større konsekvens for lokale fiskere i fjorder og langs
kysten enn hav anleggets utbredelse tilsier
Økende mengde dispensasjoner fra gjeldende arealplan
Oppdrettslokaliteter sperrer for gytemoden kystfisk

Kystfiskerenses framtidige behov ble også betonet.
•
•
•
•
•
•

Siden situasjonen ser ut til å tilspisse seg, må kystsoneplanene revideres så fort som mulig.
Det er uholdbart å basere utviklingen på dispensasjoner – det er imot sentrale retningslinjer.
må sikre at det også blir plass til småskala fiske langs kysten; hevd på sin aktivitet.
Lite rasjonelt å fremme en ny næring på bekostning av en eksisterende
Kunnskapsmangel om interaksjon mellom villfisk og oppdrettsvirksomhet
Behov for betydelig forskning som kan bekrefte det fiskerne opplever og det som faktisk skjer

Ahlquist la frem et forslag til prosess for utvikling av kystsoneplaner:
•
•
•

Viktig at alle som kystsoneplanen får virkning for, deltar i prosessen fra dag 1
Når høringsrunden starter er det for sent - da er svært mye av premissene låst
Fiskarlaget Nord har mange lokale fiskarlag som organiserer brorparten av også småskalafiskerne
i Troms. Disse stiller opp!
--------------------------------------------------------ooo-------------------------------------------------------------Neste ut var Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), ved
kommunikasjonsdirektør Are Kvistad. For Kvistads presentasjon se, http://www.tromso-omradet.no
Kvistad åpnet med å si:
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”Verden trenger mat og vi utnytter kun 6 promille av sjøarealet innenfor grunnlinja til oppdrett i dag.
Ser vi på lakseproduksjonen er Nord-Norge svært viktig som produsentregion. Ikke bare i volum i
dag, men landsdelen utmerker seg med gode miljøforhold og store arealer tilgjengelig”.
Kvistad trakk opp et bilde av dagens situasjon for havbruksnæringen (laks og
ørret) og påpekte videre utviklingsmulighetene for næringen.
I 2010 var bildet følgende, se grafisk fremstilling under

Eksport av havbruk og fiskeri

2010:
Havbruk (62 %): 33 milliarder
Fiskeri: (38 %): 20,4 milliarder
o Etterspørsel etter norsk laks og ørret økt med 70 % i Norge i 2010.
o 20 000 arbeidsplasser i Norge, direkte og indirekte knyttet til tjeneste- og utstyrsleverandører.
o Eksporterer over 10 millioner måltider med laks og ørret hver dag hele året. Det dekker
sjømatbehovet for 30 – 40 millioner mennesker.
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Viktig næring for sysselsetting og busetting i områder som ellers er næringssvake, næringen skaper
ringvirkninger og det er store utviklingsmuligheter i fremtiden både for etablerte arter og ikke minst
for nye arter. De gode lokalitetene for oppdrettsproduksjon er en av de beste naturressursene i fylket
vårt og for så vidt i store deler av Norge.
Videre:
I verdikjede havbruk inngår kjerneaktivitetene oppdrett (avl, stamfisk, settefisk, matfisk),
fiskeforedling (den del av slakting og foredling som skjer på oppdrettet fisk) samt grossistledd.
Verdikjede havbruk inkluderer i tillegg til oppdrett av laks og ørret også oppdrett av marin fisk og
skjell.
Status i Tromsø-området
Balsfjord: Har en enorm effekt fra HB næringa gjennom fiskefôrproduksjon (Ewos) (100
arbeidsplasser), emballasjeproduksjon (Bewi), men vil ikke ha "oppdrett"
Karlsøy har stor aktivitet fra LA på sjø og vil gjerne ha mer. (PT 25 arbeidsplasser). Har mange
innbyggere som jobber innen brønnbåtnæringa og annen service.
Tromsø kommune: Har 20-25 arbeidsplasser på sjø og en enorm ringvirkning fra all
havbruksvirksomhet i Fylket /landet. (service, utstyrlev (Nofi), Eksportutvalget, Nofima,
Fiskerihøgskolen mv).
Kvistad presiserte at Havbruksnæringen trenger gode og forutsigbare kystsoneplaner. Dette kan bl.a.
gjøres gjennom:
- At arealplanene følges
- Rullering
FHL’s miljøpolitiske målsetting
”Sjømatproduksjonen skal være miljømessig bærekraftig og miljøforurensninger skal ikke begrense
mulighetene for å produsere trygg sjømat”
Kvistad presiserte at FHL har:
•

en nullvisjon på rømming

•

luseproblemet skal løses

•

forsøpling av fjordene skal løses

Kvistad avsluttet med å si:
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•

”Vi trenger næringsutvikling - og sjømat”

•

FHL oppfordrer politikerne til å delta på møter i regi av FHL.

Arne Luther, leder av det kommunale fiskeriutvalget presenterte utvalgets arbeid så langt.
Budskap:
•

Minsteflåten er limet langs kysten

•

struktureringen fører feil av sted

-----------------------------------------------------ooo----------------------------------------------------------------Siste mann ut var Kurt Oddekalv, Norges miljøvernforbund.
Oddekalv presenterte Norges miljøvernforbund.
Oddekalv var meget skeptisk til FHL, noe som gjennomsyret hele presentasjonen. Se for øvrig
powerpointpresentasjonen på regionrådets hjemmeside: http://www.tromso-omradet.no
Budskap:
•

Norges Miljøvernforbund vil presse oppdrettsnæringen inn i tette anlegg og til å rense utslippene
sine i løpet av to år

•

NMF er også opptatt av å bevare villaksbestanden.

Oddekalv la frem følgende lysark:
”Det aller beste for villaksen er at alle samarbeidar for å sikre at vi opprettheld bestandane. Det er
difor svært positivt dersom vi får til ein betre dialog mellom villaksinteressene og oppdrettsnæringa
som medfører konkrete tiltak”, seier Aina Valland i FHL.
Når det gjaldt rømmingsproblematikken henviste Oddekalv til en grafisk fremstilling fra
Fiskeridirektoratet for 2001-2009
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STORE MØRKETALL
Havforskningsinstituttet v/ Ole Torrissen mener at det rømmer opptil fire ganger så mange fisk fra
oppdrettsanlegg som offisielle tall viser.
Et annet problem som Oddekalv presenterte var nedslammingen av havbunnen i oppdrettesfjordene.
Krav fra Norges Miljøvernforbund:
•

Norges Miljøvernforbund forlanger tette, flytende anlegg som pumper vann fra over 50 m dyp og
som renser alle sine utslipp (gjødsel).

•

Ordnede industrielle forhold som annen industri innen 2 år.

•

Næringen må ned i 1/5 av dagens størrelse

Presenterte et Kinesisk landbaserte anlegg i drift; Guanmenshan-prosjektet, se for øvrig
powerpointpresentasjonen.
Budskap:
•

Teknologien for tette, flytende anlegg er her allerede.

•

Kravet om omlegging innen to år er ikke på grunn av behov for mer forskning, men fordi villaksen
og villtorsken bare har to år igjen om vi ikke gjør noe nå.
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Behandling:
Etter presentasjonene var det et ordskifte/debatt. Under er det presentert et utdrag av ordskiftet.
Gunda Johansen (ordfører, Balsfjord kommune)
Regionrådet bør snakke om forurensning i havbruksnæringen. Vi har vi hatt denne debatten i lang tid
i landbruksnæringen og vi har fått bukt med mye av forurensingen. Vi bør få dette til i oppdrettsnæringen også (…) det må være plass for en diskusjon dialog med næringen.
Jeg har tro på en interkommunal kystsoneplanarbeid. En ting vi også må ta opp er lukkede
landbaserte anlegg.
Bent Gabrielsen (ordfører, Karlsøy kommune)
Vår kommuneplan vil inneholde en kystsoneplan. Regionrådet bør sette ned et utvalg som kan
samordne kystsoneplanarbeidet i regionen, inkl. Skjervøy kommune. Videre må vi se på spørsmålet
om kommunal arealavgift. Gabrielsen var også inne på en eventuell konflikt mellom vindmøller og
fiskeri( …)han var også opptatt av spørsmålet om hvordan man skal gå frem for å sette ned et
regionalt kystsoneplanutvalg, i denne forbindelse ser han for seg at regionrådet benytter seg av den
kompetansen som Kystdirektoratet Region Troms innehar.
Gunda Johansen, la frem følgende forslag til vedtak:
Forslag: til vedtak
Tromsø-områdets regionråd starter arbeidet med å vurdere grunnlaget for et samarbeid om en
regional kystsoneplan, gjerne etter en interkommunal modell, hvor flere tilstøtende kommuner kan
inngå i arbeidet. Arbeidsutvalget søker bistand hos fylkeskommunen og andre for
kunnskapsinnhenting og legger frem forslag for regionrådet om arbeidsform og framdrift.
I regionrådsmøtet i januar 2011 kom det også frem at rådmennene i kommunene stiller seg åpen til en
regional prosess i forbindelse med kommunenes utarbeidelse av kystsoneplaner.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt, med 8 stemmer.
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Vedtak:
Tromsø-områdets regionråd starter arbeidet med å vurdere grunnlaget for et samarbeid om en
regional kystsoneplan, gjerne etter en interkommunal modell, hvor flere tilstøtende kommuner kan
inngå i arbeidet. Arbeidsutvalget søker bistand hos fylkeskommunen og andre for
kunnskapsinnhenting og legger frem forslag for regionrådet om arbeidsform og framdrift.

016/11

ORIENTERING - FREMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVETS
FELLESAPPARAT – TILRETTELEGGING FOR
REISELIVET I TROMS

Representanten Frid Fossbakk (H) meldte seg innhabil, da hun er nestleder i styret for Visit Tromsøregionen AS. Resten av regionrådet sa seg enig i Fossbakks vurdering.
Behandling:
Saken ble behandlet som forelag, som en orientering av fylkestingets behandling av
reiselivsrapporten, Fremtidig organisering av reiselivets fellesapparat – tilrettelegging for reiselivet i
Troms
Hogne Eidissen, rådmann i Balsfjord
Mente at rapporten som var fremlagt var alt for fragmentert uten at han utdypet dette noe særlig.
Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune
Mente at det er viktig at kommunene i regionen er medlem i destinasjonsselskapet Visit Tromsøregionen AS.
Etter et kort ordskifte ble følgende forslag lagt frem for votering.
Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd tar saken til orientering
2. Reiselivssatsingen i Nord følges opp på neste regionrådsmøte. Til møtet inviteres Visit
Tromsø-regionen AS, reiselivsforum i Balsfjord og Karlsøy.
3. Det settes av minimum to timer til behandling av saken.
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Votering:
Enstemmig vedtatt. Representanten Frid Fossbakk avsto fra av å stemme pga. innhabilitet.
Vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd tar saken til orientering
2. Reiselivssatsingen i Nord følges opp på neste regionrådsmøte. Til møtet inviteres Visit
Tromsø-regionen AS, reiselivsforum i Balsfjord og Karlsøy.
3. Det settes av minimum to timer til behandling av saken.

017/11:

REGIONRÅDETS ORGANISERING

Saken ble behandlet på bakgrunn av forelagt notat.
Behandling:
Etter ønske fra flere av regionrådets representanter ønsker leder Hausberg at man ser på og vurderer
en eventuell endring av organisasjonen.
Ønsket om å se på organiseringen av regionrådet sin arbeidsform er forankret i to hovedpunkt:
1. Dagens organisering gir store utfordringer i forhold til arbeidsmengde, saksbehandling og
møtekollisjoner. Tenker da spesielt på at regionrådet personer med stor arbeidsmengde og
møtefrekvens.
2. Det er ytret ønske fra flere av dagens medlemmer om skille mellom overordnede politiske saker
og mer administrative oppgaver.
Etter en gjennomgang av organisasjonsmodeller samt etter samtale med sekretariatsledere for Salten
regionråd, Vesterålens regionråd, Sør-Troms regionråd, Midt-Troms regionråd, Nord-Troms
regionråd og Vest-Finnmark regionråd ser en at regionrådene er ulikt organisert og sammensatt.
Det er mange fellesnevnere når det gjelder organiseringen av de ulike regionrådene.
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Debatt:
Arild Hausberg, leder:
Vi må spisse oss, innefor reiseliv, kystsoneplanlegging og friluftsrådet for å nevne noen områder.

Frid Fossbakk, Tromsø:
Vi har store utfordringer innenfor helse og omsorg og folkehelsen.
Bent Gabrielsen, ordfører i Karlsøy
Et eget rådmannsutvalg vil være en god ide. I dag bør vi se på muligheter for flere interkommunale
samarbeidsområder, nevner her, de vi i dag har samarbeide på. Karlsøy kommune har samarbeid
innenfor brann- og redning og fra 1. juni også med Remiks. Samarbeide innefor havnesegmentet vil
være noe å se på.
Kjell Lekang, Karlsøy
”Vi har kompetansen. Vi (regionrådet) burde fremstå som et sterkt organ som gir sterke signaler til
fylkeskommunen”.
Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord
”Vi burde jobbe videre med integrering av Nord-Troms regionen”.
Hogne Eidissen, rådmann i Balsfjord
”Flott at Tromsø kommune er på tilbudssida, tenker da i denne omgang på heldagsmøtet på den nye
brannstasjonen til Brann- og redning.
Laila B. Johansen, næringskonsulent i Karlsøy
Vi må alle ha åpne sinn for samarbeide.

Etter ordskiftet ble det lagt frem følgende forslag til vedtak:
Forslag til vedtak:
Tromsø-områdets regionråd oppretter rådmannsutvalg.
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Votering:
Enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

Vedtak:
Tromsø-områdets regionråd oppretter rådmannsutvalg.

018/11:

UTVIDELSE AV REGIONRÅDET – LONGYEARBYEN LOKALRÅD

Daglig leder orienterte regionrådet om den foranliggende prosessen for forslaget og ønsket fra
Longyearbyen lokalråd, ved leder Kjell Mork .
Etter en kort debatt ble følgende forslag fremmet av leder, Hausberg:
Forlag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd imøteser en søknad fra Longyearbyen lokalråd. Regionrådet
presiserer viktigheten av å ha en god kontakt med Svalbard, noe som kan oppnås gjennom at
Longyearbyen lokalråd blir fullverdig medlem.
2. En søknad må etter regionrådets vedtekter, § 8 UTVIDELSE/UTTREDEN, 1.te ledd, behandles i
det alle regionrådets kommunestyrer, etter at det har oppnådd 2/3 flertall i regionrådet.
Votering:
Enstemmig vedtatt, med 8 stemmer.
Vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd imøteser en søknad fra Longyearbyen lokalråd. Regionrådet
presiserer viktigheten av å ha en god kontakt med Svalbard, noe som kan oppnås gjennom at
Longyearbyen lokalråd blir fullverdig medlem.
2. En søknad må etter regionrådets vedtekter, § 8 UTVIDELSE/UTTREDEN, 1.te ledd, behandles i
det alle regionrådets kommunestyrer, etter at det har oppnådd 2/3 flertall i regionrådet.
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019/11:

HELSE NORD RHF – ORIENTERING
Representert ved styreleder Bjørn Kaldhold

I denne sesjonen satt Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd i plenum.

Stikkord for orienteringen; se også regionrådets hjemmeside: http://www.tromso-omradet.no
• Samhandlingsreformen
• Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge – betydningen av sykestueplassene i Nord-Troms og
Finnmark
• Det er 88 kommuner i Nord-Norge – og det er behov for samarbeid med alle for å løse oppgaver –
og behov for samarbeid på kompetanseområdet spesielt
• Nord-Norge i front når det gjelder bruk av IKT i helsetjenesten
• Samhandlingsreformen iverksettes 01.01.2012 – da skal avtalene være på plass
• Fremdeles uklarheter i forhold til finansiering av reformen (Reformen er i hovedsak i
kommunereform)
• Gjennomgang av investeringsplaner i Helse nord
Fra debatten:
• Hvem skal definere når en pasient er ferdigbehandlet?
• Er det større bruk av spesialisthelsetjenester i by enn i distrikt?
• Utfordring med helgestengt distriktspsykiatrisk senter i Nord-Troms (pasienter skrives ut eller
flyttes til Åsgård i helgene)
• Røntgen Sonjatun – kortere bemanningstid nå enn i oppstarten
• Utfordring med tjenester i Nord-Troms distriktsmedisinske senter – UNN vil ikke dekke utgiftene
• Helse Nord skal betale for spesialisthelsetjenester som skal være på den enkelte plass
• Telemedisin – mange muligheter, men utfordring med å få ordnet opp i systemet med betaling for
konsultasjon
• Vært arbeidet for å trygge finansieringen rundt sykestuesengene i departementet
• Helsenett – viktig for god kommunikasjon mellom kommunene og helseforetakene
• Viktig å ivareta kvalitet i helsetjenesten – i den nye reformen vil spesialisthelsetjenesten få en
rettledningsplikt

Leder for Tromsø-områdets regionråd ønsket alle velkommen til en hyggelig middag.

Etter denne presentasjonen hadde Tromsø-regionen et særmøte for å behandle siste sak for dagen.
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Sak 014/11:

REGNSKAP 2010 OG BUDSJETT 2011

Regnskap for 2010 og forslag til budsjett ble lagt frem for regionrådet for godkjenning.
Behandling:
Det ble under behandlingen av regnskapet for 2010, påpekt at det kunne vært satt opp tydeligere slik
at det enkelt viste inntektssiden og utgiftssiden, balansert mot hverandre, slik god regnskapsskikk er.
Daglig leder:
Opplyste at han tar denne anbefalingen til etterretning og vil påse at dette blir gjort ved fremlegging
av inneværende års regnskap.
Leders forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråds regnskap for 2010 legges frem for godkjenning
2. Tromsø-områdets regionråds budsjett for 2011 legges frem for godkjenning
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt, 8 stemmer.
Vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråds regnskap for 2010 legges frem for godkjenning
2. Tromsø-områdets regionråds budsjett for 2011 legges frem for godkjenning
020/11:

EVENTUELT

Ingen saker var blitt fremmet under denne saksposten.

021/11:

OPPSUMMERING

Regionrådets leder, Arild Hausberg fortok en oppsummering av dagens møte.
Regionrådets konklusjon var at det hadde vært en vellykket møtedag med mange gode og nyttige
innlegg og dertil tilhørende ordvekslinger.

Møtet avsluttet kl. 18.00
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Dag 2
FELLES SESJON
Tirsdag, 29. mars var satt av til felles sesjon med Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets
regionråd.
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØ-REGIONEN
Innledning ved Torbjørn Evanger, Nord-Troms Næringsforum (vedlegg: presentasjon)
• Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen ble vedtatt i 2008. 9 kommuner og 90000 innbyggere
• Kritiske røster til planen da den ble utarbeidet – Tromsø’s rolle som motor i nord – bidro til at det
positive i tiltaket forsvant
• Hva har skjedd siden planen ble vedtatt?
o Matinkubatoren etablert i forbindelse med prosjektet Kysten hus
o Bioenergiforum
o KRO (skjer mye, men kunne skjedd mer)
o Møte desember 2010 mellom sekretariatene i regionrådene og Nord-Troms næringsforum
(NTNF)
o Møte mellom NTNF og Næringsforeningeningen for Tromsøregionen 21. februar – NFTR
kan ikke prioritere dette arbeidet – skal prioritere sine medlemmer
o Avklaringsmøte med Troms fylkeskommune 7. mars – ingen motforestillinger mot
initiativet – positivt at distriktskommunene er pådrivere – skepsis til å ha med flere regioner
i Troms
• Utfordringer til dagens møte; skal man gå i gang eller ikke? Hva med eierskap, styring,
finansiering, ledelse?
Sagt i den påfølgende debatten:
• Reiselivet syder og koker – vi må ha proaktivitet, vi må ut og finne dem (aktørene)
• Prosjekt Snuhavn
• Renovasjon
• 14 kommuner i Stavangerregionen samarbeider, vi mangler motorer
• Samarbeid gir synergi. Vertsskapsrolle- infrastruktur
• Trenger ikke å utvide Visit Tromseregionen As , bare utnytte det vi har
• Nærsynt næringsliv
• Operasjonaliser strategisk næringsplan – opprette et selskap (AS) som kan være en pådriver for
regionen. Milepæler -> Mål
• Kopling av aktører
• Samarbeid, Tromsø er innfallsport.
• Mange hindringer for små bedrifter
• Enda et selskap (strategisk næringsselskap) – bruk de eksisterende –styrke næringshager
• Definere oppdarget – hvordan følge opp Strategisk næringsplan – starte med å konkretisere hva vil
vi med en tiltaksplan – forprosjekt.
• Finn potensialet i næringa
• Etablere et prosjekt
• Et RDA-prosjekt
• Vi må tenke på bedriftenes premisser
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Vi må ha en prosjektleder
Vi trenger et selskap som kan ivareta vertsskapsrollen
Hvordan kan vi få turistene ut til de små reiselivsaktørene
Aktivitetene i distriktene (de små) kan bli større – hvordan får vi dette til – en prosjektleder som er
proaktiv.
De små selskapene har behov for markedsføring og booking
Tror vi ikke er i posisjon til å starte et strategisk næringsselskap nå?

Oppsummering:
• Enighet om å gå videre med arbeidet.
• Det må lages en prosjektskisse med presisering av oppdraget/forprosjektet.
• Nord-Troms Næringsforum ved Halti næringshage får i oppdrag å utarbeide en konkret
prosjektskisse.
• Prosjektskissen/saken sendes regionrådene til behandling før iverksetting.

PRESENTASJON AV REMIKS
Ved styreleder Sissel Meyer og markedsansvarlig Gørhild Olsen..
Remiks AS er et selskap i dag eid av Tromsø kommune og Karlsøy kommune.
Remiks verdier:
Miljø, pålitelig, tilgjengelig og nyskapende.
Remiks inviterer til samarbeide, Sissel Meyer, styreleder.
For ytterligere informasjon, se: http://www.tromso-omradet.no

ISHAVSBANEN KOLARI – SKIBOTN
Presentasjon ved John Egil Ottosen, plan- og næringssjef Storfjord kommune
Se Tromsø-områdets regionråd ’s hjemmeside: http://www.tromso-omradet.no

BREDBÅNDFYLKET
Presentasjon ved daglig leder Dag-Kjetil Hansen.
Se også: http://www.tromso-omradet.no

MØTE MED HELSEFAKULTETET, Universitetet i Tromsø
Ved dekan Arnfinn Sundsfjord og Arnfinn Andersen
Tema var samarbeid med kommunene og samhandling i utdanning av helsepersonell
• Helsefak har stor bredde i utdanningene
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Utfordring i forhold til legene; forgubbing. Stor andel i Nord-Norge uten fastlege
o Nordland og Finnmark ca 15 %, Troms ca 17 %
Legeutdanningen: revidert studiemodell fra 2012
Forventningene til praksisarenaene – få til avtaler med primærhelsetjenesten
I forhold til turnuslegeordningen – prøve å få til en ”regional kvote” som kan sørge for dekning
over hele landet i såkalte ”nybørjarstillingar”
Forpliktende samarbeid med kommunene – Tromsø har undertegna avtale. Ønsker å få dette på
plass i Nord-Troms i denne valgperioden
Omfatter ca 50 studenter pr år i Nord-Troms kommunene på mange ulike helseområder
Universitetet ønsker å komme tettere på kommunene og diskutere behov og løsninger – møter
fagfolk i Nord-Troms neste uke

Etter å ha gjennomført en felles sesjon mellom de to regionrådene var tilbakemeldingene på møtet
enbart positive. Regionrådenes sekretariater fikk også gode tilbakemeldinger for vel gjennomført
møtearrangement.

Møte hevet kl 1430

Berit Fjellberg
Daglig leder Nord-Troms regionråd

Yngve Voktor
Daglig leder Tromsø-områdets regionråd
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