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REGIONRÅDSMØTE: 
 

PROTOKOLL 
 
Utvalg: Regionrådet   

Møtested: Malangen brygger  

Møtedato: 19.-20. september 2013  

Klokkeslett: 11.00 

 

Tilstede på møtet: 

Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei (H) og Oddvar Skogli (SP) 

Karlsøy kommune: Hanny Ditlefsen (RRR), Laila B. Johansen (AP) og Gunn Hansen (KP) (vara 

for Frank Harry Pettersen) 

Tromsø kommune:  

Forfall:  

Balsfjord kommune: Gunda Johansen (AP) 

Karlsøy kommune:  Frank Harry Pettersen (FrP) 

Tromsø kommune: Jens Johan Hjort (H), Anni Skogman (FrP) og Kristin Røymo (AP) 

Fra administrasjonen møtte: Jan-Hugo Sørensen, Hogne Eidissen og Gunn Marit Opsal  

Gjester: 

Nyvalgt stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) og .leder av samferdselskomiteen i fylkeskommune, Ole M. 

Johansen 

 
Møtet gikk over to dager. Fra lunsj til lunsj. 
 
 
 

Rett utskrift bekreftes 
 

 
        Yngve Voktor 
         Daglig leder 
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Saker til behandling 

Dag 1: 

Sak 22/13: Innkalling og dagsorden 

- Innkalling  

Enstemmig vedtatt. 

- Protokolltilførsel 

Representanten Oddvar Skogli ønsket følgende protokolltilførsel: 

Tromsø kommunes politiske ledelse må kjenne sitt ansvar og ta regionrådets politiske rolle på alvor. 

 

Forslag til vedtak 

Innkalling og dagsorden med merknader samt protokolltilførsel godkjennes slik den nå foreligger 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 23/13: Protokoll, 24. mai 2013 

  Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 24.05.13, godkjennes slik den er sendt ut 

 

Enstemmig vedtatt 

   

Sak 24/13: Orienteringssak – Politiets organisering - Politianalysen – invitasjon til høringsmøter. 

  Daglig leder gikk gjennom forslag til høringsuttalelse. 

- I debatten som fulgte, viste Jan-Hugo Sørensen (rådmann, Karlsøy kommune) at han i løpet av 

møtet skulle fremskaffe KS uttalelse og videre mente han at denne var sterkere enn det 

fremlagte forslag til uttalelse. KS sin høringsuttalelse ble lagt frem for møtet.  

- Leder Ole Johan Rødvei (H) satte frem følgende forslag: 

 

Forslag til vedtak: 
 
Regionrådet slutter seg til KS sin høringsuttalelse 
 
Enstemmig vedtatt 

   

 

Sak 2513: Ungt Entreprenørskap – orientering ved Anne Grete Johansen, daglig leder  

  Orienteringen om prosjektet Ungt entreprenørskap ble etterfulgt av debatt.  

  Debatten ble avsluttet med et tilleggspunkt i forlag til vedtak som forelå i saksinnstillingen. 

 

 

 

 



3 

 

  Forslag til vedtak: 

1. Orienteringen om Ungt Entreprenørskap tas til orientering 

2. Regionrådet anbefaler at kommunene som inngår i regionrådssamarbeidet inngår 

forpliktende samarbeidsavtaler med Ungt Entreprenørskap for på den måten å styrke 

innovasjonsevnen i regionen. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 2613: Nettbasert turistinformasjon – orientering ved prosjektleder, Magnus Kjeldsberg, Balsfjord 

reiselivsforum 

 

 Orienteringen ble etterfulgt av debatt. Regionrådets leder satte frem følgende tilleggspunkt i forslag til 

vedtak som fulgte saksfremlegget. 

 

 Forslag til vedtak 

 

1. Orienteringen tas til etterretning 

2. Arbeidsutvalget gis mandat til å jobbe videre med saken frem til en eventuell realisering av 

prosjektet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 27/13: Mastergradsstipend 

Etter gjennomgang av saksfremlegget ved daglig leder samt leder for rådmannsutvalget ble følgende 

forslag til vedtak satt frem av leder: 

 

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet finansierer Mastergradsstipendet for 2014 med midler fra post Bundne driftsmidler. 

Stipendet for 2014 er på kr. 30.000,- 

2. Arbeidsutvalget får i oppdrag å utforme retningslinjer for Mastergradsstipendet. Disse legges 

frem for regionrådet i november. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 28/13: Forslag til budsjett 2014 

Daglig leder presenterte forslag til budsjett for 2014. Videre viste daglig leder til at rådmannsutvalget 

hadde foreslått at Mastergradsstipendet for 2014 på kr. 30.000 skal finansieres gjennom post Bundne 

driftsmidler, jfr. sak 27/13. 
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Med bakgrunn i rådmannsutvalgets forslag satte leder frem følgende forslag til votering 

 

Forslag til vedtak 

Det fremlagte forslag til budsjett for 2014 med de foreslåtte endringer vedtas. 

 

  Enstemmig vedtatt 

 

Sak 29/13: Dagsaktuelle saker (innmeldt av ordfører i Karlsøy) 

 

Kystplan Tromsøregionen -orientering om status- ved  

Daglig leder og prosjektansvarlig Yngve Voktor orienterte om status i prosjektet. Regionrådet ble 

også bedt om å ta stilling til hvilken modell som skal benyttes i planprosessen når det gjelder den 

politiske behandlingen.  

Regionrådet fikk av styringsgruppens leder, rådmannen i Balsfjord presentert to modeller. Modell 1 

går ut på oppretting av kystplanutvalg mens modell 2 innbefatter at prosessvedtakene skjer i hver 

enkelt kommune. 

 

Styringsgruppens samt rådmannsutvalgets anbefaling med begrunnelse ble presentert som modell 2.  

Regionrådets leder la frem følgende forslag til vedtak: 

 

Forslag til vedtak 

Regionrådet tilslutter seg styringsgruppens anbefaling og vedtak om å gå for modell 2. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Felles landbrukskontor- orientering om status, ved rådmann i Balsfjord, Hogne Eidissen 

Rådmann, Hogne Eidissen orienterte om status i prosjektet. 

Ordfører Hanny Ditlefsen signaliserte at de ønsker å delta i den videre prosessen. 
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Dag 2: 

Møtestart 09.00: 

Sak 29/13: Dagsaktuelle saker (innmeldt av ordfører i Balsfjord)  

Veistandard på Fv 858 og Fv 286 på Malangshalvøya 

 – innledning ved Ole-Johan Rødvei, leder for regionrådet 

Ole M. Johansen leder for samferdselsutvalget i Troms fylkeskommune, opplyste at disse to veiene 

ikke er inne i dagens fylkesveiplan 

Anbefaling fra Johansen: 

En må forta noen strategiske betraktninger når det gjelder fylkesveiene 

• Hver enkelt kommune tar sine veier 

• Liste opp fylkesveiene i regionen og samordne over kommunegrensene 

• Se til Høring - Regional transportplan.  

 

Kent Gudmundsen 

Anbefaler at man velger fylkesveier hvor en oppgradering av veidekket kan realiseres innen 

rimelig kort tid. 

 

Leder fremsatte så følgende forslag til vedtak: 

 

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet gir Infrastrukturutvalget mandat til å utarbeide høringsforslag til Regional 

Transportplan. 

2. Forslaget legges frem for arbeidsutvalget til godkjenning 

Enstemmig vedtatt 

 

Kystvei Tromsø-Harstad – orientering og status 

Innledning ved Ole-Johan Rødvei, leder av Infrastrukturutvalget 

 

Daglig leder la frem arbeidsnotat utarbeidet av Rambøll AS ved arktisk direktør Nils Arne Johnsen i 

form av en PowerPoint presentasjon. 

 

Regionrådets leder og leder av Infrastrukturutvalget, Ole-Johan Rødvei opplyste at det er enighet i 

Kystveiens styringsgruppe om å jobbe videre frem mot realisering av prosjektet.  Regionrådet tilslutter 

seg denne enighet. 
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Dagsaktuelle saker (innmeldt av konst. Byråd for næring og kultur, Nils Kristian Sørheim 

Nilsen) 

Prosessen med ny Strategisk næringsplan for Tromsø og involvering av nabokommunene – ved 

prosjektleder, Helene Brustad Nilsen. 

 

Både Karlsøy og Balsfjord kommune ved de to rådmennene uttrykket undring over at hverken Balsfjord og 

Karlsøy til nå ikke er tatt med i prosessen og viser til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen som ble vedtatt 

i 2008-2018 av ni kommuner. Noe som ble forsterket gjennom spørsmål fra de to rådmennene. 

 

Rådmann i Karlsøy  

«Ønsker Tromsø kommune at de omliggende kommuner skal involveres i planarbeidet? Videre uttrykte han 

ønsker om at både Balsfjord og Karlsøy kommuner involveres i arbeidet enten gjennom invitasjon inn i 

prosjektets arbeidsgruppe eller styringsgruppe.   

 

Som rådmann i Balsfjord uttrykte det: 

Få oss med i styringsgruppen eller referansegruppen. Vi ønsker at Tromsø kommune bruker oss aktivt i 

prosessen. 

 

 
Kystplan – prosessen. Hvordan tenker Tromsø samarbeidet med regionrådet,   

ved Øyvind Rasmussen, RDA rådgiver 

 

Etter en kort spørsmålsrunde kom leder opp med følgende forlag til vedtak 

Forslag til vedtak: 

 

Regionrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 3013: Hybelsituasjon i videregående skoler i regionen – ved Anette Tunheim Jakobsen, Tvibit og Maren 

Irene Gåre Bakkevold, Balsfjord ungdomsråd 

 Etter en god redegjørelse fra de to innlederne og diskusjon hvor det var samstemmighet i møtet, la 

leder frem det forslag som ligger i saksfremlegget 

 

 Forslag til vedtak 

 

1. Tromsø-områdets regionråd vedtar med dette å gå inn som prosjekt-eier sammen med Nord-Troms 

regionråd for prosjektet UMIT. 
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2. Tromsø-områdets regionråd gir Tvibit og RUST mandat til å ferdigstille en søknad til Troms fylkeskommune 

for å skaffe til veie støtte til prosjektet.  

 

Enstemmig vedtatt 
 

  

Sak 31/13: Revisjon av regionrådets vedtekter – forslag 

Forslaget fra rådmannsutvalget ble lagt frem for regionrådet. Det var ingen motstand til forslaget til 

reviderte vedtekter som ble lagt frem i saken. Regionrådets leder la frem forslaget til innstilling som 

fulgte saken frem for votering. 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Tromsø-områdets regionråd vedtar forslag til reviderte vedtekter for regionrådet, slik de                  

foreligger. 

2. Forlaget til vedtekter for Tromsø-områdets regionråd legges frem til endelig behandling i det enkelte 

kommunestyre, etter gjeldende vedtekters § 8, tredje ledd. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 32/13: Eventuelt  

  Ingen saker under dette punktet 
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