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PROTOKOLL 
 
 
Utvalg: Regionrådet  

Møtested: Balsfjord kommune, rådhuset  

Møtedato: 06.09.12 

Klokkeslett: 10.30 – 15.00 

 
 
 
Tilstede på møtet: 
Balsfjord kommune: Varaordfører Kjell- Sverre Myrvold (SP), Eva Synnøve Solstad (H), vara for Ole-Johan Rødvei. 

Karlsøy kommune: Ordfører Hanny Ditlefsen (RRR), Odd Harald Johansen (AP), vara for Laila B. Johansen og Gunn 

Hansen (KP), vara for varaordfører Frank Harry Pettersen. 

Tromsø kommune: Ordfører Jens Johan Hjort (H). 

Fra administrasjonen: 

Hogne Eidissen, rådmann i Balsfjord, Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy. 

Forfall: 

Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei (H), og Gunda Johansen (AP). 

Karlsøy kommune: Frank Harry Pettersen (FrP) og Laila B. Johansen (AP). 

Tromsø kommune: Anni Skogman (FrP) og Kristin Røymo (AP), for Magnar Nilsen.  

Gjester: 

Kyrre Didriksen, Salten regionråd og Mona Pedersen, styreleder i Ishavskysten friluftsråd. 

Rett utskrift bekreftes, Tromsø 07.09.12, 

 

 

Yngve Voktor 

              Daglig leder og sekretær 
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Møtet ble ledet av nestleder Hanny Ditlefsen, ordfører i Karlsøy. Regionrådets leder, Ole-Johan Rødvei var 

på tjenestereise til Oslo. 

 

Saksliste: 

Sak 027/12: Innkalling og dagsorden 

- Etter forslag fra rådmann Hogne Eidissen ble sak 030/12 Regnskap 2011 og budsjett 2012 og sak 

031/12 Forslag til budsjett 2013 flyttet til møtets fortsettelse etter lunsj.  

Enstemmig vedtatt 

Innkalling – Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 028/12: Protokoll, møte 11.05.12. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 029/12: Troms fylkeskommune – Regional planstrategi – høring 

Behandling: 

Ordfører, Jens Johan Hjort (H) var tydelig på at det blir feil at bare ordførerne skriver under på 

høringsbrevet, da den enkelte kommune også har sin egen kommunale planstrategi og vil eller har sjansen 

til å levere eget høringsbrev/innspill. Tromsø kommune har også en egen planstrategi etter bestemmelsene 

i plan og bygningsloven. 

Han foreslo derfor at regionrådets høringsbrev/innspill til planstrategien sendes på vegne av regionrådet. 

Hogne Eidissen, understreket, og bekreftet at Balsfjord har en egen planstrategi etter bestemmelsene i plan 

og bygningsloven. 

Jan-Hugo Sørensen bekreftet også at Karlsøy kommune har en kommunal planstrategi etter 

bestemmelsene i plan og bygningsloven 

Jan Hugo Sørensen ønsker at man i høringsbrevet presiserer at regionrådet ønsker et fylkeskommunalt 

fokus på rekrutteringen i den tradisjonelle fiskerinæringen på lik linje som det fokus fylkeskommunen har 

hatt når det gjelder landbruksnæringen. Som han sa det: Fiskerinæringen trenger mer fylkeskommunal 

oppmerksomhet”. 

Ordfører Hanny Ditlefsen (RRR) fulgte opp med å bekrefte rekrutteringsproblemene en har i den 

tradisjonelle fiskerinæringen, noe en også har merket i Karlsøy kommune. 
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Vedtak: 

1. Regionrådet vedtar det fremlagte høringsutkastet med de endringer som er fremkommet. 

2. Høringsutkastet etter omarbeiding sendes regionrådets medlemmer til godkjenning. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 032/12: Regionrådets arbeidsform 

Saken ble innledet ved Kyrre Didriksen, Salten regionråd. Didriksen fortalte om organisering, erfaringer 

gjort og om driften av Salten regionråd. 

Organisert etter kml. § 27. Etablert i 1989. 

Salten regionråd har et driftsbudsjett på kr. 2,6 millioner. Bodø kommune bidrar med kr. 29,36 per 

innbygger mens de andre 8 kommunene bidrar med kr. 39,36 per innbygger. 

Regionrådet består av 2 politiske medlemmer fra hver av de ni medlemskommunene, ordfører og en 

politiker fra opposisjonen. Rådmennene har tale og forslagsrett. 

Når det gjelder regionrådets Arbeidsutvalg, så er ikke alle kommunene representert i utvalget.  

Under paraplyen, Salten regionråd har man organisert og formalisert en rekke regionale og 

interkommunale samarbeidsprosjekter, hvorav Salten friluftsråd er et av dem. Andre interkommunale 

samarbeidsprosjekter er Salten kultursamarbeid, prosjektet ”Felles ansvar”, et prosjekt som skal snu unge 

lovbrytere i tide, ”Sunnhet i Salten” ”Partnerskap Salten”, ”Salten strategier”.  

Når det gjelder Salten friluftsråd, så finansieres dette gjennom kommunale tilskudd. Tilskuddet ligger i 

gjennomsnitt på kr. 9,50 per innbygger og midler fra Nordland fylkeskommune. Ellers finansieres prosjekter 

med prosjektmidler som det søkes spesielt om. 

Didriksen presiserte at hos dem skal/er friluftsrådet medlemskommunenes redskap. 

For mer informasjon, se vedlegg.  

Debatt: 

Rådmann Jan Hugo Sørensen åpnet med å skissere kort hvordan man i dag arbeider i Tromsø-områdets 

regionråd. Han presiserte viktigheten av å ha et fast sekretariat med en daglig leder samt et 

rådmannsutvalg. Gjennom et fast sekretariat kan man sikre en kontinuitet i arbeidet. Sørensen var også klar 

på at for å kunne øke kvaliteten på saksforberedelse kan dette blant annet gjøres med at man får et bedre 

samarbeid med rådmannsutvalget. Videre presiserte Sørensen at daglig leder må og kan innhente 

fagkompetanse i saker der det er nødvendig, noe som kan gjøres gjennom å bruke rådmannsutvalget.  

Andre momenter som Jan Hugo Sørensen mente en må ta på alvor er, forfall til regionrådsmøter. Vi må 

jobbe for å gjøre det mer attraktivt å møte i regionrådsmøter. Hvordan kan dette gjøres? Sørensen foreslo å 

ha fokus på følgende områder: 

• Vise rådet utad gjennom markedsføring, hjemmesider og media 



4 

 

• Skape et godt omdømme av regionrådet 

• Justering av vedtekter (må meldes inn til årsmøtet) 

• Lage en oversikt over interkommunale samarbeidsprosjekter (bør fremskaffes) 

Varaordfører, Kjell Sverre Myrvold, var opptatt av at regionrådet må følge med i debatter og politikk og ikke 

minst uttrykke sine meninger i saker som er med på legge retning samfunnsdebatten, på områder som 

samferdsel, infrastruktur med mer. Han stilte også spørsmål om ikke regionrådet bør ta en rolle i forhold til 

interkommunale samarbeidsprosjekter. I det legger han at regionrådet bør se på om rådet bør ha et 

overordnet ansvar i interkommunale samarbeidsprosjekter der et er naturlig og formålstjenlig. Dette 

fordrer imidlertid en oversikt over de interkommunale samarbeidsprosjekter som i dag eksisterer.  

Myrvold var også opptatt av at det settes av nok tid til å debattere neste års agenda. Videre ønsker han at 

det settes av mer tid til de ”gode” diskusjonene. 

Ordfører Hanny Ditlefsen mener at regionrådet skal mene noe om petroleumssatsingen i nord og hva 

denne kan ha og si for Tromsø-området og regionen. Videre etterlyste hun en mer ryddig prosess i forhold 

til den usikkerheten som har segmentert seg rundt spørsmålet om Tromsø kommunes fremtidige 

medlemskap i Ishavskysten friluftsråd. 

Rådmann Hogne Eidissen, var klar på at forutsigbarhet er viktig og det må etterstrebes dette i regionrådet. 

Videre ønsket han at regionrådet skal ”prioritere” seg selv. Videre opplyste han at rådmannsutvalget ønsker 

at sekretariatet blir plassert i Tromsø kommunes rådhus, noe som han opplyste at Limstrand skal se på en 

slik mulighet. Dette for at daglig leder skal komme inn i et ”miljø”.  Videre uttrykket Eidissen glede over at 

man har dette interkommunale samarbeidet, han sågar ønsket velkommen flere interkommunale 

samarbeider, som han sa; jeg ser bare muligheter med interkommunalt samarbeid. 

Etter dette ordskiftet la møtets leder, ordfører Hanny Ditlefsen frem forslag til vedtak frem for votering. 

Votering: 

Forslag til vedtak sli det foreligger i tre punkt ble vedtatt, enstemmig. 

 

Sak 033/12:  SAKSFORBEREDELSEN TIL REGIONRÅDSMØTER 

Denne saken ble behørig diskutert under sak 032/12, og på den måten sett i sammenheng med 

regionrådets arbeidsform. 

Møtets leder la derfor forslag til vedtak i med de to punktene frem for votering. 

Votering: 

Forlag til vedtak, enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 034/12:  OPPFØLGING AV REGIONRÅDETS VEDTAK OG SAKER 
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Denne saken ble også sett i sammenheng med de to foregående sakene, 032/12 og 033/12Det vises til 

innledningen ved rådmann Jan Hugo Sørensen samt debatt under sak 032/12, Regionrådets arbeidsform. 

Rådmannsutvalget la i saksfremlegget frem følgende anbefaling: 

Sekretariatet følger opp vedtak og sørger for at disse sendes den enkelte ordfører. Ordfører har ansvaret for 

at saker som trenger politisk behandling i den enkelte kommune blir satt på sakskartet i de respektive 

kommuner. Rådmenn og kommunaldirektører får kopi av sak  

Møtets leder la derfor forslag til vedtak frem for votering. 

Votering: 

Forslag til vedtak, enstemmig vedtatt 

 

Sak 035/12:   ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD 

Denne saken var diskutert i rådmannsutvalget, 23. august 2012. Årsaken til dette var at den nye 

styrelederen i Ishavskysten friluftsråd hadde signalisert et nært forestående eiermøte. Møtedato er nå satt 

til 13. september 2012. 

I regionrådets møte innledet rådmann, Hogne Eidissen, med en etterfølgende debatt og meningsutveksling. 

Friluftsrådets nyvalgte styreleder Mona Pedersen fra Karlsøy kommune var invitert til å være til stede under 

behandlingen.  

Debatt: 

Regionrådet diskuterte saken. 

 

Sak 030/12  REGNSKAP 2011 OG BUDSJETT 2012  

Rådmann Hogne Eidissen la frem et forslag til anbefalte at regnskap 2011 legges frem som en årsmelding 

og ses i sammenheng med budsjettet for 2012i regionrådets novembermøte. Eidissen vil bistå i arbeidet. 

Når det gjelder budsjettet for 2012, kom Eidissen med anbefalinger i forholdt til fordelingen av de ulike 

budsjettpostene. 

Varaordfører Kjell-Sverre Myrvold støtter rådmannens forslag til prosess og løsninger. 

Ordfører Jens Johan Hjort synes forslaget fra Hogne Eidissen hørtes ryddig ut og gikk for det. 

Møteleder, ordfører Hanny Ditlefsen la så frem forlaget fra Hogne Eidissen frem for votering. 

Forslag: 

Regionrådet tar rådmannen i Balsfjord sitt forslag om utsettelse av saken til novembermøte og utsetter 

saken til regionrådets novembermøte. 

1. Regnskap 2011 legges frem i novembermøte og godkjennes i samsvar med fremlagt forslag. 
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2. Budsjett 2012 legges frem i novembermøte og fremlegges i samsvar med fremlagt forslag. 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 031/12:  FORSLAG TIL REGIONRÅDETS BUDSJETT FOR 2013 

Det var enighet om i regionrådet om at det må legges frem et budsjettforslag for 2013 som viser en nøktern 

drift men med økt aktivitet. 

Møteleder, ordfører Hanny Ditlefsen la så frem følgende forslag til vedtak frem for votering. 

Forslag: 

Regionrådets budsjett for 2013 legges frem til behandling i novembermøte. 

 

Leders forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. 

 

Sak 036/12:    EVENTUELT 

  Ingen saker innmeldt under dette punktet. 

 

  Møtet avsluttet kl. 15.00. 

 

Neste regionrådsmøte finner sted i Tromsø, 9. november 2012. Sted og klokkeslett vil bli kunngjort i god tid 

forut for møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


