Protokoll
Regionrådsmøte
Dato:

12. desember 2014

Møtested: Tromsø, rådhuset, byrådsalen
Til stede:
Karlsøy kommune: Ordfører, Hanny Ditlefsen (RRR) og varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP)
Balsfjord kommune: Ordfører, Ole-Johan Rødvei (H), varaordfører Oddvar Skogli (SP) og Gunda Johansen (AP)
Tromsø kommune: Byrådsleder, Øyvind Hilmarsen (H), varaordfører, Anni Skogman (FrP) og Brage Sollund (AP)
Forfall:
Karlsøy kommune: Laila B. Johansen (AP)
Tromsø kommune: Ordfører Jens Johan Hjort (H) og Kristin Røymo (AP)
Ikke møtt:
Ingen

Møtet ble avholdt i Tromsø kommunes rådhus, bystyresalen. Til møtet var prosjektleder for fylkesmannens
kommunereformprosjekt invitert. Prosjektleder informerte og prosjektet og dets status.
Møtet ble avsluttet med tradisjonell julelunsj på Radisson BLU.

Yngve Voktor
Daglig leder
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Følgende saker ble behandlet på møtet.
Sak 29/14:

Innkalling og dagsorden
Under behandlingen fremmet Ø. Hilmarsen forslag om at regionrådet sender
uttalelse til UNN vedrørende forslag om de varslede kutt i rus og psykiatritilbudet i
Troms. Regionrådet vedtok å følge/støtte Troms fylkesting uttalelse
Behandling
Tromsø-områdets regionråd sender uttalelse til UNN vedrørende de varslede kutt i rus
og psykiatritilbudet i Troms. I uttalelsen brukes samme ordlyd som vedtatt av
fylkestinget.
Enstemmig vedtatt

Innkalling og dagsorden vedas med de endringer som er fremsatt i møtet.
Enstemmig vedtatt

Sak 30/14:

Protokoll – godkjenning
Forslag til vedtak
Protokoll av regionrådsmøte 18.-19. september 2014 vedtas slik den foreligger
Enstemmig vedtatt

Sak 31/14:

Dagsaktuelle saker
- Bussrute 105 (Pendlerbussen) – nedlegging av avganger, se nedenfor – innledning
ved varaordfører Oddvar Skogli
Behandling
Vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd ser med bekymring på den påtenkte reduksjon i
rutetilbudet vedrørende bussrute 105 og ber derfor Troms fylkeskommune og
Troms fylkestrafikk om å revurdere nedlegging av de avganger som planlegges
fjernet.
2. Tromsø-områdets regionråd ber om et snarlig møte med partene.
Enstemmig vedtatt
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- Gjenopptakelse av bussforbindelse fra Tromsø til Hansnes på lørdager – orientering
ved ordfører Hanny Ditlefsen, Karlsøy kommune.
Behandling
1. Vedtak
Tromsø-områdets regionråd ser med bekymring på den påtenkte reduksjon i
rutetilbudet vedrørende bussrute fra Tromsø til Hansnes på lørdager og ber
derfor Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk om å revurdere nedlegging
av de avganger som planlegges fjernet.
2. Tromsø-områdets regionråd ber om et snarlig møte med partene.
Enstemmig vedtatt

-Fylkesmannens kommunereform prosjekt – orientering fra fylkesmannen.
Kommunaldirektør, Jan-Peder Andreassen, Fylkesmannen i Troms/Romssa
Fylkkamánni, Justis- og kommunalavdelingen orienterte regionrådet om status i
fylkesmannens kommunereform prosjekt
Behandling
Vedtak
Fylkesmannens informasjon om kommunereformarbeidet tas til orientering
Enstemmig vedtatt

Sak 32/14:

Saksordførere
Behandling
Forslag til vedtak
Det utarbeides retningslinjer for saksordførere i regionrådet. Disse legges frem i første
regionrådsmøte i 2015.
Enstemmig vedtatt
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Saksutredning:
Regionrådet behandlet i regionrådsmøte, 18. september, sak 26/14 Regionrådets
arbeidsform, hvor en ønsket å se på muligheten for å innføre ordningen med
saksordførere/tema-ansvarlig i regionrådets arbeidsform.
Saken ble behørig diskutert i møtet. Det var enighet om at regionrådet ønsker å
prøve ut en slik organisering som en prøveordning for perioden 2014-2015.
Det ble foreslått et nytt punkt 2 til forelagt forslag til vedtak
2.

Arbeidsutvalget kommer opp med navn til de foreslåtte sakstemaer/områder
til neste regionrådsmøte.

Votering.
Forslag til vedtak
1. Modellen som foreslås innføres som en prøveordning for perioden 20142015, med påfølgende evaluering i slutten av perioden.
2. Arbeidsutvalget kommer opp med navn til de foreslåtte
sakstemaer/områder til neste regionrådsmøte.
Enstemmig vedtatt

Status
Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å få gjennomført et slikt møte i tidene etter
vedtaket. Regionrådets leder og leder for arbeidsutvalget ønsker derfor at en setter
saken opp på sakskartet på nytt med den hensikt å få en grundig debatt og kanskje
komme frem til personer som kan si seg villig til å ta et slikt «verv».
Følgende fire sakstemaer/områder forslås samlet:
1.
2.
3.
4.

Kompetanse/utdanning/oppvekst/kultur
Samferdsel/kommunikasjon/Infrastruktur
Helse/omsorg/samhandling
Innovasjon/Næring

Regionrådet peker ut/enes om fire saksansvarlige, blant de ordførere, byrådsleder og
varaordførere. Videre pekes det ut en nestansvarlig for hvert temaområde.

Postadresse:
Postboks 6900
9299 Tromsø

Gateadresse:
Org.nummer:
Rådhusgata 2
NO 940 101 808 MVA
postmottak@tromso.kommune.no

Telefon / fax:
777 90 000
4750 05 08236
777 90 001

E-post:

Bank / post:

Sak 33/14:

Møteplan for 2015, se nedenfor
Behandling
Forslag til vedtak
1. Forslag til møteplan for 2015 til og med august måned vedtas
2. Høstmøtene bestemmes i augustmøtet
Enstemmig vedtatt

Sak 34/14:

Forslag til budsjett 2015
Behandling
Forslag til vedtak
Sekretariatets forslag til budsjett for 2015 vedtas som forelagt
Enstemmig vedtatt

Sak 35/14:

Referatsaker
I tillegg til de innmeldte referatsaker, meldte daglig leder inn «møte med
Tromsbenken» i tråd med vedtatt handlingsplan for 2015.
Innmeldte referatsaker
- Langsundforbindelsen – vedtak i formannskapet, 19. november 2014.
- Kystplan Tromsøregionen – Planforslag, utsettelsesvedtak i formannskapet,
Behandling
Forslag til vedtak
Referatsakene tas til orientering
Enstemmig vedtatt
-

Møte med Tromsbenken

Daglig leder orienterte om saken. Følgende saker som ønskes tas opp med
Tromsbenken i møte våren 2015 kom opp i møtet.
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-

Arealavgift i forbindelse med nye oppdrettslokaliteter

-

Forsvarets øvings- og skytefelt. En utfordring/bremsekloss i kystsoneplanlegging

-

Infrastruktur herunder samferdsel – statlige bevilgninger

-

FV versus RV – klassifisering av vei (statlig overtakelse av tidligere riksveier som
ble tildelt fylkeskommunene ved innføringen av fylkesreformen i 2010 )

Daglig leder planlegger slikt møte med Tromsbenken, ved leder Øyvind Korsberg.

Regionrådsmøtet ble avsluttet med den årlige julelunsjen på Radisson BLU.
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