REGIONRÅDSMØTE:

PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested: Tromsø, rådhuset, byrådsalen
Møtedato: 13.12.2013
Klokkeslett: 10.00

Tilstede på møtet:
Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei (H) og Oddvar Skogli (SP)
Karlsøy kommune: Hanny Ditlefsen (RRR), Birger Bull (RRR) for Frank Harry Pettersen (FrP) og
Odd Harald Johansen (AP) for Laila B. Johansen (AP)
Tromsø kommune: Øyvind Hilmarsen (H) og Anni Skogman (FrP) for Jens Johan Hjort (H)

Forfall:
Balsfjord kommune: Gunda Johansen (AP), meldt forfall
Karlsøy kommune: Frank Harry Pettersen, meldt forfall og Laila B. Johansen, meldt forfall
Tromsø kommune: Jens Johan Hjort, meldt forfall og Kristin Røymo, meldt forfall

Fra administrasjonen møtte: Jan-Hugo Sørensen, Hogne Eidissen og Per Limstrand

Rett utskrift bekreftes

Yngve Voktor
Daglig leder

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

Sak 33/13:

INNKALLING OG DAGSORDEN
Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger
Enstemmig vedtatt

Sak 34/13:

PROTOKOLL – SISTE MØTE
Forslag til vedtak:

Protokoll fra regionrådsmøte, 19.-20. september 2013 vedtas slik den er forelagt.
Enstemmig vedtatt

Sak 35/13:

DAGSAKTUELLE SAKER
a. KYSTENS HUS
Saken ble innledet av Jan-Hugo Sørensen og Hanny Ditlefsen, med påfølgende orientering
og presentasjon av prosjektets status ved prosjektleder Ole Gorseth Augestad

Behandling
Presentasjonen ble etterfulgt av en spørsmåls- og diskusjonsrunde. Hvorpå regionrådets
leder la frem følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak
Regionrådet tar orienteringen til etterretning

Enstemmig vedtatt

Sak 36/13:

MASTERGRADSSTIPEND
Forslag til retningslinjer, stipendstyre og søknadsskjema.

Behandling:
Leder fremsatte følgende forslag.
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Først stemmer en over det forelagte forslag i fire punkter, punkt for punkt. Deretter foretas
en avstemming av hver § i retningslinjene.

Votering:
1. Enstemmig vedtatt
2. Anni Skogman (FrP) mente at det burde være et odde tall i stipendstyrets
sammensetting. Noe som også Oddvar Skogli (SP) sluttet seg til. Hanny Ditlefsen
(RRR) foreslo at man reduserte medlemstallet til tre medlemmer, to fra regionrådet
og ett medlem fra universitetet.
Leder la så frem forslaget til Hanny Ditlefsen frem for votering

Forslag:
Stipendstyrets medlemmer reduseres med ett medlem, fra fire til tre medlemmer
hvorav to kommer fra regionrådet og ett medlem kommer fra UiT NAU.

Enstemmig vedtatt

Retningslinjer
§ 1:

Enstemmig vedtatt

§ 2:

Enstemmig vedtatt

§ 3:

Enstemmig vedtatt

§ 4:

Enstemmig vedtatt

§ 5:

Enstemmig vedtatt

§ 6:

Enstemmig vedtatt

§ 7:

Enstemmig vedtatt

§ 8:

Enstemmig vedtatt

Deretter ble det votert over det fremlagte forslag med de foreslåtte endringer under ett.

Enstemmig vedtatt
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Sak 37/13:

ORIENTERINGSSAKER
Regionrådets sak 17/13: Risiko og sårbarhetsanalyse i Tromsø-området – status
Rådmann Jan-Hugo Sørensen leder i rådmannsutvalget samt Yngve Voktor orienterte om
arbeidet frem til dags dato samt status i prosjektet.
Den etterfølgende diskusjon resulterte i følgende forslag til vedtak, fremsatt av
regionrådets leder

Forslag til vedtak:
Regionrådet ønsker at det fremlegges en sak for regionrådet på området
i løpet av våren 2014.

Enstemmig vedtatt
Regionrådets sak 26/13: Nettbasert turistinformasjon - Tourist WiFi – status
Rådmann Hogne Eidissen fra rådmannsutvalget orienterte om status i saken. Eidissen
orienterte om møtet avholdt forut for dagens regionrådsmøte.
Konklusjon fra møtet:
Idehaver jobber videre sammen med rådmannsutvalget og sekretariatsleder med sikte på å
legge frem en sak for regionrådet i januarmøtet.
Et viktig punkt i dette prosjektet er eierskap og rettigheter.

Behandling:
Det var enighet i regionrådet om at dette er et viktig og «nødvendig» prosjekt som det bør
jobbes videre med frem mot en realisering.

Anni Skogman (FrP) mente at en ikke må legge for mye arbeid i prosjektet før man vet
sammensettingen i det «nye» fylkesrådet og ikke minst hvem som blir den nye fylkesråden
for næring.
Dette synet var det også enighet i regionrådet.

Konklusjon:
Regionrådet for seg forelagt en sak i januarmøtet i 2014. Det jobbes videre med prosjektet
som forespeilet av rådmannsutvalget.
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Regionrådets sak 29/13: Kystplan Tromsøregionen – status
Daglig leder, Yngve Voktor og styringsgruppens leder rådmann Hogne Eidissen orienterte
om status i prosjektet samt fremdrift. Herunder også koplingen til det fylkeskommunale
overordnede prosjektet Kystplan Troms. Eidissen presiserte at det ligger store
forventninger til prosjektet samt at det heri ligger en mulighet til å få et godt
interkommunalt styringsredskap når det gjelder forvaltning av den interkommunale
kystsonen.
Voktor presiserte og så viktigheten av at deltakerkommunene sender inn en oversikt over
medgått egeninnsats herunder også reiseutgifter og eventuell kost og losji kostnader som
har medgått til nå i prosjektet. Disse må foreligge før man kan be om delutbetaling fra
fylkeskommunen for dekning av medgått honorar til Norconsult.

Behandling

Forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 38/13:

MØTEKALENDER 2014
Det utsendte forslag til regionrådets og administrasjonsutvalgets møtekalender ble lagt
frem.

Behandling
Leder for rådmannsutvalget, nå administrasjonsutvalget opplyste at
administrasjonsutvalgets møtekalender vil bli justert etter regionrådets møtekalender for
2014. Anni Skogman (FrP) ønsket at de fire første møtene i forslaget til møtekalender ble
forskjøvet enten en uke tilbake eller en uke frem, dette for å tilpasse kalenderen til Tromsø
kommunes medlemmer.
Videre foreslo daglig leder at man strøk novembermøtet.

Regionrådet enet seg om å flytte de fire første møtene en uke frem i tid. Følgende kalender
for regionrådet i 2014 ble da vedtatt, se nedenfor.
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Regionråd
Regionråd
Regionråd
Regionråd
Regionråd
Regionråd

Kommune
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø

Dato
31.jan
28.mar
30.mai
19.sep
12.des

Sted
Rådhuset
Rådhuset
Rådhuset
Rådhuset
Rådhuset

Når det gjelder møtet den 19. september, så kan det vurderes som ett lunsj til lunsjmøte lagt
utenfor Tromsø, jfr. septembermøtet i år.

Sak 39/13:

EVENTUELT
Følgende to saker ble meldt inn under dette punktet.

1. Skifte av leder og nestleder – ved Voktor
Daglig leder orienterte om at leder og nestleder sitter for to år av gangen, noe
som betyr at det skal være lederskifte og nestlederskifte fra og med 2014. Dette
gjøres gjennom rullering. Dette betyr at det er Karlsøy som skal ha leder og
Tromsø som skal ha nestleder. Dette foretas på første møte i Januar måned.
2. Interkommunalt landbrukskontor- status - etter ønske fra Birger Bull.
Rådmann Hogne Eidissen orienterte om status i prosjektet. På direkte spørsmål fra
ordfører Hanny Ditlefsen (RRR) til Balsfjord og Tromsø kommuner om Karlsøy kommune
kan være deltaker i dette samarbeidet svarte både Tromsø kommune ved byrådsleder
Øyvind Hilmarsen (H) og Balsfjord ved ordfører Ole-Johan Rødvei (H) at Karlsøy
kommune er hjertelig velkommen til å delta i dette så gode interkommunale prosjektet.
Som byrådsleder sa det: « Dette er et godt eksempel på et godt interkommunalt
samarbeid.»

Møtet ble avsluttet med at regionrådets leder inviterte regionrådet til julelunsj på Radisson
BLU hotell.
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