Protokoll
Regionrådsmøte 18.-19. september 2014
Rica Ishavshotell

Møtet var to-delt. Første dag åpnet med utsatt årsmøte. Årsmøtet ble avsluttet kl. 10.50. Deretter
ble ordinært regionrådsmøte gjennomført, herunder besøk hos Tromsø havn ved
havnedirektøren.

10.00: Årsmøte
Til stede:
Faste medlemmer: Ordfører og leder Hanny Ditlefsen (RRR) og Kristin Røymo (AP).
Varamedlemmer: Varaordfører Anni Skogman (FrP), byråd Kristoffer Kanestrøm (FrP), Gunn Hansen (KP), Egil
Fjellstad (KP)
Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor
Forfall:
Faste medlemmer: Ordfører Ole-Johan Rødvei (H), ordfører Jens Johan Hjort (H), byrådsleder Øyvind Hilmarsen
(H), varaordfører Oddvar Skogli (SP), varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP), Laila B. Johansen (AP) og Gunda
Johansen (AP).
Varamedlemmer: Eirin Kjær (AP) og Freddy Mikkelsen (SP)
Administrasjonen: Rådmann Jan-Hugo Sørensen og rådmann Hogne Eidissen
Ikke møtt: Ingen

Følgende årsmøtesaker ble behandlet, forslag til:
1. Regionrådets årsmelding for 2013
2. Regionrådets årsregnskap for 2013
3. Regionrådets handlingsprogram for 2014-2015
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Regionrådets årsmelding 2013
Vedtak
Fremlagt forslag til årsmelding 2013 vedtas

Enstemmig vedtatt

Regionrådets årsregnskap for 2013

Vedtak
Regionrådets årsregnskap for 2013, godkjennes slik det er fremlagt.

Enstemmig vedtatt

Forslag til regionrådets handlingsprogram for 2014-2015
Forslag til regionrådets handlingsprogram for 2014-2015 ble gjennomgått av regionrådets
daglige leder.

Debatt
Representanten fra Tromsø kommune, Anni Skogman (FrP) ønsket å følgende tilføyelse under
handlingsplanens punkt, Politisk agenda i årsmeldingen. Følgende tiltak legges inn i matrisen,
Politisk agenda.
Hva
Kartlegge kommunenes
innfallsvinkel til
kommunesammenslåing

Hvem
Regionrådet

Hvordan
Sak på sakslisten

Forslag til vedtak
Nytt tiltak i handlingsplanen settes inn under punktet Politisk agenda.
Enstemmig vedtatt
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Etter forslag fra Anni Skogman (FrP) strykes tiltaket som omhandler opprettholdelse av RDAordningen.
Forslag til vedtak
Tiltaket «Opprettholdelse av RDA ordningen» tas ut av forslag til handlingsplanen.
Enstemmig vedtatt

Kristin Røymo (AP) fremmet forslag om at alle tiltakene i forslag til handlingsplan må være
målbare.
Anni Skogman (FrP) foreslo følgende forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
Handlingsplanen fremover skal ha målbare tiltak
Enstemmig vedtatt

Deretter ble forslag til handlingsplan med endringer lagt frem for votering.
Forslag til vedtak
Handlingsplan for 2014-2015 med de vedtatte endringer vedtas, slik den foreligger med de
vedtatte endringer.
Enstemmig vedtatt.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 10.50.

Ordinært møte, startet kl. 11.00
Til stede Ordfører og leder Hanny Ditlefsen (RRR) og Kristin Røymo (AP).
Varaordfører Anni Skogman (FrP), Gunn Hansen (KP), Egil Fjellstad (KP).
Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor
Forfall:
Faste medlemmer: Ordfører Ole-Johan Rødvei (H), ordfører Jens Johan Hjort (H), byrådsleder Øyvind Hilmarsen
(H), varaordfører Oddvar Skogli (SP), varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP), Laila B. Johansen (AP) og Gunda
Johansen (AP).
Varamedlemmer: Eirin Kjær (AP) og Freddy Mikkelsen (SP)
Administrasjonen: Rådmann Jan-Hugo Sørensen og rådmann Hogne Eidissen
Ikke møtt:
Ingen

Sak 18/14:

Innkalling og dagsorden – godkjenning
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Vedtak
Innkalling med dagorden godkjennes slik den foreligger.
Enstemmig vedtatt
Sak 19/14:

Protokoll, av 30.05.14 – godkjenning

Forslag til vedtak:
Protokoll av møte 30. mai 2014 vedtas slik den er forelagt
Vedtak: Enstemmig

Sak 22/14:

Samferdsel i Tromsø-området

Hensikten med denne saken var at regionrådets leder ønsket en diskusjon om tilstanden til
fylkesvegene i Tromsø-området og hvordan en eventuelt kan gå sammen om felles prioriteringer
på de viktigste fylkesvegene i Tromsø-området.
Det ble ikke fattet noe vedtak i saken. Regionrådets medlemmer viste til regionrådets og de enkelte
kommuners høringsinnspill til Handlingsplan for fylkesveg 2015-2017 (-2023)

Sak 20/14:

Besøk hos Tromsø havn

Vedtak
Informasjonen gitt av havnedirektøren er tatt til orientering
Enstemmig vedtatt
Ordfører Ole-Johan Rødvei (H)ankom regionrådsmøtet, kl.14.50. Vararepresentant Eirin Kjær (AP),
ankom kl.15.00.

Sak 21/14:

Kystveien Tromsø – Finnsnes - Harstad

Saken ble innledet av ordfører Ole-Johan Rødvei, leder av Infrastukturutvalget og leder av
arbeidsgruppen for prosjekt Kystveien Tromsø-Finnsnes – Harstad. Rødvei fortalte kort om
prosessen frem til i dag og viste til saksfremlegget fra daglig leder.

Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd bifaller arbeidsutvalgets organisering av prosjekt Kystvei
som fremlagt.
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2. Tromsø-områdets regionråd bevilger 30.000 kroner i forprosjekteringmidler på lik linje
med Sør-Troms regionråd.

Debatt
Under debatten som fulgte ønsket representanten Egil Fjellstad (KP) at «Kystvei II» tas med i
utredningen.
Representanten Anni Skogman (FrP) fremmet forslag om et nytt punkt 3 i forslag til vedtak som
forelå i saken. Nytt punkt 3. «Daglige ledere i de tre respektive regionrådene får ansvar for å drifte
prosjektet fremover.»
Votering
Det ble så votert over nytt punkt 3. . «Daglige ledere i de tre respektive regionrådene får ansvar for å
drifte prosjektet fremover.»
Forslag til vedtak
3. Daglige ledere i de tre respektive regionrådene får ansvar for å drifte prosjektet fremover.
Enstemmig vedtatt
Deretter ble det votert over fremlagt vedtak med innarbeidet punkt 3.
Forslag til vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd bifaller arbeidsutvalgets organisering av prosjekt Kystvei
som fremlagt.
2. Tromsø-områdets regionråd bevilger 30.000 kroner i forprosjekteringmidler på lik linje
med Sør-Troms regionråd.
3. Daglige ledere i de tre respektive regionrådene får ansvar for å drifte prosjektet fremover.
Enstemmig vedtatt

Sak 26/14:

Saksordførere i regionrådet

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
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1. Modellen som foreslås innføres som en prøveordning for perioden 2014-2015, med
påfølgende evaluering i slutten av perioden.
2. Arbeidsutvalget kommer opp med navn til de foreslåtte sakstemaer/områder til neste
regionrådsmøte.
Enstemmig vedtatt

Sak 23/14:

Finansiering av regionalt ungdomsråd

Representanten Eirin Kristin Kjær (AP) erklærte seg selv inhabil i saken da hun til daglig
arbeider i 50% stilling som sekretær for Tromsø ungdomsråd.
Kommunaldirektør Per Limstrand bekreftet at representanten var inhabil i denne saken.
Forslag til vedtak:
1.

Tromsø-områdets regionråd anbefaler at Balsfjord, Karlsøy og Tromsø går sammen for å
sikre driften av Regionalt ungdomsråd gjennom å bevilge til sammen 35 000 kroner til
felles opplæring og valg av nye rådsmedlemmer for høsten 2014. Følgende fordeling
foreslåes: Balsfjord kr11.000, Karlsøy kr.8000,- og Tromsø kr. 16.000.

2.

Tromsø-områdets regionråd anbefaler kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø om å gå
sammen for å sikre permanent drift av Regionalt ungdomsråd ved å innarbeide den
enkelte kommunes tilskudd i kommunens budsjett.

Debatt
Under debatten ble det gitt signaler om at når det gjelder permanent finansiering av driften av
regionalt ungdomsråd så skal man benytte seg av den kostnadsnøkkelen som benyttes ved
finansiering av regionrådet og Ishavskysten friluftsråd, når det gjelder den enkelte kommunes
økonomiske bidrag.
Videre ble det signalisert at regionalt ungdomsråd bør se på det foreslåtte budsjett på nytt, med
tanke på redusering av enkelte poster, herunder sekretærfunksjonen.

Representanten Anni Skogman fremsatte følgende nytt punkt 1. Videre at punkt 2 i det fremlagte
forslag til vedtak beholdes men får følgende tilføyelse.
Nytt punkt 1.
Regionrådet finner selv penger til regionalt ungdomsråd for 2014
Ny setning i punkt 2.
Forslag til budsjett for 2015 legges frem for kommunene senest 1. 11. 2014.

Votering
Regionrådets leder foreslo at regionrådet først voterer over representanten Anni Skogman’s forslag
til nytt punkt 1 samt tillegg i punkt 2. Deretter legges eksiterende forslag med forslag til endinger
frem til votering.
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Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt
Nytt punkt 1 legges frem for votering.
1. Regionrådet finner selv penger til regionalt ungdomsråd for 2014
Forslag til tilføyelse i punkt 2
2. Forslag til budsjett for 2015 legges frem for kommunene senest 1. 11. 2014.
Enstemmig vedtatt
Sakens fremlagte forslag inklusive nytt punkt 3 ble så lagt frem for votering
Forslag til vedtak
1.

Tromsø-områdets regionråd anbefaler at Balsfjord, Karlsøy og Tromsø går sammen for å
sikre driften av Regionalt ungdomsråd gjennom å bevilge til sammen 35 000 kroner til
felles opplæring og valg av nye rådsmedlemmer for høsten 2014. Følgende fordeling
foreslåes: Balsfjord kr11.000, Karlsøy kr.8000,- og Tromsø kr. 16.000.

2.

Tromsø-områdets regionråd anbefaler kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø om å gå
sammen for å sikre permanent drift av Regionalt ungdomsråd ved å innarbeide den
enkelte kommunes tilskudd i kommunens budsjett. Forslag til budsjett for 2015 legges frem
for kommunene senest 1. 11. 2014.

Enstemmig vedtatt

Dag 2:
Oppstart kl.09.00
Faste medlemmer: Ordfører og leder Hanny Ditlefsen (RRR), ordfører Ole-Johan Rødvei (H), byrådsleder Øyvind
Hilmarsen (H), ordfører Jens Johan Hjort H) , Gunda Johansen (AP) og Kristin Røymo (AP).
Varamedlemmer: Varaordfører Anni Skogman (FrP), for Jens Johan Hjort frem til kl.10.00, Gunn Hansen (KP),
Egil Fjellstad (KP) og Brage Sollund (AP, vara for Kristin Røymo (AP) fra kl.10.30 til11.30)
Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor
Forfall:
Faste medlemmer: Varaordfører Oddvar Skogli (SP), varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) og Laila B.
Johansen (AP).
Varamedlemmer: Freddy Mikkelsen (SP)
Administrasjonen: Rådmann Jan-Hugo Sørensen og rådmann Hogne Eidissen
Ikke møtt: Ingen

Sak 24/14:

Agenda Nord-Norge?
Konserndirektør Petter Høiseth i Sparebank1 Nord-Norge informerte om prosjektet

7

Forslag til vedtak:
Regionrådet tar orienteringen til etterretning
Vedtak:
Regionrådet tar orienteringen til etterretning
Enstemmig vedtatt

Sak 25/14:
Dialog om Samhandlingsreformen
Magne Nicolaisen, Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen, Nasjonalt senter for samhandling og
telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge opplyste om at hensikten med besøket i regionrådet
er et ønske om en tettere dialog med kommunene knyttet til samhandlingsrelaterte områder.
Samhandlingsavdelingen ønsker å være på tilbudssiden, og på møter med regionrådene kan man ta
opp saker av regional betydning, som kanskje ikke passer inn i OSO-møtene.
Forslag til vedtak:
Tromsø-områdets regionråd tar informasjonen til orientering
Enstemmig vedtatt

Sak 26/14:

Saksordførere i regionrådet

Behandlet torsdag, 18. september 2014.

Sak 27/14:

Oppfølging sak Kystopprøret

Saken ble lagt frem som oppfølging av vedtak i regionrådsmøte, 4. april 2014, sak 11/14 Kystopprøret
– forvaltning av fiskeressursene, mai 2014.
Saken ble fulgt opp med et forslag til uttalelse som sendes fiskeri- og kystministeren, vedrørende
spørsmålet om lemping i bestemmelsene som gjelder trålflåtens leveringsplikt.

Forslaget førte til debatt. Regionrådets leder la frem forslag til uttalelse til Fiskeriministeren til
votering.

Forslag til vedtak
Uttalelsen som foreligger for regionrådet i saken oversendes fiskeriministeren.
Votering
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Vedtatt mot to stemmer. En representant avsto.

Sak 28/14:

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Møteslutt, 12.45.

Yngve Voktor
Daglig leder
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