PROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Klokkeslett:

Regionrådet
Tromsø, rådhuset, formannskapssalen
22. mars 2013
10.00

Tilstede på møtet:
Balsfjord kommune: Oddvar Skogli (SP)
Karlsøy kommune: Hanny Ditlefsen (RRR), Birger Bull (RRR) og Laila B. Johansen (AP)
Tromsø kommune: Anni Skogman (FrP), Øyvind Hilmarsen (H) og Kristin Røymo (AP)
Møtet ble ledet av nestleder, Hanny Ditlefsen.

Forfall:
Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei (H), Gunda Johansen (AP)
Karlsøy kommune: Frank Harry Pettersen (FrP)
Tromsø kommune: Jens Johan Hjort (H)

Fra administrasjonen møtte:
Balsfjord kommune: Hogne Eidissen, rådmann
Karlsøy kommune: Jan-Hugo Sørensen, rådmann
Tromsø kommune: Per Limstrand, kommunaldirektør

Rett utskrift bekreftes
Tromsø,

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 07/13:

INNKALLING OG DAGSORDEN
Innkalling godkjent
Dagsorden
o Leder av rådmannsutvalget, anbefalte på vegne av rådmannsutvalget
at årsmøtet utsettes til regionrådets møte, 24. mai 2013.03.25
Vedtak:
-

Årsmøtet utsettes til regionrådsmøte, 24. mai 2013.
Enstemmig vedtatt
Sak 08/13:

PROTOKOLL
Vedtak:
Protokoll fra regionrådsmøte, 18. januar 2013, vedtas slik den foreligger.
Enstemmig vedtatt

Sak 09/13:

DAGSAKTUELLE SAKER
a. PETROMARITIM STRATEGIPLAN FOR TROMSØ KOMMUNE
Ordfører Hanny Ditlefsen innledet debatten med å klargjøre hvorfor Karlsøy
kommune ønsket denne saken satt opp på sakskartet under tema Dagsaktuelle
saker.
Debatt:
Under debatten fremsatte byrådsleder, Øyvind Hilmarsen følgende forslag til
vedtak:
Forslag til vedtak:
Regionrådet respekterer kommunens rett til å fremme egne planer.
Det vurderes om «Tromsøregionens petroleumsstrategi» fra 2005/2006
Skal revideres.
Enstemmig vedtatt
b. FELLES STRATEGI FOR OPPDRETTSNÆRINGEN
Oddvar Skogli trakk opp bakgrunnen til at Balsfjord kommune ønsket denne
saken på sakskartet.
Debatten som fulgte etter innledningen ble fulgt opp med følgende forslag til
vedtak:
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Forslag til vedtak:
Regionrådet tar saken til etterretning.
Enstemmig vedtatt

Representantene Øyvind Hilmarsen forlater møtet.

Sak 11/13:

REGIONAL KYSTSONEPLAN
Sekretariatets leder orienterte om prosjektets status. Videre orienterte daglig
leder om opprettelsen av prosjektgruppen.
Daglig leder ba også regionrådet om å ta stilling til om styringsgruppen som skal
opprettes i forbindelse med prosjektet skal være rent administrativ eller også skal
ha politiske medlemmer.
Debatt:
Under debatten ble følgende forslag til vedtak fremmet.

Forslag til vedtak:
Det settes ned en administrativ styringsgruppe. Hver deltakerkommune utpeker
sitt medlem.
Fylkeskommunen deltar med et medlem.
Enstemmigvedtatt.

Sak 10/13:

BKTS’S REGIONALE UNGDOMSSATSING
Saken ble presentert for regionrådet av representanter fra Tromsø ungdomsråd
og Anette Tunheim Jakobsen fra ungdomsklubben TVIBIT.
Orienteringen høstet mange gode ord.
Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Regionrådet ønsker å bli orientert om den
videre prosessen når det gjelder det påtenkte prosjektet.
Enstemmig vedtatt
Representanten, Kristin Røymo forlater møtet.
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Sak 12/13:

ÅRSMØTE
Årsmelding og regnskap
Dette punktet utsettes til regionrådsmøtet, 24. mai. Dette fordi regionrådets
regnskap inngår i Tromsø kommunes totale regnskap. Tromsø kommune vil
behandle regnskapet 22. mars 2013.
Rådmann Hogne Eidissen opplyste at deres regnskapsavdeling har gått gjennom
regnskapet og funnet det i orden. Regnskapsavdelingen har ingen ting å utsette
på regionrådets regnskap.

Forslag til vedtak:
Årsmelding og regnskap utsettes til regionrådets maimøte.
Enstemmig vedtatt.

Handlingsprogram
Besluttet utsatt til regionråds møte 24. mai 2013.
Forslag til vedtak:
Behandlingen av regionrådets handlingsprogram utsettes til regionråds maimøte.
Enstemmig vedtatt

Valg av revisor
Besluttet utsatt til regionråds møte 24. mai 2013.

Forslag til vedtak:
Valg av revisor utsettes til regionråds maimøte.
Enstemmig vedtatt
Vedtekter
Regionrådet ser det som nødvendig med en gjennomgang av regionrådets
vedtekter. Det ble derfor foreslått at rådmannsutvalget ser på går gjennom
dagens vedtekter og legger frem forslag på eventuelle endringer av vedtektene,
på årsmøtet 24. mai 2013.
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Forslag til vedtak:
Rådmannsutvalget foretar en gjennomgang av dagens vedtekter og legger frem
sitt forlag på årsmøtet, 24. mai 2013.
Enstemmig vedtatt

Større prinsipielle saker
Besluttet utsatt til regionråds møte 24. mai 2013.
Forslag til vedtak:
Saken utsettes til regionråds maimøte.
Enstemmig vedtatt

Sak 13/13:

EVENTUELT

Felles landbrukskontor
Representanten Birger Bull stilte spørsmål om status i prosessen med å utrede et
eventuelt felles landbrukskontor for Tromsø-området.
Rådmannsutvalget ved rådmann Hogne Eidissen orienterte om saken.
Representanten Birger Bull sa seg fornøyd med svaret og takket for orienteringen.

Medlem i PetroArctic
Daglig leder brakte opp spørsmålet om regionrådet skal melde seg inn i
nettverket, PetroArctic.

Anni Skogman mente at dette spørsmålet må legges frem på neste
regionrådsmøte, 24. mai 2013.
Forlag til vedtak:
Spørsmålet om regionrådets deltakelse i nettverksorganisasjonen PetroArctic
legges frem for regionrådet som egen sak i regionrådets møte, 24. mai 2013.
Enstemmig vedtatt
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Møtet ble avsluttet med felles lunsj.
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