Protokoll
Møte i Tromsø-områdets regionråd
Dato 28. august 2015
Møte nr. 4
Kl
10.00 -12.40
Sted
Kystens Hus, Tromsø
Til stede:

Vår ref.

Karlsøy: Hanny Ditlefsen (RRR), Frank-Harry
Pettersen (FrP) og Laila B. Johansen (AP)
Balsfjord: Ole-Johan Rødvei (H) og Oddvar Skogli
(SP)
Tromsø: Øyvind Hilmarsen (H)og Anni Skogman
(FrP)

Referent: Yngve Voktor

Antall sider

Forfall:
Balsfjord: Gunda Johansen (AP)
Tromsø: Kristin Røymo (AP)

Ikke møtt:

I tillegg møtte: Alf Lorentsen, og Per Limstrand
Referat sendes til:
Regionrådets medlemmer/kommuner
Media
Protokoll legges ut på regionrådets hjemmeside etter godkjenning:
http://www.tromso-omradet.no
Saksliste:

Sak nr 23/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger

Vedtak:
Enstemmig
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Protokoll

Sak nr 24/15

Forslag til vedtak:
Protokoll fra 29. mai 2015, vedtas slik den foreligger
Vedtak:
Enstemmig
Sak nr 26/15

Prosjekt Partnerskapsavtale - orientering

Forslag til vedtak:
1. Regionrådet ser positivt på prosjektet og støtter prosjektet. Vi takker for innbydelsen
til å ha medlem i styringsgruppa.
2. Regionrådet vil utpeke et medlem til styringsgruppa som har bakgrunn i
næringsvirksomhet

Vedtak:
Enstemmig

Sak nr 25/15

Relokalisering av forskningsaktiviteten på holt

Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd ser positivt på at NIBIOS forskningsmiljø i Tromsø videreføres og
er tilfreds med at Landbruks- og matdepartementet har besluttet at Tromsø skal være
hovedsete for instituttets aktivitet i Nord-Norge
2. Tromsø-områdets regionråd slutter seg til Balsfjord kommunes vurdering om at arealer i
Balsfjord kommune vil være velegnede for bred landbruksfaglig forsknings- og
forsøksvirksomhet og oppfordrer til samarbeid mellom regionens landbruksfaglige miljø som
nå bygges opp på Storsteinnes, Balsfjord kommune og NIBIO i Tromsø og nasjonalt med sikte
på gode omforente løsninger til beste for alle parter

Vedtak:
Enstemmig
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Dagsaktuelle saker

Sak nr 27/15

d)

Pasientenes tilbud i distriktene svekkes av UNN

Forslag til vedtak:
Regionrådet er bekymret for det tilbudet UNN ved Pasientreiser gir sine pasienter og
ber Helse Nord vurdere denne situasjonen.
Vedtak:
Enstemmig

Dagsaktuelle saker

Sak nr 27/15

1. Fylkesvei 863- krav om omgjøring til riksvei
Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd slutter seg til vedtaket i Karlsøy formannskap av 25.6.2015 –
om- klassifisering av FV 863 til riksvei.
2. Regionrådets Infrastrukturutvalg får i mandat å utarbeide en veipakke som viser en
oversikt over hvilke fylkesveier i regionen, inklusive fylkesveier som grenser til regionens
nabokommuner som bør omklassifiseres til riksveier.
3. Veipakken sendes til stortinget, samferdselsdepartementet og Troms fylkeskommune.

Vedtak:
Enstemmig

Dagsaktuelle saker

Sak nr 27/15

b) Et arktisk ekstremskirenn på historisk grunn
Skirenn i Baalsruds fotspor
Forslag til vedtak
Tromsø-områdets regionråd slutter seg til ideen.
Vedtak:
Enstemmig
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Dagsaktuelle saker

Sak nr 27/15

2. Felles løft for fottur-turisme i Nord-Norge
Forslag til vedtak:
Tromsø-områdets regionråd slutter seg til ideen.

Vedtak:
Enstemmig

Uttalelse om nærpolitireformen – fylkestinget

Sak nr 28/15

Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd slutter seg til uttalelsen fra Troms fylkesting.

2. Tromsø-områdets regionråd mener at politiet skal være like godt utstyrt som
ambulansetjenesten og redningstjenesten når det gjelder utrykningsmateriell,
herunder også egne helikoptre i alle politidistrikt.

Vedtak:
Enstemmig

Kommunereformen – Rapport fra PWC

Sak nr 29/15

Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd tar utredningen til orientering
2. Regionrådet oppfordrer kommunene som inngår i regionrådets område om
å avklare forutsetninger for eventuelle forhandlinger etter politisk
behandling i de respektive kommunestyrer
3. Regionrådet oppfordrer videre kommunene som inngår i Tromsø-området
om å invitere de andre kommunene i «storkommuneutredningen» til disse
forhandlingene.
4. Regionrådet legger særlig vekt på punktene knyttet til lokalt selvstyre og
demokrati i utredningen

Vedtak:
Enstemmig
4

Uttalelse - Rovdyrforliket

Sak nr 30/15

Forslag til vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd tilslutter seg uttalelsen «Rovdyrforliket – Sonepolitikk og
forvaltning
2. Vedtak med uttalelse oversendes Tromsbenken, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i
Troms

Vedtak:
Enstemmig

Regionrådets møteplan for høst/vinter 2015

Sak nr 31/15

Forslag til vedtak:
Forslag til regionrådets møteplan for høst/vinter 2015 vedtas slik den foreligger
Vedtak:
Enstemmig

Referatsaker

Sak nr 32/15

Prosjekt Kystbyregion Troms – status
- Prosjektet er tildelt 1 millioner kroner av fylkesrådet
- Styringsgruppemøte ble avholdt fredag 21. august
Kystplan Tromsøregionen – status
- Prosjektet er etter søknad tildelt 100.000 kroner ekstra til ferdigstillelse av
prosjektet
- Felles saksfremlegg vil bli fremmet for de enkelte kommunestyrer i
september måned.
Fylkesmannens kurs for folkevalgte – 16.-17. november 2015

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering
Vedtak
Enstemmig
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Sak nr 3315

Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt
1. Permanent finansiering av Regionalt Ungdomsråd
Øyvind Hilmarsen opplyste at Tromsø kommune arbeider med å finne
en permanent finansiering av Regionalt Ungdomsråd på lik linje med
Balsfjord- og Karlsøy kommuner.
2. Alternativ til vold (ATV)
Anni Skogman opplyste om at dette vil være en sak på KS sin
Høstkonferanse
3. Takk for samarbeidet
Leder Hanny Ditlefsen takket regionrådet for det gode samarbeidet i
den tiden som har vært
Regionrådets medlemmer fremførte også en stor takk til Hanny
Ditlefsen for det gode samarbeidet som har vært i regionrådet.
Forslag til vedtak:
Sakene under dette punktet tas til orientering
Vedtak
Enstemmig

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover:

20.-21. oktober 2015:
5. november:
16.-17. november 2015:

KS- Høstkonferanse 2015
Regionrådsmøte
Fylkesmannens Kurs for folkevalgte i kommunejus og
kommuneøkonomi

Yngve Voktor
Daglig leder
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