Protokoll
Regionrådsmøte
Dato:

30.05.14.

Møtested:

Tromsø, rådhuset, møterom 5A07

Til stede
Tromsø kommune: Øyvind Hilmarsen, Anni Skogman og Kristin Røymo
Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei og Oddvar Skogli
Karlsøy kommune: Laila B. Johansen
Forfall
Tromsø kommune: Jens Johan Hjort
Karlsøy kommune: Hanny Ditlefsen og Frank H. Pettersen
Ikke møtt
Balsfjord kommune: Gunda Johansen
Karlsøy kommune: Gunn Hansen (vara for Frank H. Pettersen)
Fra administrasjonen:
Jan-Hugo Sørensen og Per Limstrand
Forfall
Hogne Eidissen
Møtet ble ledet av nestleder Øyvind Hilmarsen da regionrådets leder Hanny Ditlefsen hadde
meldt forfall på regionrådsmøte, 4. april 2014.
Møtet omfattet utsatt årsmøte og ordinært regionrådsmøte.

Årsmøte
01. Innkalling og dagsorden - enstemmig godkjent
02. Protokoll siste årsmøte – godkjent

03. Årsmøtesaker
- Årsregnskap 2013 - ikke godkjent - innkalles til ekstraordinært årsmøte
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- Årsmelding 2013 - foreslått tatt opp sammen med årsregnskap for 2013

Forslag til vedtak
Behandling av årsregnskap 2013 og årsmelding 2013 utsettes til ekstraordinært
årsmøte.
Enstemmig vedtatt

Handlingsplan 2014-2015
Forslag til vedtak
1. Behandlingen av regionrådets handlingsplan utsettes og tas opp på ekstraordinært
årsmøte sammen med årsregnskap og årsmelding
2. Regionrådets medlemmer får frist til 6. juni med å komme med innspill til
handlingsprogrammet, leveres daglig leder
Enstemmig vedtatt

Ordinært regionrådsmøte
Sak 14/14: Innkalling og dagsorden
Daglig leder meldte inn spørsmål om regionrådet skal levere høringsinnspill i to saker under
sak 17/14: Eventuelt
1. Regional landbruksplan
2. Strategisk næringsplan for Tromsø kommune

Forslag til vedtak
Innkalling og dagsorden med tilleggssaker, godkjennes
Enstemmig vedtatt

Sak 15/14: Protokoll, 04,04,2014
Anni Skogman bemerket at hun ønsket posten «Ikke møtt» tatt inn i protokollen og
for kommende protokoller
Forslag til vedtak
Posten "Ikke møtt" tas inn i protokoll fra 4.4.2014 og for kommende
protokoller
Enstemmig vedtatt
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Sak 11/14: Kystopprøret – forvaltning av fiskeressursene
Forslag til vedtak fra Anni Skogman, mente at punkt 1. Orienteringen tas til
etterretning, strykes.

Forslag til vedtak
Punkt 1: «Orienteringen tas til etterretning» - strykes
Enstemmig vedtatt

Følgende vedtak blir stående
Vedtak
Saken følges opp med ny sak i neste regionrådsmøte
Enstemmig vedtatt

Sak 15/14: Dagsaktuelle saker
Ingen saker innmeldt

Forslag til vedtak
Protokoll, 4.4.2014 godkjennes med de endringer som er foreslått
Enstemmig vedtatt

Sak 16/14. Partnerskapsavtale med UiT Norges Arktiske universitet
Forslag til vedtak
1. Samarbeidsavtalen mellom UiT Norges Arktiske universitet og Tromsø-områdets
regionråd (TOR) inngås slik den foreligger
2. Regionrådets leder og et medlem av regionrådets administrative utvalg inngår i
samarbeidsgruppen, samt en representant fra Næringsforeningen i Tromsøregionen.
3. Regionrådets leder og representanten fra administrativt utvalg skal ikke komme fra
samme kommune.
Enstemmig vedtatt
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Sak 17/14: Eventuelt
Forslag til vedtak
Regionrådet leverer ikke høringsuttalelse til Regional landbruksplan og Strategisk
næringsplan for Tromsø kommune.
Enstemmig vedtatt

Møtet avsluttet kl. 11.15

Yngve Voktor
Daglig leder
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