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PROTOKOLL 
 
Utvalg: Regionrådet   
Møtested: Tromsø   
Møtedato: 9. november 2012 
Klokkeslett: 10.00 – 15.45 
 
 
 
Tilstede på møtet: 
Balsfjord kommune: Ingen 
Karlsøy kommune: 
Ordfører Hanny Ditlefsen (RRR), Laila B. Johansen (AP) og Gunn Hansen (KP), (for Frank Harry 
Pettersen)  
Tromsø kommune: 
Varaordfører Anni Skogman (FrP), og Kristin Røymo (AP) 
 
 
Forfall: 
Balsfjord kommune: Ordfører Ole-Johan Rødvei (H), varaordfører, Kjell-Sverre Myrvoll (SP) og 
Gunda Johansen (AP) 
Karlsøy kommune: Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) 
Tromsø kommune: Ordfører Jens Johan Hjort (H)  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Hogne Eidissen, rådmann Jan-Hugo Sørensen og kommunaldirektør Per Limstrand. 
 
Møtet ble ledet av regionrådets nestleder, ordfører Hanny Ditlefsen. 
 
 

 
 

Rett utskrift bekreftes 
 
 
 

Yngve Voktor 
Daglig leder 
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Saker til behandling: 

 

 

 
037/12: Innkalling og dagsorden 

    Behandling: 

  Vedtak: 

  Innkalling og dagsorden vedtas med de endringer som ble påpekt. 

 

    Enstemmig vedtatt. 

 

038/12: Protokoll 

    Behandling: 

Vedtak: 

  Protokoll fra siste regionrådsmøte vedtas slik den er forelagt. 

 

  Enstemmig vedtatt. 

 

039/12: Internt bytte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

Kommuneoverlege i Tromsø kommune og leder av OSO, Knut Brattland orienterte 

i saken.  

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Regionrådet sier seg enig i at det interne byttet mellom kommunaldirektør Eva T. 

Olsen og kommuneoverlege Trond Brattland kan skje. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

040/12: Kommunale døgnplasser – Øyeblikkelig hjelp 

Kommuneoverlege i Tromsø kommune og leder av OSO, Knut Brattland orienterte 

i saken. 

 

Rådmann Hogne Eidissen opplyste at Balsfjord kommune vil fortsette sitt 

samarbeide med Storfjord kommune i denne saken. 
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Behandling: 

Med bakgrunn i Hogne Eidissens’ opplysninger i saken foreslo leder, Hanny 

Ditlefsen (RRR) at i en i punkt 1 i forslag til vedtak, stryker Balsfjord kommune.  

 

Votering: 

Hanny Ditlefsens (RRR) forslag til endringer var oppe til votering 

 

Forslag til vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd anbefaler at det opprettes et felles utredningsprosjekt for 

Karlsøy og Tromsø. Prosjektet ledes og eies av Tromsø kommune. 

2. Tromsø-området regionråd ber administrasjonen i den enkelte kommune om å legge 

frem sak om slikt prosjekt til politisk behandling, snarest. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

041/12: Olje- og gass i nord - orientering ved Aker Solutions ASA og Dong Energy. 

 
  Vedtak: 

Tromsø-områdets regionråd tar orienteringen fra Aker Solutions AS og DONG Energy AS til 
orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
042/12: Regnskap 2011, forslag til budsjett 2012 samt forslag til budsjett for 2013. 
 

    Behandling: 

 
   
  Vedtak: 

1. Regionrådets driftsregnskap for 2011 godkjennes slik det foreligger.  

2. Regionrådets budsjett for 2012 godkjennes slik det foreligger. 

3. Rådmannsutvalgets forslag til budsjett for 2013 godkjennes slik det foreligger.   

Enstemmig vedtatt 
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043/12: Gjennomgang av regionrådets organisering og vedtekter – juridisk rådgiver Nina Wihuri, 
byrådsleders kontor. 

 
    Behandling: 

 
 Anni Skogman (FrP) foreslo nytt punkt 3 i forslaget til vedtak som følger saken.  
 Forslag til nytt punkt 3. 
  

Regionrådet ber rådmannsutvalget, sammen med administrasjonen i de tre kommunene 
om å sette ned et utvalg som får i oppgave å foreta en utredning av ulike 
organisasjonsmodeller, samt legge frem forslaget i regionrådet for behandling. 

 
Votering: 
Først voterte man over Anni Skogmans’ forslag til nytt punkt 3, ble lagt frem for votering. 
Deretter ble forslag til vedtak med punktene 1, 2 og 3 (nytt) lagt frem for votering i sin 
helhet. 
 
3. Regionrådet ber rådmannsutvalget, sammen med administrasjonen i de tre kommunene 
om å sette ned et utvalg som får i oppgave å foreta en utredning av ulike 
organisasjonsmodeller, samt legge frem forslaget i regionrådet for behandling. 
 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Tromsø-områdets regionråd ser behovet for en gjennomgang av dagens 

organisasjonsmodell for regionrådet, før man ser på eventuelle nye vedtekter. 

2. Regionrådet ber deltakerkommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø å vurdere behovet 

for ny organisasjonsmodell for regionrådet.  

3. Regionrådet ber rådmannsutvalget, sammen med administrasjonen i de tre 

kommunene om å sette ned et utvalg som får i oppgave å foreta en utredning av ulike 

organisasjonsmodeller, samt legge frem forslaget i regionrådet for behandling. 

 

Enstemmig vedtatt 

     
 
 
044/12: Longyearbyen lokalstyre – søker om fortsatt observatørstatus 
 
 Behandling: 
  
 Anni Skogman (FrP) fremsatte et nytt punkt 2 i det forelagte forslag til vedtak: 
  

2. Tromsø -områdets regionråd ønsker Longyearbyen lokalstyre fortsatt velkommen som 
observatør i regionrådet. 

    

   Votering: 
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   Anny Skogmans’ forslag ble satt opp mot administrasjonens forslag.  

 

Vedtak: 

2. Tromsø-områdets regionråd ønsker Longyearbyen lokalstyre fortsatt velkommen som 
observatør i regionrådet. 
 

Enstemmig vedtatt 

 

Deretter ble administrasjonens forslag, med nytt punkt 2 tatt opp til votering: 

 

Nytt forslag til vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd tar Longyearbyen lokalstyres’ vedtak i saken til etterretning. 

2. Tromsø-områdets regionråd ønsker Longyearbyen lokalstyre fortsatt velkommen som 

observatør i regionrådet. 

Enstemmig vedtatt 

 

 
045/12: Nye Driv – Studenthus – orientering- Espen Hoås Rygg 
  
 Vedtak: 
 Tromsø-området regionråd tar orienteringen om Det nye driv til orientering 
 
 Enstemmig vedtatt 
 
 
046/12: Eventuelt 
 

1. Etter forespørsel fra vararepresentant Hanne Larsen (SP), Karlsøy kommune 

vedrørende lærermangel ved skolen på Rebbenesøy gav Tromsø kommune ved byråd 

for Utdanning, Anna Amdal Fyhn en god og oversiktlig orientering. Hanne Larsen takket 

for en god og oversiktlig orientering. 

2. Regional skredsikringsinfo – orientering – daglig leder, Yngve Voktor orienterte om 

saken og leste opp svaret fra Fylkesmannen i Troms. 

3. Bompengeselskap/kontor for Troms – ordfører Hanny Ditlefsen 

- Infrastrukturutvalget følger opp denne saken ved å vise til tidligere brev samt 

purring på svar fra Troms fylkeskommune. 

4. Diverse høringer: 

• Tromsø kommunes planstrategi. – Høringsfrist 15.11.12 
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Behandling: Den enkelte kommune. 

•  Karlsøy kommunes planstrategi. - Høringsfrist 28.11.12 
- Bifalt enstemmig 

Den enkelte kommune? 

• Ny skolestruktur i Tromsø.  - Høringsfrist 21.12.12 
- Regionrådet kommer med felles høringsuttalelse – legges frem i regionrådets møte i 

desember. 

Felles høringsinnspill. – Legges frem 14. desember  

• Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Troms. - Høringsfrist 12.01.13 

Innspillene overlates til den enkelte kommune. 
 
 
 
 

Møtet avsluttet kl. 15.45. 
 
Neste regionrådsmøte avholdes i Karlsøy kommune i rådhuset på Hansnes. 
 
 
 
Yngve Voktor 
sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


