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PROTOKOLL 

 
 

Utvalg:   Regionrådsmøte 
Møtested:  Tromsø kommune, rådhuset   
Møtedato:  Fredag 16. september 2011 
Klokkeslett:  10.00-15.00      
 
 
Tilstede på møtet: 
Fra Balsfjord: Ingen  
Fra Karlsøy: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen (for Elisabeth Johansen)   
Fra Tromsø: Arild Hausberg, Øyvind Hilmarsen. Elisabeth Steen møtte for Arild Hausberg  
  mellom kl.10.30 og 12.00 i hans fravær. Hausberg var ute i annet oppdrag.  
 
Forfall: Gunda Johansen, Gunhild Johansen, Kjell Sverre Myrvold, Tom Inge Lund,   
 Elisabeth Johansen  
 
 
Fra administrasjonen møtte: Rådmann Gøril Bertheussen, rådmann Hogne Eidissen og rådmann 
Jan Hugo Sørensen 

 
 
 

Rett utskrift bekreftes 
Tromsø, 26.09.2011 

 
 
 
 

Yngve Voktor 
Daglig leder for Tromsø-områdets regionråd. 

 
 
 
 
Leder Arild Hausberg forlot møtet i tidsrommet fra kl.10.30 til 12.00, grunnet annet viktig oppdrag. I 
hans fravær ble møtet ledet av Bent Gabrielsen, ordfører i Karlsøy 
 
Longyearbyen lokalstyre var invitert som observatør. Lokalstyret var representert ved leder Kjell 
Mork. 
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 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Tittel   
  
    
 022/11:  INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

 Innkalling og saksliste legges frem slik den foreligger. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste med den foreligger 

 Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

 Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste slik den foreligger 

 
 
 023/11: GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
 Leders innstilling: 

           Protokoll fra regionrådsmøte av fra regionrådsmøte, 28.-29.03.11 godkjennes slik den foreligger 
 

          Vedtak: 
           
           Protokoll fra regionrådsmøte av fra regionrådsmøte, 28.-29.03, enstemmig vedtatt. 
 
 

  024/11  REISELIVET I REGIONEN OG NORD-NORGE. HVA KAN KOMMUNENE FORVENTE, 
    HVORDAN KAN KOMMUNENE BIDRA OG HVA FORVENTER REISELIVET FRA  
    KOMMUNENE?      

 

 

  Leders innstilling: 
Regionrådets leder legger frem rapporten ”Sluttrapport: Uredning om fremtidig   

  destinasjonsstruktur i Troms”, samt vedtak i fylkesrådet, sak 31/11 samt vedtak i fylkestinget, sak 

  15/11 for regionrådet. 

 

Behandling  

Etter de tre presentasjonene ble det en god debatt, se for øvrig presentasjonene på regionrådets 

  hjemmeside, http://www.tromso-omradet.no 

http://www.tromso-omradet.no/
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Budskapet oppsummert fra de tre presentasjonene samt svar på spørsmål var: 

- En trenger store destinasjonsselskap i Nord-Norge 

- Kommunene må ta ansvar og satse innefor reiselivsnæringen. De må være ”ærlige” og ta 

ansvar 

- Vi har flere tilreisende 

- Vi har økt omsetning for reiselivsbedrifter i Tromsø-regionen, innefor segmenter som ferie, 

fritid og kurs og konferanse 

- Konferansegjester legger igjen tre ganger mer en vanlige reiselivsturister 

- Regionen trenger god markedsføring av dagens reiselivsprodukter og natur 

- Vi sliter med ulemper som; det er dyrt, ukjent og vi er langt borte 

- Når man skal bygge en merkevare så må man samle seg om et tema, se eks. ”Lofoten”. 

- Visit Tromsø-regionen 

▪ Lanserer ny hjemmeside 

▪ Innfører Online booking for sine medlemmer 

▪ Jobber mye med utenlandsk presse/media 

- Gjennomført us. – 98 % av de som har besøkt regionen vil anbefale Tromsø til sine venner og 

bekjente 

- FoU har begynt å interessere seg for reiselivsnæringen 

- Innovasjon Norge har satt av 10+7,5 millioner kroner til reiselivsprosjekter. Utlysning av 

ordningen vil offentliggjøres i oktober 2011, med søknadsfrist i februar 2012. 

- Innovasjon Norge snakket om en kritisk masse for lønnsomme prosjekter 

- Reiselivsnæringen og kommunen må være enige om en satsing 

- Kommunen må støtte opp om reiselivet i egen kommune 

- Selskaper/reiselivsaktører som ikke er knyttet opp til Online-booking i destinasjonsselskapene 

vil ikke få adgang til den nasjonale bookingsentralen som er etablert (Arne Trengereid, Nord-

Norsk Reiseliv AS) 

- Reiselivsbedrifter som ikke oppfyller minimumskravene til kvalitetsstandarden vil bli utelukket 

- Et godt reiseliv på Svalbard vil gagne Tromsø lufthavn 

o  

Arne Trengereid, Nord Norsk reiseliv, Anne Berit Figenschau, Visit Tromsø-regionen og Børge  

  Hemmingsen, Innovasjon Norge Troms var til stede under debatten og svarte på spørsmål fra både 

  politikere og administrasjon. 
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Debatt: 

Spørsmål: 

Jan Hugo Sørensen etterspurte en arbeidsdeling mellom aktørene på de ulike nivåer, herunder 

  fylkeskommune og kommuner. Videre etterlyste han en sertifiseringsordning for   

  reiselivsproduktene som tilbys. 

 

Gøril Bertheussen mente at Nordland fylkeskommune bruker mye penger på reiselivet i Nordland. 

  Videre etterlyste hun en bredere nasjonal satsing. Videre var hun klar på at kommunene er ute 

  etter en avklaring på hvordan kommer man videre etter at de har signert avtalen med   

  destinasjonsselskapene, her Visit Tromsø-regionen. 

 

Bent Gabrielsen spurte fylkeskommunen om det finnes midler til merking/skilting av   

  reiselivsanlegg.? 

Rune Eliassen, rådgiver, Troms fylkeskommune svarte at aktørene kan søke fylkeskommunen om 

  økonomiske midler til merking/skilting 

 

Anne Berit Figenschau viste til at Bergen jobber langsiktig og bra ved at de lager en reiselivsplan 

  med tiltaksdel hvert 7. år., 25 tiltak. Planen er et samarbeid mellom Bergen kommune og  

  Hordaland fylkeskommune. Figenschau kom med en spenstig utfordring: ”Kanskje vi kunne prøve 

  dette i  vår region 

 

Hogne Eidissen, mente at prosessen med å få til en god overbygging for reiselivet har vært rotete 

  frem til nå, men sa at han nå følte at man er kommet mye lengre, etter at han hadde hørt de tre 

  presentasjonene fra henholdsvis, Nord-Norsk Reiseliv AS, Visit Tromsø-regionen og Innovasjon 

  Norge, Troms. Videre mente han at gründerne må få bedre veiledning til etablering. Han uttrykte 

  også tilfredshet med denne klargjøringen av roller til de tre aktørene, Nord-Norsk Reiseliv AS, Visit 

  Tromsø-regionen og Innovasjon Norge, Troms. 

 

Kjell Mork, Longyearbyen lokalstyre spurte Trengereid om Svalbard er med i Nord-Norsk Reiseliv 

  AS (NNR) sine planer og vurderinger av reiselivet i Nord-Norge. Videre mente Mork at Svalbard så 

  absolutt kan bidra på områder som gruvedrift, FoU/(UNIS) og reiselivstilbudene som   

  attraksjoner. 
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Svalbard hadde besøk av 80 000 turister i 2010. 

 

Arne Trengereid avkreftet at Svalbard ikke er med i Nord-Norsk Reiseliv AS planer. Han svarte med 

  at arktisk opplevelse er Svalbard. Videre sa han at antall turister som besøker Svalbard har gått 

  ned, noe som han mener kan skyldes at det har vært utskiftinger av reiselivs personell og at  

  rederiet Polarstars’ konkurs da dette tilbudet ikke er erstattet av andre. 

 

Jan Hugo Sørensen skrøt av presentasjonene og informasjonen fra de tre reiselivsaktørene. Videre 

  spurte han Trengereid om NNR kan ta initiativ til et profileringsprosjekt hvor alle kommunene blir 

  invitert. Et prosjekt hvor aktørene og kommunene kan lære reiselivsprofilering.  

 

Arne Trengereid repliserte med; ”Vi må sammen skape en arena hvor politikerne og eierne deltar. 

 

Øyvind Hilmarsen konstaterte at Nord-Norsk Reiseliv AS er godt organisert. Han var imidlertid  

  opptatt av transportløyvene for de små reiselivstilbyderne med kjøretøy med passasjerkapasitet 

  under 9 seter. Hilmarsen rettet denne bekymringen til fylkeskommunens representanter. Videre 

  var han opptatt av Tromsø lufthavn, Langnes. Han påpekte behovet for bl.a nødvendigheten av en 

  snarlig forlengelse av rullebanen mot sør, samt terminalbegrensningene/kapasiteten ved  

  utenlandsterminalen. Han etterlyste også ”flyplassutvalget” som var satt ned. Videre var han  

  opptatt av at dagens flytilbud må opprettholdes samt at disse utvikles. 

 

Anne Hjortdal, fylkeskommunen opplyste at hun ville ta Hilmarsens’ etterlysning av transportløyve 

  med tilbake til fylkeskommunen.  

 

Børge Hemmingsen, Innovasjon Norge Troms, opplyste at Næringsdept har nektet reiselivet å  

  sette i gang en nasjonal sertifiseringsordning. Videre etterlyste han noen som kan ivareta de store 

  utviklingsoppgavene i regionen.  

 

Bent Gabrielsen, var klar på at regionrådets arbeidsutvalg må jobbe videre med ”flyplassaken”. 

 

Arne Trengereid var klar på at regionrådet og fylkeskommunen må støtte opp om et ”charterfond” 

  for ny flytrafikk til regionen og Troms. 
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Anne Hjortdal, Troms fylkeskommune svarte at fylkeskommunen vil være med å støtte et slikt 

  fond. 

 

Debatten kuliminerte med at Jan Hugo Sørensen kom med følgende forslag til vedtak: 

1. Regionrådet ber om at Nord-Norsk Reiseliv AS starter og gjennomfører et prosjekt som 

resulterer i en felles profilering og skilting av hele landsdelen, inklusive Svalbard i løpet av 

2012. 

2. Regionrådet ber reiselivsnæringen, destinasjonsselskapene og offentlige myndigheter 

arbeide for en sertifiseringsordning for reiselivsaktørene. 

 

  Vedtak: 

1.     Regionrådet ber om at Nord-Norsk Reiseliv AS starter og gjennomfører et prosjekt som    

 resulterer i en felles profilering og skilting av hele landsdelen, inklusive Svalbard i løpet av 

 2012. 

2.  Regionrådet ber reiselivsnæringen, destinasjonsselskapene og offentlige myndigheter 

arbeide for en sertifiseringsordning for reiselivsaktørene. 

  

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Det var videre enighet i regionrådet om at Tromsø lufthavn settes på dagsordenen til neste  

  regionrådsmøte, fredag 11. november 2011 og at Avinor, lokalt, regionalt og nasjonalt inviteres til 

  møtet. 

 

 

    025/11  KYSTSONEPLAN – REGIONAL KYSTSONEPLANLEGGING? 
 
 
  Daglig leder ved sekretariatet orienterte om status i saken   
 
  Leders innstilling: 

  Regionrådet tar orienteringen til etterretning. 
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         Saksutredning: 

         Viser til tidligere behandling og vedtak i Tromsø-områdets regionråd den, 28. mars 2011, sak  

         015/11 Kystsoneplan – verdiskaping langs kysten? 

 

 Forslag til vedtak 

 Tromsø-områdets regionråd starter arbeidet med å vurdere grunnlaget for et samarbeid om en 

 regional kystsoneplan, gjerne etter en interkommunal modell, hvor flere tilstøtende kommuner kan 

 inngå i arbeidet. Arbeidsutvalget søker bistand hos fylkeskommunen og andre for 

 kunnskapsinnhenting og legger frem forslag for regionrådet om arbeidsform og framdrift. 

 

 I regionrådsmøtet i januar 2011 kom det også frem at rådmennene i kommunene stiller seg åpen til 

 en regional prosess i forbindelse med kommunenes utarbeidelse av kystsoneplaner.  

 

 Votering: 

 Forslaget ble enstemmig vedtatt, med 8 stemmer. 

 

 Vedtak: 

 Tromsø-områdets regionråd starter arbeidet med å vurdere grunnlaget for et samarbeid om en 

 regional kystsoneplan, gjerne etter en interkommunal modell, hvor flere tilstøtende kommuner kan 

 inngå i arbeidet. Arbeidsutvalget søker bistand hos fylkeskommunen og andre for 

 kunnskapsinnhenting og legger frem forslag for regionrådet om arbeidsform og framdrift. 

 

 Status per 16.09.11 

 Et rådmannsutvalg er etablert for kommunene i Tromsø-området. Første møte ble avholdt, 12. mai 

 2011. Neste møte ble avholdt 1. september. På dette møtet var Regional kystsoneplanlegging satt på 

 kartet. Saken ble brakt til torgs av rådmannen i Tromsø, etter en henvendelse av leder for 

 regionrådet.  

 Rådmannsutvalget fattet følgende vedtak: 

  Rådmannsutvalget anbefaler regionrådet om å be om et avklaringsmøte med Troms   
  fylkeskommune. Hensikten med møtet vil være å avklare hvordan regionens kommuner sammen 
  med fylkeskommunen kan komme frem til et godt samarbeide, både når det gjelder utveksling av 
  kunnskap og kompetanse men også med henblikk på å avklare hvordan en kan finansiere en  
  eventuell regional kystsoneplanlegging. 
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                 Etter møte har sekretariatet tilskrevet fylkeskommunen, ved plan- og næringssjef Asbjørn Rask, hvor 

 regionrådet ber om et snarlig møte med fylkeskommunen. Hensikten med møtet vil værer å 

 komme frem til en god samarbeidsprosess som kan føre regionen mot målet. Regionrådet ber om at 

 møtet gjennomføres med deltakere på et høyt nivå. Etter rådmannsutvalgets vedtak anbefaler leder 

 at dette møtet gjennomføres med arbeidsutvalget som møtedeltakere fra regionrådet. 

 

 Vedtak: 

 Regionrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

 Enstemmig vedtatt. 

  

 
026/11: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØ-REGIONEN – VIDEREFØRING  
 
Daglig leder ved sekretariatet orienterte regionrådet om prosjektets status 

 

 Forslag til vedtak: 

 Regionrådet ber rådmennene i de deltakende kommuner om å legge prosjektsøknaden frem for 

 politisk behandling så snart som mulig. 

 

 Vedtak: 

 Regionrådet ber rådmennene i de deltakende kommuner om å legge prosjektsøknaden frem for 

 politisk behandling så snart som mulig. 

 

 Enstemmig vedtatt. 

 

 

 027/11: BIOTECH NORTH  

Prosjektleder Ernst Kloosterman orienterte regionrådet om prosjektet, som er finansiert med 75 % 
RDA midler og 25 % egeninnsats. Prosjektet eies av Næringsforeningen for Tromsø-regionen.   
 
Kloosterman var veldig opptatt av hva som skjer etter at prosjektperioden er over.  Kloosterman 

trakk opp tre problemstilinger  

- Finansiering. En videreføring av prosjektet vil være avhengig av ekstra finansiering, dette i 
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tillegg til medlemsavgift fra medlemmene (bedriftene) 

- Det må være en vilje hos bedriftene til å bidra 

- Finne rett fokus og de rette oppgavene 

 

 Debatt/spørsmål: 

 Arild Hausberg var veldig klar på at dette er Tromsø-regionens industri: ”Dette er vår industri” 

 Videre, stilte han spørsmål om bedrifter fra Balsfjord og Karlsøy var med i prosjektet. Klostermann 

 svarte at det per dags dato ikke er bedrifter fra disse to kommunene som deltar i prosjektet. 

 

 Arild Hausberg takket Kloosterman for orienteringen.  

  

 Vedtak: 

          Regionrådet tar informasjonen vedrørende prosjekt BioTech North til orientering. 
 
          Enstemmig vedtatt 
 

 
028/11: REGIONRÅDETS ARBEIDSFORM 
 
Rådmann Gøril Bertheussen la frem noen tanker om regionrådets fremtidige arbeidsform  på vegne 
av rådmannsutvalget. Tankene ble presentert i form av spørsmål, jfr. spørsmål.  
 
Innlegget fra Bertheussen ble etterfulgt av en god debatt og gode innspill. 
 
Arild Hausberg:  
- Hadde en klar oppfatning av at 50 % av sakene i regionrådsmøtene ikke være orienteringssaker. 

Daglig leder må være ute i ”markedet” å fange opp saker som er aktuelle for regionrådet.  

- Regionrådet må sende alle saker til kommunestyret, etter behandling i regionrådet 

- Rådmennene vil være de sterkeste aktørene til å se hvilke saker som bør tas opp i regionrådet 

- Kanskje skal man vurdere en annen møtedag for regionrådsmøtene? 

- Daglig leder må være proaktiv. Oppsøke fylkeskommunen for på denne måten få tips om saker 

der regionrådet kan være tidlig ute for å påvirke 

 
 Hanny Ditlefsen: 

- Regionrådet/sekretariatet må være ”våken” fange opp fylket sine planer hvor det etter 

regionrådets mening er viktig at rådet uttaler seg. Der ligger ”pengene”. Vi har bruk for 

hverandre (kommune/fylke) 
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- Regionrådet kan være døråpner for hele regionen 

- Hvordan kan vi bli mer synlig? 

 
 
    Gøril Bertheussen: 

- En eventuell partnerskapsavtale mellom regionrådet og fylkeskommunen må ha definerte 

samarbeidsoppgaver 

- Dersom regionrådet skal være en åpen arena for orienteringer fra ulike aktører, må det stilles 

spørsmål om hvordan dette skal skje, på hvilken måte. 

 

    Jan Hugo Sørensen: 

- Regionrådet må benytte seg av pressemeldinger i viktige flaggsaker.  

- Regionrådet må vise muskler 

 
    Hogne Eidissen: 

- Regionrådet må finne saker som vi kan samle oss om. 

 

 Debatten ble avsluttet med følgende vedtak satt frem av leder: 
  
 Forslag til vedtak: 
  

1. Sekretær (daglig leder) refererer diskusjonen og forslag fremsatt i debatten som blir tema i 

neste møte 11/11-11. 

2. Vedtak om regionrådets fremtidige arbeidsform fattes i dette møtet. 

 
 Vedtak: 
  

1. Sekretær (daglig leder) refererer diskusjonen og forslag fremsatt i debatten som blir tema i 

neste møte 11/11-11. 

2. Vedtak om regionrådets fremtidige arbeidsform fattes i dette møtet. 

 
 Enstemmig vedtatt. 
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029/11: OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN – FELLES INTERKOMMUNAL 
 ORDNING 
 

 

    

         Innstilling: 

         Regionrådet ser at slik interkommunal ordning med Tromsø som vertskommune vil kunne gi en l 

         likebehandling for tidligere barnevernsbarn i Tromsø-området som kommer inn under en slik ordning 

         og ber derfor administrasjonen i kommunene om arbeide for en slik ordning slik at den kan komme 

         på plass så snart som mulig. 

 
         Saksutredning: 
          
         Tromsø kommune innførte 27.05.2009 vedtekter for en moralsk basert oppreisningsordning for tidligere 

          barnevernsbarn som har opplevd overgrep, vold og omsorgssvikt under barnevernets omsorg. 

 

         Bakgrunnen for innføringen av ordningen var konklusjonene til Befring-utvalget (i NOU 2004:23) og til sju 

         lokale granskninger av vårt barnevern, gjeldende perioden 1945-1980, om at det skjedde overgrep og 

         omsorgssvikt på våre barneverninstitusjoner i de periodene som ble gransket.  

 

         I Tromsø kommune skal ordningen annonseres 30.09.2011. 

        Før det skal enkelte vedtektsendringer behandles politisk, ut fra erfaringer som er gjort etter 2009, med 

        hva som fungerer og ikke fungerer i en oppreisningsordning. 

         
        Saken finnes på Tromsø kommunes møtekalender. 
 

       Behandling: 

       Kommunalsjef i Tromsø kommune, Irene Valstad Simonsen informerte regionrådet om prosjektet.  

 
- Tromsø kommune vil være den første kommunen i Troms som åpner for denne ordningen. 

- Prosjektet har vært drøftet med fylkesmannen (Svein Ludvigsen). Ordningen vil settes på 

sakskartet i januar 2012 

- Fylkeskommunen har tatt initiativ overfor fylkeskommunen 

- Tromsø kommune har ansatt en person i 100 % stilling 

- Karlsøy og Balsfjord kommune har fått en henvendelse om deltakelse i ordningen fra Tromsø 

kommune 
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- Kommunalsjefen stilte direkte spørsmål til Balsfjord og Karlsøys’ representanter om 

kommunene ønsker å delta i denne ordningen? Hun påpekte viktigheten av at i en slik 

interkommunal ordning må en ha felles vedtekter, samt at det settes ned et felles faglig organ 

som skal vurdere søknadene fra personer som kommer inn under ordningen i de deltakende 

- Valstad Simonsen satte frem to alternativer for fremdrift av ordningen 

▪ Kommunene tiltrer ordningen i oktober 

▪ Kommunene avventer fylkesmannens forslag til ordning 

- Tromsø kommune jobber med å nedsette et faglig kompetanseutvalg (bredt sammensatt) 

 

           Debatt og kommentarer: 

- Arild Hausberg poengterte at dette er et av de mest følsomme domener vi kan ta tak i. ”Vi må ta 

ansvar for de feil som er begått mot disse personene”. Tromsø kommune foreslår med dette et 

interkommunalt samarbeid med Tromsø som vertskommune. 

- Bent Gabrielsen/Jan Hugo Sørensen mente at Karlsøy kommune kan følge/delta i denne ordningen, 

men den må legges frem for formannskapet. 

- Hogne Eidissen opplyste at Balsfjord kommune ikke har behandlet forslaget. Rådmannen tar sikte 

på å legge dette frem for kommunestyret, 14. desember. 

 

          Avstemming: 

 

          Innstilling: 

         Regionrådet ser at slik interkommunal ordning med Tromsø som vertskommune vil kunne gi en l 

         likebehandling for tidligere barnevernsbarn i Tromsø-området som kommer inn under en slik ordning 

         og ber derfor administrasjonen i kommunene om arbeide for en slik ordning slik at den kan komme 

         på plass så snart som mulig. 

 

         Vedtak: 

          Regionrådet ser at slik interkommunal ordning med Tromsø som vertskommune vil kunne gi en l

   likebehandling for tidligere barnevernsbarn i Tromsø-området som kommer inn under en slik  

  ordning og ber derfor administrasjonen i kommunene om arbeide for en slik ordning slik at den 

  kan komme på plass så snart som mulig. 

   

  Enstemmig vedtatt 
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030/11:    EVENTUELT 
 
 
To saker ble behandlet under dette punktet.  

1. Høringsutkast fra regionrådet på Nasjonal Transportplan 2014-2023 Utredningsfasen – Ny 

infrastruktur i nord, Del 2 Forslag til tiltak for transportinfrastrukturen. 

2. Longyearbyen lokalstyres’ som nytt medlem i Tromsø-områdets regionråd 

 

  Ad 1: 

  Sekretariatet la frem forslag til høringsbrev.  

 

  Forslag til vedtak: 

1. Høringsutkastet sendes over sendes over til fylkeskommunen som er foreløpig innspill. Det nye 

regionrådet vil komme tilbake med mer utdypende synspunkter etter konstituering av det nye 

regionrådet. 

2. Regionrådet setter opp utviklingen av Tromsø lufthavn, Langnes på dagsordenen til neste 

møte i regionrådet, 11.november 2011. Til møtet inviteres Avinors’ sentrale ledelse. 

   

  Vedtak: 

1. Høringsutkastet sendes over sendes over til fylkeskommunen som er foreløpig innspill. Det nye 

regionrådet vil komme tilbake med mer utdypende synspunkter etter konstituering av det nye 

regionrådet. 

2. Regionrådet setter opp utviklingen av Tromsø lufthavn, Langnes på dagsordenen til neste møte 

i regionrådet, 11.november 2011. Til møtet inviteres Avinors’ sentrale ledelse. 

 

  Enstemmig vedtatt. 

 

  Ad 2: 

  Leder for Longyearbyen lokalstyre, Kjell Mork foretok en oppsummering av sin tilstedeværelse som 

  observatør i møtet, med følgende ord. 

- Svalbard er opptatt av å få kontakt/samarbeid med Tromsø-regionen 

- Vi har mange felles politiske områder 

- Longyearbyen lokalstyre har partnerskapsavtale med fylkeskommunen når det gjelder 
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videregående skole, i form av elevplasser på vgs. på fastlandet. 

- Vi har arktisk kompetanse, herunder også når det gjelder leting etter mineraler.  

- Ønsker å utvide samarbeidet på kultursektoren. Vi har nytt kulturhus. 

- I dag sloss Framsenteret og Universitetet på Svalbard (UNIS) om EU midler i stedet for å 

samarbeide 

- Har et godt samarbeid med husbanken 

- Et skredsenter i regionen/landsdelen vil også være viktig for oss, da vi har; i tillegg til snøskredfare 

også har sørpeskred. Store deler av Longyearbyen er utsatt for sørpeskred. 

- Sykehuset i Longyearbyen har stort behov for ytterligere samarbeid med Telemedisinsk senter 

 

  Kjell Morks oppsummering: 

  VI har mange sektorer som vi kan og ønsker å samarbeide på. Jeg vil anbefale for det nye lokalstyret å 

  sende søknad om opptak i Tromsø-områdets regionråd. 

 

  Arild Hausberg anbefalte at en tar neste regionrådsmøte på Svalbard. 

 

  Møtet ble avsluttet med at Arild Hausberg takket for seg med følgende ord: 

  Føler at arbeidet i regionrådet har gitt meg mye. Ikke minst det at vi kan møtes på denne arenaen kan 

  være med på å avdramatisere kontroversielle saker. Tilslutt vil jeg takke for et godt samarbeide i  

  regionrådet. 

 

 

 

   

 

  Arild Hausberg 

   Leder  

   Yngve Voktor 

   sekretær 
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