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PROTOKOLL 
 
Utvalg:   
Møtested: Tromsø, rådhuset  
Møtedato: 18.01.2013 
Klokkeslett: 10.00 
 
 
 
Tilstede på møtet: 
Balsfjord kommune: Ordfører Ole-Johan Rødvei (H), og varaordfører, Oddvar Skogli, (SP) 
Karlsøy kommune: Ordfører Hanny Ditlefsen (RRR), og varaordfører Frank Harry Pettersen 

(FrP) 
Tromsø kommune: Varaordfører Anni Skogman, byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H), (for Jens 

Johan Hjort) og Britt Hege Alvarstein, byråd 
 
 
Forfall:  
Balsfjord kommune: Gunda Johansen (AP) 
Karlsøy kommune: Laila B. Johansen (AP) 
Tromsø kommune: Ordfører Jens Johan Hjort (H) 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Balsfjord kommune: Hogne Eidissen, rådmann 
Karlsøy kommune: Jan-Hugo Sørensen, rådmann 
Tromsø kommune: Per Limstrand, kommunaldirektør og Nils Kristian Sørheim Nilsen og Jan 
Holte, IT-arkitekt og prosjektleder, (spesielt invitert til å kommentere og svare på spørsmål 
vedr. bredbåndssaken) 
 
Møtet ble ledet av ordfører, Ole-Johan Rødvei frem til kl.12.00. Etter 12.00 ble møtet ledet av 
ordfører og nestleder Hanny Ditlefsen. 

 
 

 
 

Rett utskrift bekreftes 
Tromsø, 

 
 
 

Yngve Voktor 
Daglig leder 
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Sak 01/13: Innkalling 

 – godkjent 
 
Sak 02/13: Protokoll, 14. desember 2012. 

 – godkjent 
 
Sak 03/13: Dagsaktuelle saker 
 

a). Sandnessundforbindelsen II. 
Innledning ble holdt av Ole M. Johansen, (FrP) og medlem av Infrastrukturutvalget. 

    Ole M. Johansen trakk opp fylkeskommunens prioriteringer av større vegprosjekter i Troms  
    Fylke. Videre skisserte han ulike løsninger for ny vegforbindelse til Kvaløya. 
 
    Debatt: 

Rådmannen i Karlsøy var først ute. Han roste prosjektet og mente at Karlsøy kommune vil 
nye godt av dette vegprosjektet.  
 
Ordfører, Ole-Johan Rødvei (H) mente at prosjektet også bør ses i sammenheng med en 
eventuell ny veiforbindelse til Harstad, og viste til arbeidet og diskusjonen som har vært i 
regionrådets infrastrukturutvalg. Han var også veldig klar på at en må tenke langsiktig. 
Når det gjelder trafikkgrunnlag for et slikt prosjekt viste han til Ryaforbindelsen som i dag 
har et mye større ÅDT en forventet.  
 
Byråd, Britt Hege Alvarstein, Tromsø (FrP), var opptatt at en må sørge for at den nye 
Kvaløyaforbindelsen henger sammen med resten av veiene i Tromsø og regionen. Videre 
må vi tenke beredskap. Ting henger sammen. Videre opplyste Alvarstein at det ligger 
utredningsmidler i Tromsøpakke III.  
 
Ordfører, Ole-Johan Rødvei, Balsfjord (H) var klar på et det er en slik forbindelse i 
kombinasjon med en eventuell ny forbindelse sørover Harstad vil være viktig for 
samarbeidet mellom næringslivet i nord og sør. 
 
Varaordfører, Oddvar Skogli, Balsfjord (SP), var opptatt av at en ser prosjektet i en større 
sammenheng og nevnte i denne sammenheng, Målselv, Bardu og Dyrøy. 
 
Ordfører, Hanny Ditlefsen, Karlsøy (RRR) spurte om hvilke penger som er til stede slik at 
man kan foreta en snarlig utredning av de den nye Kvaløyaforbindelsen 
(Sandnessundforbindelsen II). Videre var hun opptatt av at en må samarbeide innad i 
regionen men også utad. 
 
Byråd, Britt Hege Alvarstein, Tromsø (FrP), opplyste at Tromsø kommune gjennom 
Tromsøpakke III har satt av 40 millioner til planlegging og utredning av en ny 
Sandnessundforbindelse. 
 
Oppsummering: 
Ole M. Johansen, Tromsø (FrP), medlem av Infrastrukturutvalget oppsummerte med at vi 
en har mange gode ideer om denne forbindelsen. En realisering av ny forbindelse samt 
andre vegprosjekter som kan i regionen kan medføre en utvidet ABS-region som kan gi 
mange gode spin-off effekter. 
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b). Felles landbrukskontor i regionen. 
Leder av regionrådet og ordfører Ole-Johan Rødvei foresto innledningen av saken og viste 
til videre til forprosjektet og dens rapport «Interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-
området», som ble gjennomført som ble gjennomført høsten 2010.  

 
    Viktige spørsmål som må utredes er slike som: 
      - hvorfor skal regionen ha et felles landbrukskontor? 

- kan en øke kompetansen i den enkelte kommune gjennom en slik organisering og 
hvordan? 
 - kan brukerne oppleve å få bedre service fra et felles landbrukskontor? 
 

Ordfører og leder, Ole-Johan Rødvei opplyste at Balsfjord kommune vil sende en skriftlig 
henvendelse til Tromsø kommune om å ta opp denne «ballen» igjen. Brevet vil bli sendt i 
nær fremtid. Videre opplyste Rødvei at Balsfjord kommune er klar til å ta på seg vertskapet 
for et eventuelt feles/interkommunalt landbrukskontor. Han understreket også at flere 
regioner i Norge har innført felles/interkommunal landbruksforvaltning, i det han viste til 
rapporten, «Interkommunal landbruksforvaltning i Tromsø-området». 
  
 

Debatt: 
 
Byrådsleder, Øyvind Hilmarsen sa at Tromsø kommune er villig til å «gå» en ny runde på 
dette spørsmålet. Videre understreket han at byrådet ser positivt på at Balsfjord ønsker å 
ta opp saken igjen. 
 
Nils Kristian Sørheim Nilsen sa at Tromsø’s administrasjon er positiv til tanken, men 
understreket viktigheten av å ta de ansatte med i prosessen, herunder fagforeningene. 
Videre var han opptatt av at en må prate substans, som hva skal et slikt kontor gjøre, hvilke 
oppgaver skal tillegges kontoret. Videre opplyste han at den nye kommunaldirektøren for 
kultur og næring vil bli tildelt denne oppgaven. 
 
Ordfører, Hanny Ditlefsen minte forsamlingen på fylkesmannens formaning til samarbeid 
slik at en kan løfte kompetansen i kommunene og da spesielt viste han til de mindre 
kommunene. Ditlefsen var klar på at for Karlsøy er det det samme hvem de samarbeider 
med bare tjenesten som ytes blir god, og at det ikke skal stå på Karlsøy. 
 
Kommunaldirektør, Per Limstrand var også opptatt at denne prosessen så må man se på 
hva «ny» teknologi kan, nyttegjøre denne i en eventuell løsning. 
 
I møtet var det enighet om at en ønsker mer samarbeid i regionen, noe som også ble 
forsterket av rådmannen i Balsfjord som er meget fornøyd med de allerede eksisterende 
interkommunale samarbeid som Balsfjord har med Tromsø kommune.  
 
Varaordfører, Oddvar Skogli ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre 
med saken. Sørheim Nilsen understreket også dette. Gruppen bør bestå av representanter 
fra Karlsøy, Balsfjord og Tromsø. Gruppens medlemmer må være på administrativt nivå og 
rådmannsnivå/kommunaldirektør. 
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Forslag til vedtak: 
 

Ordfører, Hanny Ditlefsen satte frem følgende forslag til vedtok:  
 

1. Regionrådets sekretariat sender ut «rapporten» til regionrådets medlemmer. 
2. Regionrådet utfordrer de tre «rådmennene», rådmannsutvalget å legge frem sak 

på neste regionrådsmøte.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 

     
c). Det 13 - årige skoleløpet  
Saken ble innledet av rådmann Hogne Eidissen, Balsfjord kommune 

     
Rådmann Eidissen opplyste at Balsfjord skal behandle forslag om nedlegging av 2 
barneskoler, 30. januar 2013. Saken er et resultat av at formannskapet bevilget 200.000 
kroner til en utredning av økonomien i skolestrukturen i Balsfjord. Rådmannens forslag er 
basert på prosess og rapport. 
 
Videre fortalte Eidissen om de erfaringene en har gjort i prosessen, erfaringer som: 
- Nyttegjøre seg av ekstern kompetanse skaper legitimitet til prosessen 
- En må ikke starte slike utredninger uten at man virkelig mener noe med det 
- Balsfjord kommune valgte at rådmannen skulle kommentere rapporten 
- Utredningen er tuftet på kommunens dårlige økonomi, mangel på kompetanse på 

lærersiden 
Kritikk: 
-  barnets beste 
- lang skolevei. 
Læring: 
- lang skolevei må vektes opp mot «kvalitet» 
- ikke start en prosess dersom du/dere ikke ønsker å gjennomføre dette 
- en må være veldig tydelig på økonomi – «på denne måten kan vi innspare» 

 
 
Debatt: 
 
Ole-Johan Rødvei understreket at dersom du ber om en utredning og setter av 200.000 
kroner så gjør du dette ikke dersom du ikke mener noe med det.  
Videre mente Rødvei at en i skoledebatten må vurdere hva som er «barnets beste» 
 
Anni Skogman, varaordfører, Tromsø kommune var blant annet opptatt av kommunene 
skal levere den beste tjenesten til «våre innbyggere». 
 
Hanny Ditlefsen, refererte til fylkesmannens «Januartale» hvor han etterlyste innholdet i 
skolen; «hvorfor er det ingen som snakker om innholdet i skolen». 
 
12.45. (Anni Skogman forlater møtet, pga representasjon) 
 
Oddvar Skogli var bl.a opptatt av at folkemøtene ikke stilte spørsmål om kvalitet og innhold 
i skolen. «Vi politikere må se på det totale tjenestetilbudet». 
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11.55: (Leder og ordfører Ole-Johan Rødvei forlater møtet pga viktig representasjon, 
nestleder Hanny Ditlefsen overtar ledelsen av møtet) 
 
Oppsummering: 
Det ble ikke fattet noen form for vedtak i saken. 
 
 
 
d). Utbygging av bredbånd i regionen. 
Innledning ble holdt ved rådmann Jan-Hugo Sørensen. Sørensen trakk opp de utfordringer 
som Karlsøy kommune står overfor i sitt bredbåndsprosjekt.  
 
Jan Holte kommenterte Karlsøy kommunes prosjekt.  Videre redegjorde Holte kort om de 
utfordringer som Tromsø kommune har hatt med sitt prosjekt, bl.a. måtte prosjektets 
kravspesifikasjoner endres og prosjektet lyses ut tre ganger, før NordixData tok anbudet. 
Holte opplyste på spørsmål fra rådmannen i Karlsøy at tilknytningsavgiften for private 
kunder i anleggsperioden vil beløpe seg til max. 3500 kroner og for næringslivet er det 
snakk om markedspris, men at en vil ta hensyn til bedriftens størrelse og økonomi.  
NordixData vil eie nettet, noe som kan regnes som en rein gavepakke. Prosjektet er tildelt 
98 millioner kroner gjennom RDA, og regnes ferdigstilt i 2016. 
 
 
Debatt: 
 
I ordskiftet kom spørsmålet opp om dette er en sak som regionrådet kan «gjøre» noe med. 
 
Kan regionrådet søke på RUP midler til et utredningsprosjekt?, Nils Kristian Sørheim Nilsen. 
 
Frank Harry Pettersen (FRP), varaordfører I Karlsøy var tydelig på at optisk fiber nett er 
«alfa og omega» for næringslivet i distriktene, viste til fiskeribedrifter på Vannøya. 
 
Kommunaldirektør Per Limstrand forslo at rådmannsutvalget sammen med Tromsø 
kommune tar initiativ til et utredningsarbeid. 
 
Hanny Ditlefsen la rådmannen i Karlsøy sitt forslag til frem for votering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Regionrådet ser positivt på etablere et regionalt prosjekt for utbygging 
av bredbånd i Tromsø-regionen og ber rådmannsutvalget om å fremme  
forslag til mandat for et forstudie til neste møte i regionrådet. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 04/12: Lokalisering av sekretariat 
Kommunaldirektør Per Limstrand orienterte om den videre prosessen, vedrørende en 
eventuell lokalisering av regionrådets sekretariat i Tromsø kommunes rådhus. 
 
Prosessen vil bli fulgt opp i rådmannsutvalget. 

 
Sak 05/12: Regional landbruksplan – Troms fylkeskommune orienterer 
 

Troms fylkeskommune ved konsulent Synnøve Lode og landbruksdirektør Berit Nergård 
Nyre hos Fylkesmannen orienterte om bakgrunn, organisering og prosess videre.  
 
Ordskifte: 
Varaordfører, Oddvar Skogli holdt et lengre innlegg, hvor han talte bøndenes sak. Videre 
advarte han fylkeskommunen mot å gå for bredt ut. 
 
Landbruksdirektøren opplyste om at planprogrammet for landbruksplanen skal ut på en 
lengre høring hos kommunene og andre berørte parter. Høringsperioden er fra 20. februar 
til 10. april 2013.  
 
Møtets leder, Hanny Ditlefsen takket for informasjonen.  

 
 
Sak 06/12: Eventuelt 

    Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
    Møtet avsluttet kl. 14.00. 
 
 
 
 
    Yngve Voktor 
    Daglig leder 
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