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Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 18.12.2015 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00     

Sted  Tromsø, rådhuset, byrådsalen  

Til stede: Forfall: 

Tromsø kommune: Ordfører Jarle Aarbakke (AP), 

byrådsleder Kristin Røymo (AP) og Rolleiv Lind (H) 

 

Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og 

Ole- Johan Rødvei (H) 

 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (RRRR), 

varamedlem Birger Bull (FrP) og varamedlem Gunn Hansen 

(AP). 

 

I tillegg møtte: 

Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Karlsøy kommune, 

konstituert rådmann Karin Friborg Berger, Balsfjord 

kommune og kommunaldirektør Per Limstrand, 

Tromsø kommune  

 

Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP), Balsfjord 

kommune, Eskild Johansen (AP) og varaordfører 

Frank Harry Pettersen (FrP), Karlsøy kommune 

 

Ikke møtt: 

 

 

 

Referat sendes til: 

Regionrådets medlemmer/kommuner. 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

Saksliste 

 

Sak nr 42/15 
Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

http://www.tromso-omradet.no/
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Protokoll legges ut på regionrådets hjemmeside etter godkjenning: 

http://www.tromso-omradet.no 

Vedtak: 

 Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 43/15 
Protokoll 

 

 
Vedtak 

 Protokoll fra regionrådsmøte 5. november 2015, vedtas slik den foreligger 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 44/15 
Kommunereformen prosjekt Storkommunealternativet – 

status/veien videre 

 

Regionrådet fikk presentert status i saken fra de regionrådets kommuner. Presentasjonene 

ble etterfulgt av debatt som bl.a. omhandlet veien videre for prosjektet. 

Vedtak 

1. Det som fremkom under debatten tas til etterretning. 

2. Regionrådet forventer et kraftigere initiativ fra Tromsø kommune. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

http://www.tromso-omradet.no/
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Sak nr 45/15                        Dagsaktuelle saker    

 

Flykningeproblematikken – interkommunalt samarbeid 

Administrasjonen i den enkelte kommune orienterte om status og utsikter på dette området 

i tiden fremover og da med hovedvekt på året 2016 i sine respektive kommuner. 

Orienteringen ble etterfulgt av grundig ordskifte. Fellesnevneren er her at den enkelte 

kommune vil og ønsker å oppfylle sine løfter på dette området. 

Vedtak 

1. Administrasjonen i de tre kommunene, Balsfjord, Karlsøy sammen med regionrådets 

sekretariat ser på muligheten for å starte et forprosjekt som skal se på mulige 

samarbeidsområder for et interkommunalt samarbeid innenfor flyktninge- og 

asylantproblematikken. 

2. Regionrådet ønsker at dette skal være tema på regionrådets møter i 2016.  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 46/15 Regional reindriftsplan – valg av tre medlemmer 

 

Troms fylkeskommune skal i tett samarbeid med Fylkesmannen i Troms utarbeide en regional plan 

for reindrift i Troms.  Tromsø-områdets regionråd har valgt følgende personer til å representere 

Tromsø-områdets kommuner i de tre arbeidsgruppene som er etablert i prosjektet. 

Vedtak 

Som representant i arbeidsgruppe 1 Arealutfordringer, velges 

Ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune. 

Som vararepresentant i arbeidsgruppe 1 Arealutfordringer, velges 

Varaordfører Odd-Ronald Nilsen, Balsfjord kommune. 

Som representant i arbeidsgruppe 2 Reindrifta som næringsaktør, velges 

Ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune. 

Som vararepresentant i arbeidsgruppe 1 Reindrifta som næringsaktør, velges 

Varaordfører Frank-Harry Pettersen, Karlsøy kommune. 

Som representant i arbeidsgruppe 3 Kulturell bærekraft, velges 

Ordfører Jarle Aarbakke, Tromsø kommune 
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Som vararepresentant i arbeidsgruppe 3 Kulturell bærekraft, velges 

Varaordfører Elin Jørgensen, Tromsø kommune 

Alle representantene er enstemmig valgt. 

 

 

Sak nr 47/15      Regionrådets møtekalender 

 

Regionrådets møtekalender frem til 1.7.2015 i regionrådsmøte er som følger, nedenfor. 

Vedtak 

Regionrådet vedtar følgende møtekalender frem til 1.7.2016 i regionrådsmøte. 

Dato Dag Tidspunkt Sted Lokasjon 

22.01.2016 Fredag 10:00 Tromsø Rådhuset 

04.03.2016 Fredag 10:00 Tromsø Rådhuset 

27.05.2016 Fredag 10:00 Hansnes Rådhuset 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 48/15             Balsfjord fjordmuseum og våtmarkssenter 

 

Regionrådet konkluderte med at dagens kriterier for våtmarkssentre som Miljødirektoratet 

stiller utelukker hele Nord-Norge.  

Følgende vedtak ble derfor fattet. 

Vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd støtter autorisasjon av Balsfjord våtmarkssenter 

2. Tromsø-områdets regionråd ønsker en tett dialog med Troms fylkeskommune 

med henblikk på endring av dagens kriterier for støtte til våtmarkssentre og i nært 

samarbeid med andre nord-norske fylkeskommuner. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 49/15                     Referatsaker 

 

Status kommunereformprosjektet «Storkommunealternativet – Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, 

  Oppstartmøte for arbeidsgruppene i regional plan for reindrift i Troms.   

 

 

Vedtak: 

Regionrådet tar informasjonen til orientering 

Enstemmig vedtatt 

  

Møte med Tromsbenken 

Det har over lengre tid vært jobbet med å få til et møte med Tromsbenken. Det ser nå ut som at vi 

kan få til et møte i første halvdelen av 2016. I denne forbindelse må regionrådet ta stilling til hvilke 

saker som ønskes lagt frem for «benken», eventuelt hvilke eksterne aktører ønsker regionrådet å 

invitere til møtet? 

Vedtak: 

Administrativt utvalg sammen med daglig leder jobber videre frem mot realisering av slikt 

møte. 

Enstemmig vedatt 

 

 
Møtegodtgjørelse for de av regionrådets medlemmer som ikke har 100 % frikjøp 

I orienteringen gitt av daglig leder ble det vist til regionrådets vedtak fra budsjettbehandlingen for 

2016.  

Orientering 

Daglig leder har i ettertid av vedtaket funnet det betimelig å stille følgende spørsmål, må ikke 

vedtaket behandles i de respektive kommunestyrer, så lenge som at vedtektenes §7 Økonomi, siste 

setning har følgende ordlyd:  

Hver kommune dekker møte og reiseutgifter for sine representanter. 

Frem til i dag har reiseutgifter og møteutgifter blitt dekket av den enkelte kommune i  

Denne setningen ble i regionrådets behandling den 5. november 2015 tolket som at dette denne 

setningen ikke dekker møtegodtgjørelse.  
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Dette betyr slik daglig leder ser det at det vil være nødvendig med en tilføyelse i den allerede 

eksisterende ordlyden eller at en lager et helt nytt ledd i paragrafen, dersom regionrådet skal dekke 

slik møtegodtgjørelse.  

Endring av vedtekter 

En endring av denne paragrafen medfører etter vedtektenes § 9 Utvidelse/uttreden og endring av 

vedtekter at slik endring må legges frem for de enkelte kommunestyrer, jfr. siste ledd i § 9. 

Endring av vedtektene forutsetter godkjenning i de enkelte kommunestyrer. 

Jeg har bedt juridisk rådgiver Gry Caroline Dons ved byrådsleders kontor om råd vedrørende 

regionrådets vedtak av 5. november 2015.  

Gry Caroline Dons mener at dagens ordlyd i §7 ikke dekker møtegodtgjørelse, noe som er helt i tråd 

med regionrådets oppfatning. Hun anbefaler derfor at §7 siste ledd får en ny ordlyd slik at slik 

møtegodtgjørelse kan forankres i vedtektene og da § 7 Økonomi.  

Dette kan som sagt gjøres gjennom å ta inn møtegodtgjørelse i dagens ordlyd i paragrafens siste 

ledd.  

Vi ser for oss to alternativer vedrørende tilføyelse i paragrafen. 

 

Alternativ 1:  

Hver kommune dekker møtegodtgjørelse i henhold til den enkelte kommunes 

godtgjørelsesreglement. I tillegg dekker kommunen kost-, losji- og reiseutgifter for sine 

representanter. 

Alternativ 2: 

For representanter som ikke har 100 % frikjøp utbetaler regionrådet 2000 kroner i møtegodtgjørelse 

per representant og møte. Ut over dette dekker hver kommune møte- og reiseutgifter for sine 

representanter. 

Dersom resultatet av denne prosessen blir at kommunene vedtar at de representanter som ikke har 

100 % frikjøp, noe som betyr en ekstra utgift på kr.50.000 per år så må driftstilskuddet fra 

kommunene økes slik at dette beløpet kan inndekkes på regionrådets budsjett. Dette er nødvendig 

hvis regionrådets aktivitet skal kunne holdes på dagens nivå. Dette gjelder uansett om man må gå 

veien om en vedtektsendring eller ikke. I alle fall så må regionrådets vedtak mest sannsynlig til 

behandling i det enkelte kommunestyre slik vi ser det fra administrasjonens side. 

 

I debatten som fulgte ble det uttrykket ønske om at denne saken burde vært fremlagt som egen sak med forslag 

til vedtak. Daglig leder tok dette til etterretning.  

Regionrådet konkluderte enstemmig med at det arbeides videre med Alternativ 2.  
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Sak nr 50/15                    Eventuelt 

  

Ingen saker under dette punktet 

 

 

Aktuelle møtedatoer / arrangement framover: 

 - 22. januar 2016 – Regionrådsmøte i Tromsø, 5. etasje, rådhuset, kl.10.00 

 

 

 

     Yngve Voktor 

     Daglig leder 

 

 

 

 


