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Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd  
for perioden 04.06.10 til 12.09.11. 
 

Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, 

Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen (AP), 

tidligere ordfører i Karlsøy. I samme perioden har nestleder vært 

Gunda Johansen (AP), tidligere ordfører i Balsfjord kommune. Hun 

overtok nestledervervet etter varaordfører Gunhild Johansen (SV), 

Tromsø kommune. Konstitueringen av ny leder og nestleder ble 

foretatt i Regionrådets årsmøte på Hansnes, 4. juni 2010. Den nye 

lederen ble valgt til å lede Regionrådet frem til kommune- og 

fylkestingsvalget, 2011. Leder og nestleder velges for to år av gangen, 

etter Regionrådets vedtekter, § 1. deltakende kommuner. Men på 

grunn av kommune- og fylkestingsvalget ble denne perioden litt 

kortere. Formelt sett fungerte Hausberg og Johansen som leder og 

nestleder frem til konstituerende regionrådsmøte.  

Vi har valgt å ta inn alle protokoller fra de regionrådsmøtene som er avholdt i denne perioden, 

dette fordi vi ser det nødvendig å informere dere om hva Regionrådet har vært opptatt av i 

perioden hvor jeg har ledet Tromsø-områdets Regionråd. Det er et privilegium å bo i en region 

med så mange ressurser som geografisk treffer ulikt, og dermed utfyller til et spennende og stort 

mangfold. Primærnæringer i Karlsøy og Balsfjord som fiske og jordbruk går her sammen med 

kunnskapsbyen Tromsø, med åpenbare muligheter for å koble sammen til større grad av 

innovasjon og mer næringsutvikling. Reiseliv, detaljhandel/serviceindustri, petroleum og maritime 

næringer har alle særskilte vekstmuligheter hos oss, og samarbeid over kommunegrensene vil 

styrke alle. Men det krever vilje til handling, og med vilje må det nødvendigvis følge ressurser. 

Gode ord alene løfter ikke planer til handling. Og vi har planer nok i vår region til å starte. Jeg 

håper vi i 2011 har startet et løp for konkrete samarbeidsresultater i 2012 ….og videre. Å satse på 

næringsutvikling med kommunale prosjektpenger er investering til i hvert fall noen suksesstilfeller 

av varig vekst/knoppskyting som sikrer bosetting, bolyst og kommunenes velferdsproduksjon. Jeg 
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er overbevist om at samarbeidet innen næringsvekst bør utvikles og styrkes/utvides videre. Vår 

region kan profitere på også å tenke utvidet geografisk samarbeid - gjerne formelt med Lyngen, 

Kåfjord, Storfjord og andre kommuner i storregionen. Utviklingen innen reiseliv, og ikke minst den 

hurtigkommende petroleumsutviklingen her nord, vil kreve at vi tenker utradisjonelt og større, 

også i større geografisk sammenheng når vi skal lykkes med å få nye oppdrag og etableringer. 

Til slutt vil jeg få lov til å ønske det nye regionrådet lykke til med arbeidet de neste fire årene. 

 

 

 

Arild Hausberg 
leder 

 
 
Tromsø-områdets regionråd 

Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for 

kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. I mars/april 2010 ble det ansatt daglig leder i 100 % 

stilling. Tromsø kommune har arbeidsgiveransvaret for denne stillingen. Sekretariatet har 

kontoradresse i Stortorget 2, Fiskernes hus.  

 

Geografi  

Tromsø-områdets regionråd omfatter kommunene Balsfjord, 1 496,9 km2, Karlsøy, 1 090,0 km2 og 

Tromsø med 2 520,1 km2. 

De tre kommunene er ulike både med hensyn til areal, demografi og næringsstruktur. Men de har 

et fellestrekk i spennende, dynamisk, ressursrik, vakker, vill og storslått natur. Dette er et godt 

utgangspunkt for en regional satsing på bærekraftig vekst.  

Alle tre kommunene grenser mot havet. 

I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Per 1. 

januar 2011 hadde regionen et samlet folketall på 76 113 personer, Balsfjord (5 517), Karlsøy (2 

357) og Tromsø (68 239), noe som i følge Statistisk sentralbyrå utgjør 48,1 % av folkemengden i 

Troms. 
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Regionen har et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra landbruk, fiskeri, service og 

industri. Selv om kommunene i regionen er ulike med hensyn til folketall og muligheter, ligger det 

et utviklingspotensial i å utnytte de mulighetene som finnes på områder som et felles 

arbeidsmarked, offentlig service, kultur og næring i enda større grad enn i dag. 

Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for interkommunalt samarbeid, et felles 

arbeidsmarked og økt samarbeid mellom næringslivet i kommunene. Når Ryaforbindelsen åpner, 

vil dette gi større mulighet for dagpendling inn til Tromsø fra Malangshalvøya. Etter hvert som 

også Langsundforbindelsen blir realisert, vil et felles arbeidsmarked for regionen også åpne seg for 

de som bor på Reinøya. 

 

Organisasjon 

Regionrådet har foruten selve rådet også et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av kommunenes 

ordførere, samt et råd som består av ni medlemmer, jfr. regionrådets vedtekter, henholdsvis § 4 

og § 1. Den daglige driften står sekretariatet for.  

Rådmennene har etter vedtektene også rett til å møte i regionrådet og har også talerett i møtene.  

Regionrådet har også opprettet et eget rådmannsutvalg, dette ble vedtatt på møtet 28. mars 

2011.  

 

Årsmeldingen er skrevet i samarbeid med leder for regionrådet Arild Hausberg og Yngve Voktor, 

daglig leder for regionrådet. 

 

Hjemmeside 

I mars 2011 ble regionrådets hjemmeside rullet ut, dette skjedde fredag 25. mars. 

 

Hjemmesiden er designet av Tromsøbedriften, Gnist Design. 

Det er også opprettet en egen side på det sosiale mediet 

FaceBook. Hjemmesiden har også en blogg, som gir publikum 

anledning til å kommentere saker som de finner det ønskelig og 

betimelig å kommentere.  Siden oppstart viser loggen for 

hjemmesiden ca. 70100 treff/forespørsler, noe som utgjør ca. 

734 forespørsler per dag. Ansvarlig redaktør er regionrådets 
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leder og redaktør er daglig leder. 

 

Regionrådets medlemmer 

I 2010-2011 har rådet’s leder vært Arild Hausberg, ordfører i Tromsø kommune. Arild Hausberg 

tok over ledervervet fra Bent Gabrielsen, ordfører i Karlsøy kommune, nestleder har vært Gunda 

Johansen, ordfører i Balsfjord kommune. Gunda Johansen tok over nestledervervet fra Arild 

Hausberg. 

 

De andre faste medlemmene i perioden har vært: 

Balsfjord kommune:  Gunda Johansen, Kjell-Sverre Myrvoll og Tom Inge Lund 

Karlsøy kommune: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen og Hanny Ditlefsen. 

Tromsø kommune: Arild Hausberg, Gunhild Johansen og Øyvind Hilmarsen 

 

Vararepresentanter har vært: 

Balsfjord kommune: Anna Rosen, Svein Kristian Pettersen og Jan Einar Westerås 

Karlsøy kommune: Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Svein Harald Tårnes, Bjørn Lian og Kjell 

Lekang.  

Tromsø kommune: Svein Morten Johansen, Elisabeth Steen og Frid Fossbakk   

 

I tillegg til de faste medlemmene har rådmennene deltatt på møtene. Likeså har andre fra 

administrasjonene møtt ved behov. 

Sekretariatsfunksjonen har vært i varetatt av Yngve Voktor, daglig leder. 

 

Sekretariatet 

Sekretariatsfunksjonen har som sagt vært i varetatt av daglig leder, som har ansvaret for 

regionrådets daglige drift. Den daglige driften av regionrådet er hovedsakelig hjemlet i 

vedtektenes § 5, Sekretariat.  

 

I tiden etter at daglig leder ble ansatt (100 % stilling) i april 2010, hadde sekretariatet kontorsted i 

rådhuset, nærmere bestemt Plan- og næring. Etter en lengre tids søken og klargjøring av 

kontorsted utenfor rådhuset, flyttet sekretariatet inn i Fiskernes hus, Stortorget 2 i Tromsø. 
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Sekretariatet er i dag lokalisert i et kontorfellesskap med Kulturnæringsfondet INTRO (3 personer) 

og CONNECT Nord-Norge (3 personer). Sekretariatet flyttet inn i disse lokalene i november 2010. 

 

Budsjett/økonomi 

Arbeidsgiveransvaret tilligger Tromsø kommune som da betaler lønn for daglig leder. Daglig leders 

nærmeste administrative overordnede er rådmannen i Tromsø kommune.  Når det gjelder 

utgiftene til den daglige drift så dekkes denne gjennom tilskudd fra deltakerkommunene, Balsfjord 

og Karlsøy kommune, basert på kommunale vedtak i den enkelte kommune. Tilskuddene er 

beregnet etter en fordelingsmodell basert på et fast grunnbeløp og en fordelingsnøkkel basert på 

folketallet i den enkelte kommune. Det ordinære tilskuddet fra Balsfjord og Karlsøy er på 

henholdsvis kr. 164.000 og kr. 152.000. 

 

Regionrådets regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble godkjent av sittende regionråd i møtet i 

Malangen, 29. mars 2011: 
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Budsjett 2011: 

2011 Budsjett 

Post Tekst Drift Tromsø komm Tilskudd 

10101 Fast lønn   520000   

10900 Pensjon   84000   

10990 Arbeidsgiveravgift   45000   

11000 Kontorrekvisita 5000     

11002 Aviser, tidsskrift, faglitteratur 8000     

11301 Telefontjenester 12000     

11302 Porto 1000     

11305 Datatjenester 12000     

11401 Annonser og reklame 6000     

11402 Representasjon 5000     

11501 Oppdatering og kurs 7000     

11502 Møter og konferanser 20000     

11602 Kostgodtgjørelse 7000     

11603 Oppgavepl skyss- og reiseutgifter 6000     

11700 Ikke oppgavepl reiseutgifter 7000     

11902 Husleie 60000     

11950 Avgifter, gebyrer og lisenser 5000     

12000 Inventar og utstyr 10000     

12001 Datamaskiner og utstyr 10000     

12004 Programvare 5000     
12007 Telefoner og sambandsutstyr 

9000     
12700 Kjøp av konsulenttjenester 

100000     

12709 Kjøp av diverse tjenester 21000     

17500 Ref fra andre kommuner     316000 

    316000 649000 316000 

 

Møtevirksomhet 

I 2010 har det vært avholdt tre regionrådsmøter og behandlet 28 saker. Møtene ble avholdt 

henholdsvis, 4. juni på Hansnes, 2.-3. september på Malangen brygger og 5. november i Tromsø. 

Møtet på Hansnes 4. juni var også regionrådets  

På møtet ble ny leder og nestleder valgt, for perioden 

2010 og 2011 frem til kommune og fylkestingvalget. 

Sittende leder Bent Gabrielsen ble avløst av Arild 

Hausberg, ordfører i Tromsø. Og daværende 
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nestleder, Arild Hausberg ble avløst av ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen.  

 

I 2011 ble det avholdt fire regionrådsmøter og behandlet 41 saker. Møtet 28.-29. mars på 

Malangen brygger ble avholdt sammen med Nord-Troms regionråd. Første dag var satt av til 

separate møter for de to regionrådene, mens dag to ble avholdt i plenum. Ungdommer fra Bula, 

den kommunale ungdomsklubben i Balsfjord, underholdt både med musikk og revynummer, se 

bildet under. 

De to andre møtene har vært avholdt i Tromsø, 16.09. og Karlsøy 06.12. Møtet i Karlsøy den 6. 

desember skulle etter vedtektene være et konstitusjonsmøte. Men på grunn av en rekke 

omstendigheter som sykdom, legetimer og møtekollisjoner kunne en ikke foreta konstituering av 

det nye regionrådet. Møtet ble derfor noe amputert i forhold til saker som ble behandlet, 

herunder konstituering. Konstitueringen av regionrådet ble derfor utsatt til første regionrådsmøte 

i 2012. 

Det har også vært avholdt et konstituerende møte i det nyopprettede rådmannsutvalget, samt se 

for øvrig punktet under. 

 

Rådmannsutvalget 

Rådmannsutvalget er som sagt nyopprettet i 2011. Utvalget er opprettet etter ønske fra 

regionrådet. Utvalget ble opprettet med bakgrunn i regionrådets vedtak i møte 28. mars 2011.  

Bakgrunnen for opprettelsen er at regionrådet ser det nødvendig å ha en tettere dialog med 

administrasjonssjefene (rådmennene) i de tre kommunene. Det er også ønskelig fra regionrådets 

politikere at administrasjonen kan delta i saksforberedelse samt være med på å sette opp en 

agenda forut for regionrådsmøtene. På denne måten vil en få en bedre forankring i saker hvor det 

er nødvendig med politiske beslutninger/vedtak i saker som måtte trenge dette.  

 

Møtekalender 

Foruten de fastsatte regionrådsmøtene har flere rådets medlemmer sammen med 

sekretariatsleder deltatt i en rekke møter og seminarer med Troms fylkeskommune, KS Troms og 

Fylkesmannen i Troms som vertskap. Her nevnes den årlige Troms-konferansen.  
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Regionrådsmøter 

Møtested Dato Antall saker 

Hansnes, rådhuset 04.06. 2010 6 

Malangen brygger 02.-03.09. 2010 15 

Tromsø, rådhuset 05.11.2010 7 

Hansnes, rådhuset 21.01. 2011 9 

Malangen brygger 28.-29.03. 2011 13 

Tromsø 16.09. 2011 9 

Karlsøy 06.12.2011 10 
  

 

Følgende saker har vært behandlet i regionrådet i 2010. 

Tromsø-områdets regionråd har i 

perioden hatt fokus på regionalt 

samarbeid og planlegging. Regjeringens 

Samhandlingsreform har også vært viet et 

spesielt fokus.  Kystsoneplanlegging har 

stått sentralt på sakskartet og da med 

henblikk på regionalt samarbeid på 

området. Det er også ytret ønske om å 

søke et samarbeid hvor Skjervøy 

kommune inngår. Videre har regionrådet 

deltatt i en rekke høringer på områder som samferdsel og da fylkesvegene i Troms, herunder 

prioriteringer av disse både i forhold til rassikring, opprusting av fylkesveger med fast dekke og 

grusdekke. Regionrådet uttalt også uttalt seg når det gjelder trafikksikring av E8 gjennom 

Lavangsdalen og krevd at veien trafikksikres så raskt som mulig.  Regionrådet har også vært opptatt 

av utviklingsarbeid, herunder næringsutvikling, her vises det til fylkesplanen, og Regionalt 

utviklingsprogram (RUP), Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen, regionalt samarbeid i 

samferdselssaker, utvikling av faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene, regionale 

ungdomsprosjekter, samordning og samarbeide innenfor kultur- og kulturutviklingssegmentet. Videre 

mener regionrådet det er på tide at man tar frem plandokumentet "Tromsøregionens 

Petroleumsstrategi. 
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Saker som er behandlet i regionrådet i tidsperioden 2010-2011. 

Utskrift av møteprotokoller fra og med konstitueringsmøte, fredag 4. juni 2010 til og med desember 

2011. 

Sakskart, 2010: 

 

Regionrådsmøte, 4. juni 2010, Hansnes 

 

 0001/10  INNKALLING 

 

Behandling: 

Innkallingen ble behandlet som den var fremlagt. Representanten Øyvind Hilmarsen ønsker at innkalling 

og saksliste også sendes ut til vararepresentantene.  

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet godkjenner møteinnkallingen. For fremtidige møter sendes innkalling og saksdokumenter ut 

til vararepresentantene. 

 

Vedtak: 

Regionrådet godkjenner møteinnkallingen. For fremtidige møter sendes innkalling og saksdokumenter ut 

til vararepresentantene. 

 

 

 

 

0002/10  GODKJENNIING AV PROTOKOLL 

 

Behandling:  

Protokoll fra siste regionrådsmøte, 04.12.09. ble lagt frem for godkjenning. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra regionrådsmøte 04.12.09 vedtas slik den foreligger. 
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Vedtak: 

Protokoll fra regionrådsmøte 04.12.09 godkjennes, enstemmig.  

 

 

 0003/10  ORIENTERINGSSAKER 

 

Prosjekt FUNKe 

 

Behandling: 

Prosjekt FUNKe ble lagt frem som en orientering for regionrådet.  

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt FUNKe til etterretning og vil holde seg orientert om 

prosjektet 

 

Vedtak: 

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt FUNKe til etterretning og vil holde seg orientert om 

prosjektet. 

 

Prosjekt LU-Fisk 

 

Behandling: 

Prosjektet LU-Fisk ble lagt frem som en orientering for regionrådet. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt LU-Fisk til orientering og vil holde seg orientert om 

prosjektet i tiden fremover. Rapporten fra prosjekt LU-fisk legges frem for regionrådet på neste møte. 

 

 

Vedtak: 

Regionrådet tar orienteringen om prosjekt LU-Fisk til orientering og vil holde seg orientert om 

prosjektet i tiden fremover. Rapporten fra prosjekt LU-fisk legges frem for regionrådet på neste møte. 
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0004/10  ÅRSMØTE 

 

Årsmøte og regnskap 

 

Behandling: 

Regionrådets årsmelding for 2009 og regnskap legges frem til behandling slik den er forelagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Tromsø-områdets regionråds årsmelding for 2009 vedtas slik den er forelagt. 

 

Vedtak: 

Tromsø-områdets regionråds årsmelding for 2009, vedtatt. 

 

Enstemmig 

 

 

Valg av leder og nestleder 

Etter regionrådets vedtekter §1 DELTAKENDE KOMMUNER , siste ledd; Regionrådet konstituerer 

seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen. 

 

 
Behandling 

Det ble en diskusjon om leder og nestleder skulle pekes ut eller velges. Et enstemmig regionråd kom til 

at det skulle fortas valg av leder og nestleder. Det var kun en kandidat til ledervervet og en kandidat til 

nestledervervet. Arild Hausberg, Tromsø kommune ble fremmet som kandidat til ledervervet og Gunda 

Johansen, Balsfjord kommune som nestleder. 

Forslag til vedtak 

Arild Hausberg, ordfører i Tromsø kommune fremmes som leder for Tromsø-områdets regionråd for 2 

år. 

Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune fremmes som nestleder for Tromsø-områdets regionråd 

for 2 år. 
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Vedtak: 

Leder for regionrådet for de neste to år velges Arild Hausberg, ordfører i Tromsø kommune. Nestleder 

for de neste to år velges Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune. 

 

Begge ble valgt med akklamasjon 

  

Handlingsprogram 

 

Behandling: 

Følgende ble lagt frem i årsmeldingen. 

Nåværende leder foreslår at regionrådet for perioden 2010-2011 har fokus på utviklingsarbeid, 

herunder næringsutvikling. Her vises det til fylkesplanen, og regionalt utviklingsprogram (RUP), 

Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen, regionalt samarbeid i samferdselssaker, utvikling av faglig 

og pedagogisk samarbeid mellom skolene, regionale ungdomsprosjekter, samordning og samarbeide 

innenfor kultur- og kulturutviklingssegmentet. Videre er det på tide at man tar frem 

plandokumentet "Tromsøregionens Petroleumsstrategi. 

 

Under behandlingen av handlingsprogram for 2010-2011 kom det i debatten fram at man i perioden må 

ha økt fokus på følgende planer, prosjekter og områder: 

- Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen 

- Tromsøregionens Petroleumsstrategi 

- Prosjektet Ung Region – et regionalt ungdomsprosjekt 

- Interkommunalt landbrukskontor – regionrådet har fått bevilget kr. 300.000 fra fylkesmannens 

skjønnsmiddelpott til utredning av et interkommunalt landbrukskontor for regionen. 

- Se på muligheter for flere interkommunale samarbeidsprosjekter 

- Reiselivssatsinger 

- Innovasjonsprosjekter i regionen landsdelen 

- Kontakt med Stortingets Tromsbenk 

- Løfte opp Ryaprosjektet og Langsundsprosjektet 

- Kystens hus AS– søke samarbeide med prosjektet 

- Større fokus på landsdelen som region 

 
Et mer permanent handlingsprogram søkes utarbeidet i løpet av sommeren/høsten i samarbeid med 

arbeidsutvalget. 
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Første møte i regionrådet vil avholdes som et lunsj til lunsjmøte i Malangen, nærmere bestemt Malangen 

Brygger. Det satses på følgende datoer: torsdag-fredag, i uke 35, uke 37 og uke 38. 

 

         Regionrådet vedtok på møtet at følgende temaer settes opp på sakskartet: 

- Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen – status i den enkelte kommune (Balsfjord, Karlsøy og 

Tromsø), herunder reiseliv, olje/gass 

- Prosjekt LU-Fisk – rapport fra prosjektet 

- Prosjekt Interkommunalt landbrukskontor 

 

Forslag til vedtak: 

Handlingsprogrammet for 2010-2011 settes på dagsordenen på septembermøtet. 

 

Vedtak: 

Handlingsprogrammet for 2010-2011 settes på dagsorden i septembermøtet. 

Valg av revisor 

 

Behandling 

Leder for regionrådet anbefaler at det inngås en en avtale med Kom Rev NORD IKS om revidering av 

regionrådets fremtidige regnskap. 

 

Forslag til vedtak 

Det inngås avtale med KomRev NORD IKS om revidering av regionrådets fremtidige regnskap. 

 

Vedtak: 

Det inngås avtale med KomRev NORD IKS om revidering av regionrådets fremtidige regnskap. 

Enstemmig  

 

Vedtekter 

 

Behandling 

Leder for regionrådet legger frem reviderte vedtekter for Tromsø-områdets regionråd til behandling, 

slik de foreligger fra utvalget, jfr. vedtak, 0032/08 i regionrådsmøte 21.11.08.   
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I debatten som fulgte ved fremlegget av vedtaket hadde følgende representanter kommentarer og 

innspill: 

 

Øyvind Hilmarsen  

ønsket en tilføyelse i § 4 ARBEIDSUTVALG, nytt siste ledd, Referat fra arbeidsutvalget legges frem 

for regionrådet. 

Gunda Johansen  

ønsket i § ØKONOMI 6 - 4. ledd en omskriving av teksten - Regionrådet har rett til å oppta lån på 

inntil 1. mill. kr.med utgangspunkt i kommunal garanti fra kommunene i regionrådet. 

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. under forutsetning av kommunal garanti fra 

kommunene i regionrådet. 

 

Forlag til vedtak: 

Leder for regionrådet legger frem forslag til vedtekter for regionrådet med de foreslåtte endringer i 

henholdsvis § 4 ARBEIDSUTVALG og § 6 ØKONOMI slik vedtektene nå foreligger. 

 
Vedtak: 

Regionrådet vedtar vedtektene med endringer i § 4 ARBEIDSUTVALG og § 6 ØKONOMI slik de nå 

foreligger. 

 

Enstemmig  

 

 

 0005/10  REFERATSAKER 

 

 Behandling 

 

 Forslag til vedtak 

 Referatsakene utsettes til septembermøtet. 

 Vedtak 

 Referatsakene utsettes til septembermøtet 

 

 Enstemmig 
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 0006/10  EVENTUELT 

 Møteplan 

 

 Behandling 

 Møteplan utarbeides på neste regionrådsmøte i september. 

Representanten Gunda Johansen foreslo å legge neste møte til Malangen, nærmere bestemt Malangen 

brygge. Videre forslo hun at møtet blir avholdt som ett lunsj til lunsjmøte. 

 

Forslaget fikk enstemmig tilslutning. 

 

Aktuelle møtedager er torsdag til fredag 

Aktuelle uker er : Uke 35, 37 og 38. 

 

Sekretariatet tilpasser dato etter innspill fra representantene og foretar de nødvendige bookinger hos 

Malangen brygger. Programmet utarbeides i samarbeide med regionrådets leder. 

 
 

 

Regionrådsmøte på Malangen brygger, 28.-29. mars 2010. 

 

007/10: INNKALLING 

 

Behandling: 

Innkallingen og dagsorden ble behandlet som den var fremlagt. Leder foreslo at de tre høringssakene 

som ble lagt frem fra sekretariatet behandles under posten eventuelt ved slutt dag to. 

 

   

Vedtak: 

Regionrådet godkjenner møteinnkallingen og dagsorden med tillegg av tre saker under posten 

eventuelt. 

 

008/10: PROTOKOLL OG GODKJENNING AV BUDSJETT 

 

Behandling:  

Protokoll fra siste regionrådsmøte, 04.06.10. ble lagt frem for godkjenning. 
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Forslag til vedtak: 

Protokoll fra regionrådsmøte 04.06.10 vedtas slik den foreligger. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra regionrådsmøte 04.06.10 godkjennes, enstemmig.  

 

 
009/10: STRATEGISK NÆRINGSPLAN – STATUS I REGIONEN 
 
Behandling: 

Under behandlingen av innstillingen som var todelt ble det en større debatt vedrørende innstillingens 

punkt 2.  

 

Sekretariatene for Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd sammen med administrasjon 

i de enkelte kommuner setter i gang et arbeide som skal se på muligheten til å initiere et eller flere 

større interkommunalt prosjekter for realisering av tiltak som faller inn under de tre strategiene i 

planen. 

 
På bakgrunn av innstillingens ordlyd la leder frem følgende tre forslag til diskusjon. 
 

1. Overlate en eventuell videreføring av arbeidet med Strategisk næringsplan for Tromsøområdet 

til den enkelte kommune. 

2. Etablere et felles regionalt prosjekt med de ni kommuner som inngår i området for planen. 

3. Etablering av et felles strategisk næringsselskap som tar jobben med videreføring av strategisk 

næringsplan for Tromsø-området. 

 

 

Debatt: 

Under debatten opplyste sekretariatet at Nord-Troms regionråd hadde satt strategisk næringsplan på 

styrets sakskart 31. august 2010.  

Videre at Tromsø kommunes formannskap i juni bevilget 400.000 kroner til videreføring av strategisk 

næringsplan for Tromsøområdet. 
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Arild Hausberg, orienterte: 

Leder Arild Hausberg orienterte om utredningsarbeidet for et eventuelt strategisk næringsselskap som 

er gjort av konsulentselskapet Sjurelv. I sluttrapporten er det foreslått tre organisasjonsmodeller for et 

eventuelt selskap; IKS, AS eller KF. 

 

I debatten fremsto etter hvert en felles utfordring; små kommuner mangler ressurser til å gjennomføre 

et lokalt prosjekt, i tillegg vil det kreve kommunale egenandeler i tillegg til eventuelle midler fra det 

regionale nivå. Dette betyr at den enkelte kommune må finne disse, noe som er vanskelig i dagens 

situasjon med trange kommuneøkonomier. 

 

Arild Hausberg, foreslo: 

Sekretariatet tar kontakt med Nord-Troms regionråd i pausen for opplysninger om regionrådets 

behandling av saken. 

 

Etter pausen opplyste sekretariatsleder at Nord-Troms regionråds styre ville avvente behandlingen i 

Tromsø-områdets regionråd. 

 

På grunn av tidspress i forhold til å holde tiden for den vedtatte sakslisten, ble man enige om å utsette 

sluttbehandlingen til dag 2 og da som første post på sakslisten. 

010/10: SAMHANDLINGSREFORMEN ORIENTERING  

 

Behandling: 

” Løkta, interkommunalt kvalitetsutviklingsenhet for helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms.”, ved 

Heidi Gløtta Kristiansen og Linda Lien, Utviklingssenteret gav en orientering om organisasjonen 

”løkta” og bakteppet for Samhandlingsreformen samt prosjektet Samhandlingsreformen i Midt-Troms. 

Se vedlegg for ytterligere informasjon. 

 

Arild Hausberg: 

Takket Heidi Gløtta Kristiansen og Linda Lien for en meget god orientering. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tas til orientering.  
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011/10:  HUSBANKEN - HUSBANKENS STRATEGIER . 

 

Behandling: 

Husbanken, Hammerfest ved Violet Karoliussen, avd.dir, Rigmor Richardsen og Luis Alejandro 

Vargas Moleres orienterte om husbankens framtidige strategier, boliger og boligvirkemidler. 

De påpekte to store framtidige utfordringer, stadig flere eldre og ungdommen flytter. 

 

Arild Hausberg: 

Takket Violet Karoliussen, avd.dir, Rigmor Richardsen og Luis Alejandro Vargas Moleres for god og 

informativ informasjon om husbankens virkeområde og virkemidler. 

 

Vedtak: 

Orienteringen tas til orientering.  

 

 

012/10: SKATTNORD – ORIENTERING 

 

Behandling: 

SkattNord ved Rolf-Kåre Jensen, regiondirektør og Gøril Heitmann Kristoffersen, direktør for 

innkreving orienterte regionrådet om deres økte behov for samarbeid mellom kommunene på 

skatteoppkrever/ kemner – området 

 

Arild Hausberg 

Takket ved Rolf-Kåre Jensen, regiondirektør og Gøril Heitmann Kristoffersen, direktør for innkreving 

for en god og informativ orientering. 

Arild Hausberg, forslo  

Regionrådet anbefaler rådmennene i regionen å sette seg sammen for å se på et eventuelt samarbeid på 

hvordan man kan komme frem til en god løsning for innkreving av skatterestanser. 

 

Votering: 

Regionrådet støtter enstemmig forslaget fra Hausberg. 
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Vedtak:  

Regionrådet ber rådmennene i regionen å sette seg sammen for å se på et eventuelt samarbeid på 

hvordan man kan komme frem til en god løsning for innkreving av skatterestanser. 

 

Enstemmig 

 

 

013/10: ORIENTERING - FYLKESMANNENS TIME  

 

Behandling: 

Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen orienterte regionrådet om tre prosjekter; 

1. Sjumilssteget for barn og unge – Fase II: Veien videre og erfaringer fra fase I 

2. Interkommunale løsninger for samhandling og kompetanse - større behov enn noen gang? 

3. Orientering om prosjektet ”Miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp” 

 

Arild Hausberg: 

Takket assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen for en interessant og nyttig orientering. 

 

Vedtak: 

Fylkesmannens orientering tas til orientering 

 

014/10: PRESENTASJON – ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD 

 

Behandling: 

Styreleder for Ishavskysten friluftsråd, Gunhild Johansen presenterte organisasjonen og dets 

virkeområde, oppgaver og utfordringer. 

I presentasjonen ble det spesielt vektlagt at friluftsrådet ønsker god kontakt med medlemskommunene. 

 

Arild Hausberg 

Takket styreleder Gunhild Johansen for et opplysende og informativt innlegg. Videre poengterte han 

viktigheten av å ha et friluftsråd og ikke minst at medlemskommunene spiller på lag med Ishavskysten 

friluftsråd. 
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Vedtak: 

Informasjonen om Ishavskystens friluftsråd tas til orientering. 

 

DAG 2:  

Fredag - 3. september: 

 

Forts. fra dag 1. 

 

009/10: STRATEGISK NÆRINGSPLAN – STATUS I REGIONEN 

 

Behandling: 

Debatten som ble avsluttet dag 1 fortsatte. Denne resulterte i følgende forslag, satt frem av leder Arild 

Hausberg. 

 

Arild Hausberg, foreslo: 

Punkt 1 : Som framlagt 

 

Punkt 2: Nytt. 

Sekretariatsleder i Tromsø-områdets regionråd søker på vegne av Tromsø-områdets regionråd 

rådmannen i Tromsø om å få benytte Tromsø kommunes av formannskapet  bevilgede kr. 400. 

000 til oppfølging av Strategisk næringsplan for Tromsøområdet. Dette gjøres gjennom et felles 

prosjekt for Tromsøområdet. 

 

Votering: 

Innstillingen m/Hausbergs forslag: Punkt 1: Enstemmig vedtatt. Punkt 2: (Nytt) 

Vedtatt mot en stemme (Tom Inge Lund, Frp). 

Vedtak: 

1. Orienteringen vedrørende status for Strategisk næringsplan for Tromsøområdet tas til  

etterretning.  

2. Sekretariatsleder i Tromsø-områdets regionråd søker på vegne av Tromsø-områdets regionråd 

rådmannen i Tromsø om å få benytte Tromsø kommunes av formannskapet  bevilgede kr. 400. 

000 til oppfølging av Strategisk næringsplan for Tromsøområdet. Dette gjøres gjennom et 

felles prosjekt for Tromsøområdet. 
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015/10: DISKUSJON - HANDLINGSPROGRAM/STRATEGIDOKUMENT 
 

Behandling: 

Etter en kort diskusjon leder Hausberg med følgende innstilling til vedtak: 

 Diskusjonsnotatet tas opp på novembermøtet. 

 

Votering 

Hausbergs forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 Diskusjonsnotatet tas opp på novembermøtet. 

 

 

016/10: ORIENTERING - INTERKOMMUNALT LANDBRUKSKONTOR   

 

Behandling: 

Plan- og næringssjef Jan Einar Reiersen presenterte prosjektet og dets status. 

 

Votering 

Hausberg takket for en grei informasjon av prosjektet og dets status. Følgende forslag til vedtak ble 

lagt fram av Hausberg. 

 

Informasjonen tas til orientering 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak:  

Informasjonen tas til orientering 

 

 

017/10: UNG REGION – FREMLEGGING AV PROSJEKTRAPPORT  

 

Behandling: 

Prosjektleder Anette Tunheim Jakobsen presenterte resultater fra prosjektet Ung Region, fase 1. 

Prosjektet fikk mange godord fra regionrådets medlemmer. Viktigheten av prosjektet både lokalt og 

regionalt ble påpekt av flere av representantene. Videre ble viktigheten av en videreføring av 

prosjektet også presisert. 
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Votering: 

Hausberg (AP) sammen med Johansen (AP) og Gabrielsen (AP) la fram følgende forslag til vedtak: 

     

En videreføring av prosjektet søkes gjennomført i nært samarbeid med regionrådets sekretariat 

 

Vedtak: 

En videreføring av prosjektet søkes gjennomført i nært samarbeid med regionrådets sekretariat 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

018/10: KULTURNÆRING – HVEM-HVA –HVOR- EN REDEGJØRING RUNDT  

BEGREPET  

 

Behandling:  

Daglig leder for kulturnæringsfondet INTRO, Arne Willhelm Theodorsen redegjorde for fondet og 

hvordan og hvem som kan nyttegjøre seg dette. Han poengterte imidlertid at de prosjekter som vil bli 

prioritert er prosjekter av ”høy” standard. 

 

Leder Arild Hausberg takket for en informativ presentasjon av kulturnæringsfondet INTRO. 

 

019/10: NÆRINGSPOLITISKE UTFORDRINGER I REGIONEN  

 

Behandling: 

Direktør Arne Eidsmo, NHO,Troms påpekte de fremtidige næringspolitiske utfordringer som regionen, 

Troms og landsdelen vil stå overfor. Han fokuserte spesielt på kommunal arealplanlegging, 

europaveiene, havner og jernbane, både den påtenkte forlengningen av Nordlandsbanen men også 

jernbane fra Kolari til Skibotn. Videre presiserte han at Langsundforbindelsen må prioriteres. I 

forlengelsen av Langsundforbindelsen på pekte han viktigheten av gode veier for næringstransport.  

Videre at kommunesammenslåing må diskuteres nå.  Andre momenter som ble påpekt av Eidsmo var; 

mineralutvikling, reiseliv og energi, disse tre områdene utgjør EU’s Arctic Strategy. 

 
Votering: 
Leder Hausberg la frem følgende forslag til vedtak: 
 
 De næringspolitiske framtidige utfordringer for regionen tas til orientering 
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Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
 De næringspolitiske framtidige utfordringer for regionen tas til orientering 
 
  
 
020/10: ORIENTERING – PROSJEKT  KYSTENS HUS 
 
Behandling: 

Direktør Trygve Myrvang, Norges råfisklag AS presenterte prosjektet Kystens hus for regionrådet. I 

dette ligger også en invitasjon til den enkelte kommune med å bidra til at ”huset” kan fylles med 

aktiviteter. Myrvang presenterte tre strategier/bærebjelker i Kystens hus virksomhet, disse er; 

næringsutvikling, mat og opplevelse og identitet med fokus på fiskeri, arktisk og kystnært landbruk, 

reiseliv, kultur og kunnskap og innovasjon.  

 

Leder Hausberg takket Myrvang for en meget interessant presentasjon av Kystens hus og ytret at 

regionrådet vil følge prosjektet med interesse fremover til realisering. 

 
 

 
 
21/10: EVENTUELT 
 
BOMPENGEKONTOR 
 
Behandling: 

Det vises til kommunestyrevedtak i Karlsøy kommune, sak 0054/10. Vedtaket ble lagt frem for 

regionrådet med følgende forslag til vedtak. Under debatten ble følgende tillegg forslått av 

sekretariatet. 

 

Tilleggspunkt: 

Tromsø-områdets regionråd oversender regionrådets vedtak til fylkestinget i Troms. 

 

Forslag til vedtak: 

Tromsø-områdets regionråd støtter Karlsøy kommunestyres vedtak slit det foreligger. 
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Votering: 
 

  Opprinnelig forslag: 
 

Tromsø-områdets regionråd støtter Karlsøy kommunestyres vedtak slit det foreligger. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
Tilleggsforslag: 
 
Tromsø-områdets regionråd oversender regionrådets vedtak til fylkestinget i Troms 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
 Tromsø-områdets regionråd støtter Karlsøy kommunestyres vedtak slit det foreligger. 
 
 Tromsø-områdets regionråd oversender regionrådets vedtak til fylkestinget i Troms. 
 
 
 
INVITASJON TIL ENDRINGER I KOLLEKTIVTILBUD I TROMS – HØRING 
 
Behandling: 

Etter en diskusjon ble følgende forslag fremsatt: 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Regionrådet overlater denne til den enkelte kommune i regionen 
 

 
Votering: 

 
 Regionrådet overlater denne til den enkelte kommune i regionen 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 

Regionrådet overlater denne til den enkelte kommune i regionen 
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ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APR IL 2012 – HØRING 
 
Behandling: 

I forbindelse med at Samferdselsdepartementet har sendt brev hvor det ber om uttalelse til neste 

anbudsperiode for regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012, ber Troms fylkeskommune ved 

samferdselsetaten om en uttalelse. 

 

Etter en debatt og med innspill både fra administrasjon og representanter satte leder Hausberg frem et 

forslag til votering. 

 

Votering: 

Leder Hausberg satte frem følgende forslag: 

 

1. Regionrådet ser på viktigheten av at dagens regularitet og flytilbud som et minimumskrav 

opprettholdes. 

2. Tromsø-områdets regionråd er ikke fornøyd med det store antall kanseleringer på regionale 

flyginger. Det må derfor stilles et sterkere krav til regularitet i neste anbudsperiode. 

3. Regionrådet krever at rutetilbudet ut fra Tromsø og da spesielt nordover i landsdelen økes. 

4. Prisnivået på regionale flyruter versus stamruteflyvninger må senkes betraktelig. 

5. Vedtaket oversendes fylkeskommunen som svar på høringsinvitasjon. 

 

Vedtak:  

1. Regionrådet ser på viktigheten av at dagens regularitet og flytilbud som et minimumskrav 

opprettholdes. 

2. Tromsø-områdets regionråd er ikke fornøyd med det store antall kanseleringer på regionale 

flyginger. Det må derfor stilles et sterkere krav til regularitet i neste anbudsperiode. 

3. Regionrådet krever at rutetilbudet ut fra Tromsø og da spesielt nordover i landsdelen økes. 

4. Prisnivået på regionale flyruter versus stamruteflyvninger må senkes betraktelig. 
5. Vedtaket oversendes fylkeskommunen som svar på høringsinvitasjon. 

          

Enstemmig vedtatt: 

 

 

 

 



 26

Sakskart 2011. 

Regionrådsmøte, 21.01.2011, Karlsøy kommune, rådhuset  

 

001/11 INNKALLING OG DAGSORDEN 

 Behandling: 

  Innkalling og dagsorden/saksliste ble behandlet som fremlagt. Følgende saker ble 

meldt inn under EVENTUELT av Frid Fossbakk.  

- Det forestående arbeidet med kommunale/regionale kystsoneplaner- hvordan 

skal regionrådet forholde/involveres i dette arbeidet  

- Fylkeskommunens Destinasjonsprosjekt  

Sluttrapport:  

            Utredning om fremtidig destinasjonsstruktur i Troms 

  

 Forslag til vedtak: 

 Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste med de innmeldte saker 

under sak 009/11 Eventuelt 

 

 Enstemmig vedtatt 

 002/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

   

  Behandling: 

Protokoll fra siste regionrådsmøte, den 5. november 2010, ble lagt fram for 

behandling 

 

  Forslag til vedtak: 

  Protokoll fra regionrådsmøte av 5. november 2010, godkjennes slik den foreligger. 

 

  Enstemmig vedtatt 

 

 003/11 LUK - PLANSTRATEGI I DEN NYE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN   

  Behandling: 
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Troms fylkeskommune orienterte regionrådet om samarbeidsprosjektet mellom 

miljøverndepartementet, Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. Prosjektet 

har til hensikt å etablere et opplæringstilbud til kommunene i Troms. Dette tilbudet 

skal være med på å gjøre den enkelte kommune i stand til å takle det nye begrepet, 

planstrategi i den nye plan- og bygningsloven. 

 

Debatt: 

Rådmannen i Tromsø opplyste om at Tromsø kommune kjører en planstrategi i 

henhold til den nye plan- og bygningsloven. 

 

Frid Fossbakk (H) 

KS burde kunne involvere seg i dette arbeidet 

Rådmannen i Balsfjord kommune, var klar på dette er svært ressurskrevende for en 

liten kommune, både når det gjelder stillingsressurser og tid.  

 

  Forslag til vedtak: 

  Regionrådet tar fylkeskommunens orientering og oppfordring til etterretning. 

 

  Enstemmig vedtatt 

 

 004/11 FYLKESVEGER – FORSLAG TIL VEDLIKEHOLDSPROGRAM OG 

FYLKESVEGRAPPORT FOR TROMS 2010  

  

  Behandling: 

  Møteleder Gunda Johansen opplyste at regionrådets arbeidsutvalg (de tre ordførerne) 

samt sekretariat var til stede på høringsmøte for regionrådene i Troms vedrørende, 

forslag til Vedlikeholdsprogram 2011-2014 og Fylkesvegrapport for Troms 2010 i 

regi av fylkesråd for samferdsel, Kari-Anne Opsal. Møtet ble avholdt torsdag 13. 

januar 2011, på Rica Ishavshotell. På møtet la hver enkelt ordfører frem sine 

kommuners innspill, utarbeidet av sine administrasjoner. 

 

  Etter et kort ordskifte var det enighet i regionrådsmøtet om at den enkelte kommuner 

oversender sine innspill/merknader til sekretariatet, som igjen samler disse i et felles 

høringsnotat. 
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  Forslag til vedtak: 

  De enkelte kommuner oversender til regionrådets sekretariat sine 

prioriteringer/merknader til Vedlikeholdsprogram for fylkesveg 2011-2014, samt 

Fylkesvegrapport for Troms 2010. Sekretariatet samler disse i et felles høringsnotat 

som oversendes fylkesrådet i Troms fylkeskommune.  

 

  Enstemmig vedtatt 

 

 

 005/11 PROSJEKT TROMS FYLKE, TRYGT OG TILGJENGELIG – 

ORIENTERING 

 

  Behandling: 

  Troms fylkeskommune ved Kristina Forsberg orienterte om prosjektet.  

   

  Forslag til vedtak: 

  Tromsø-områdets regionråd tar fylkeskommunens orientering til etterretning. 

 

  Enstemmig vedtatt 

 006/11 INTERKOMMUNAL LANDBRUKSFORVALTNING – PRESENTASJON A V 
SLUTTRAPPORT  

 
  Behandling: 
  Tromsø kommunes plan- og næringssjef presenterte sluttrapport Interkommunal 

landbruksforvaltning i Tromsø-området for regionrådet. Regionrådet sa seg fornøyd 

med det arbeidet som er gjennomført i prosjektet. 

   
 
  Forslag til vedtak: 

 Tromsø-områdets regionråd tar sluttrapport Interkommunal landbruksforvaltning 

i Tromsø-området til etterretning. Regionrådet ber administrasjonen i den enkelte 

kommune om å legge rapporten fram for det enkelte kommunestyre.  

 

Enstemmig vedtatt 
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 007/11 OPPFØLGING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØ-

REGIONEN 

  Behandling: 

Med bakgrunn i de forelagte dokumenter i saken, herunder leders innstilling, samt 

vedtak i Nord-Troms regionråd, 11. januar 2011. Ble møtet enige om følgende forslag 

til vedtak. 

 

  Forslag til vedtak: 

 Saken utsettes til regionrådsmøtet, 28.-29. mars 2011. Regionrådets sekretariat 

søker sammen med Nord-Troms regionråds sekretariat å utarbeide en felles sak som 

innebærer at alternativ 1 utredes. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med Nord-

Troms næringsforum og Næringsforeningen for Tromsø-regionen. 

 

 
 008/11 TRAFIKKSIKRING AV VEGER MED HØYTRAFIKK I REGIONEN –  E6/E8 

 

  Behandling: 

  Gunda Johansen, leder for møtet. Orienterte om bakgrunnen for at hun ønsker at 

regionrådet skal involvere seg i trafikksikring av veger med høytrafikk og da spesielt 

E6/E8. 

  Gunda Johansen og Gunhild Johansen orienterte om møte avholdt med politi og 

vegmyndigheter i etterkant av den tragiske trafikkulykken fredag 7. januar 2011, i 

Lavangsdalen. Etter å ha diskutert saken, la leder Gunda Johansen frem følgende 

forslag til vedtak. 

 

  Forslag til vedtak: 

  Regionrådet registrerer med tilfredshet at det jobbes med kortsiktige og  

  langsiktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten på E6/E8. 

009/11     EVENTUELT 

- Kystsoneplanarbeidet – Frid Fossbakk (H) ønsker at regionrådet involverer 

seg i dette arbeidet.  
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Status: 

- Karlsøy kommune: Bent Gabrielsen (AP) opplyste at Karlsøy har en 

kystsoneplan fra 2003 og at den trenger en revidering. 

- Balsfjord kommune: Gunda Johansen (AP) har også en kystsoneplan fra 

2003. Den vil bli revidert.  

- Tromsø kommune: Kystsonen i Tromsø kommune ivaretas av arealplanen. 

Rådmannen mente at det ikke er noe i veien for at en kan se på et regionalt 

kystsonesamarbeide. 

 

Frid Fossbakk ønsker at det fremmes en felles sak for et regionalt 

kystsonesamarbeide. En slik sak legges frem på regionrådsmøtet i mars 2011. 

 

- Destinasjonsstruktur i Troms, fylkeskommunalt prosjekt. Prosjektet er nå 

avsluttet og forslag til sluttrapport er sendt ut på høring til ordførerne i Troms 

med kopi til kommunene. Høringsfristen er satt til 28. januar 2011.  

- Forut for høringen ble alle ordførerne i Troms invitert til et høringsmøte. Dette 

fant sted fredag 21. januar 2011.  

Regionrådet ber om at høringsresultatet legges frem til orientering i 

regionrådets marsmøte. 

 

Møtet ble avsluttet kl.14.00 med skreimølje. Karlsøy kommune ved ordfører Bent 

Gabrielsen inviterte til fersk skreimølje. 

 

 

Regionrådsmøte, Malangen brygger, 28.-29. mars 2011. 

 

                    012/11 INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
 Innkalling og dagsorden/saksliste ble behandlet som fremlagt. Daglig leder foreslo å flytte sak 014/11 

Regnskap 2010 og budsjett 2011 etter sak 019/11 Helse Nord RHF - Orientering  

 

 Forslag til vedtak: 

 Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste med den foreslåtte flytting av sak 

 014/11. 

 Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

 Regionrådet godkjenner innkalling med dagsorden/saksliste med den foreslåtte flytting av sak 

 014/11. 

 

 

013/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

  Behandling: 

Protokoll fra siste regionrådsmøte, den 21. januar 2011, ble lagt fram for behandling 

 

 Forslag til vedtak: 

 Protokoll fra regionrådsmøte av 5. november 2010, godkjennes slik den foreligger. 

 Enstemmig vedtatt 

 

 Vedtak: 

 Protokoll fra regionrådsmøte av 5. november 2010, godkjennes slik den foreligger 

  

 015/11 KYSTSONEPLAN – VERDISKAPING LANGS KYSTEN? 

 

 Behandling: 

 Steinar Larsen fra Fiskeridirektoratet redegjorde om hvilke tanker de har om   

 prosessen og viktigheten for at kommunene har gode og oppdaterte    

 kystsoneplaner, se regionrådets hjemmeside; http://www.tromso-omradet.no   

  Hvorfor skal kommunene drive kystsoneplanlegging? 

• Ivareta nasjonale/regionale/lokale interesser innenfor havbruk, fiskerinæringen og det marine 

miljøet, se regionrådets hjemmeside, http://www.tromso-omradet.no. 

• Bærekraftperspektivet er et viktig styringsverktøy, PBL § 6-1 

Etter PBL § 6-1: Nasjonale forventninger 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument 

med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i 

planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking 

 
Videre reguleres kystsoneplanleggingen av PBL § 6-2 

§ 6-2 Statlige planretningslinjer 
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   Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet eller for et    

      geografisk avgrenset område. 

          Statlige planretningslinjer skal legges til grunn ved: 

a) statlig, regional og kommunal planlegging etter loven her 

b) enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter loven her eller annen 

lovgivning 

   

 Nasjonale føringer: 

 I hovedsak er det tre lover som ligger til grunn for den kommunale kystsoneplanleggingen.  

 Disse er: 

• Havressursloven 

• Akvaturloven 

• Naturmangfoldsloven 

 

Andre: 

• Stortingsmelding 

• Andre føringer 

Utfordringer: 

• Kommunene som har utdaterte kystsoneplaner må revidere disse 

• Søke å få til en interkommunal kystsoneplanlegging, flere fjorder som grenser til to eller flere 

kommuner. 

• Det må utøves smidighet i plan arbeidet 

• Viste til Gullestadrapporten – Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til 

begjær. 

 

 Konklusjon:  

 I følge Steinar Larsen så er etter PBL kommunene pliktig til å samarbeide med  

 Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratet er pliktig til å bistå kommunene. 

 

  

 Neste mann ut var Arvid Ahlquist fra Fiskarlaget Nord orienterte regionrådet om hva de som 

 representanter for kystflåten mener kommunene bør fokusere på i   

 kystsoneplanleggingen, se http://www.tromso-omradet.no 
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 Arvid Ahlquist beskrev trakk først opp et historisk bakteppe av situasjonen for kystflåten. 

 Hovedbudskapet var at den lokale fiskeflåten står overfor store utfordringer som; arealbeslag fra 

 petroleumsnæringen, havvindkraftverk, tidevannskraftverk og akvakultur. 

 Ahlquist la frem det han kalte for virkeligheten, sett fra Fiskarlaget Nords ståsted: 

• Selv en enkelt lokalitet kan få betydelig større konsekvens for lokale fiskere i fjorder og langs 

kysten enn hav anleggets utbredelse tilsier 

• Økende mengde dispensasjoner fra gjeldende arealplan 

• Oppdrettslokaliteter sperrer for gytemoden kystfisk 

 

 Kystfiskerenses framtidige behov ble også betonet.  

• Siden situasjonen ser ut til å tilspisse seg, må kystsoneplanene revideres så fort som mulig.  

• Det er uholdbart å basere utviklingen på dispensasjoner – det er imot sentrale retningslinjer.  

• må sikre at det også blir plass til småskala fiske langs kysten; hevd på sin aktivitet. 

• Lite rasjonelt å fremme en ny næring på bekostning av en eksisterende 

• Kunnskapsmangel om interaksjon mellom villfisk og oppdrettsvirksomhet 

• Behov for betydelig forskning som kan bekrefte det fiskerne opplever og det som faktisk skjer 

 

 Ahlquist la frem et forslag til prosess for utvikling av kystsoneplaner: 

• Viktig at alle som kystsoneplanen får virkning for, deltar i prosessen fra dag 1 

• Når høringsrunden starter er det for sent - da er svært mye av premissene låst 

• Fiskarlaget Nord har mange lokale fiskarlag som organiserer brorparten av også småskalafiskerne 

i Troms. Disse stiller opp! 

 Neste ut var Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), ved    

 kommunikasjonsdirektør Are Kvistad. For Kvistads presentasjon se, http://www.tromso-omradet.no 

  

 Kvistad åpnet med å si: 

 ”Verden trenger mat og vi utnytter kun 6 promille av sjøarealet innenfor grunnlinja til oppdrett i dag. 

 Ser vi på lakseproduksjonen er Nord-Norge svært viktig som produsentregion. Ikke bare i volum i 

 dag, men landsdelen utmerker seg med gode miljøforhold og store arealer tilgjengelig”. 

   

 Kvistad trakk opp et bilde av dagens situasjon for havbruksnæringen (laks og   

 ørret) og påpekte videre utviklingsmulighetene for næringen. 

 I 2010 var bildet følgende, se grafisk fremstilling under 

 



 34

 Eksport av havbruk og fiskeri 

   

  

 2010:  

 Havbruk (62 %): 33 milliarder 

 Fiskeri: (38 %): 20,4 milliarder 

o Etterspørsel etter norsk laks og ørret økt med 70 % i Norge i 2010. 

o 20 000 arbeidsplasser i Norge, direkte og indirekte knyttet til tjeneste- og utstyrsleverandører. 

o Eksporterer over 10 millioner måltider med laks og ørret hver dag hele året. Det dekker 

sjømatbehovet for 30 – 40 millioner mennesker. 

 Viktig næring for sysselsetting og busetting i områder som ellers er næringssvake, næringen skaper 

 ringvirkninger og det er store utviklingsmuligheter i fremtiden både for etablerte arter og ikke minst 

 for nye arter. De gode lokalitetene for oppdrettsproduksjon er en av de beste naturressursene i fylket 

 vårt og for så vidt i store deler av Norge. 

 Videre: 

 I verdikjede havbruk inngår kjerneaktivitetene oppdrett (avl, stamfisk, settefisk, matfisk), 

 fiskeforedling (den del av slakting og foredling som skjer på oppdrettet fisk) samt grossistledd. 

 Verdikjede havbruk inkluderer i tillegg til oppdrett av laks og ørret også oppdrett av marin fisk og 

 skjell.  
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 Status i Tromsø-området 

 Balsfjord : Har en enorm effekt fra HB næringa gjennom fiskefôrproduksjon (Ewos) (100 

 arbeidsplasser), emballasjeproduksjon (Bewi), men vil ikke ha "oppdrett" 

 Karlsøy har stor aktivitet fra LA på sjø og vil gjerne ha mer. (PT 25 arbeidsplasser). Har mange 

 innbyggere som jobber innen brønnbåtnæringa og annen service. 

Tromsø kommune: Har 20-25 arbeidsplasser på sjø og en enorm ringvirkning fra all 

havbruksvirksomhet i Fylket /landet. (service, utstyrleverandøren (Nofi), Eksportutvalget for fisk, 

Nofima, Fiskerihøgskolen mv). 

 

 Kvistad presiserte at Havbruksnæringen trenger gode og forutsigbare kystsoneplaner. Dette kan bl.a. 

 gjøres gjennom: 

 - At arealplanene følges 

 - Rullering  

 

 FHL’s miljøpolitiske målsetting 

 ”Sjømatproduksjonen skal være miljømessig bærekraftig og miljøforurensninger skal ikke begrense 

 mulighetene for å produsere trygg sjømat” 

 

 Kvistad presiserte at FHL har: 

• en nullvisjon på rømming 

• luseproblemet skal løses 

• forsøpling av fjordene skal løses 

 

 Kvistad avsluttet med å si: 

• ”Vi trenger næringsutvikling - og sjømat” 

• FHL oppfordrer politikerne til å delta på møter i regi av FHL. 

  

 Arne Luther, leder av det kommunale fiskeriutvalget presenterte utvalgets arbeid så langt.  

 Budskap:  

• Minsteflåten er limet langs kysten 

• struktureringen fører feil av sted 

 Siste mann ut var Kurt Oddekalv, Norges miljøvernforbund.  

 Oddekalv presenterte Norges miljøvernforbund. 
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 Oddekalv var meget skeptisk til FHL, noe som gjennomsyret hele presentasjonen. Se for øvrig 

 powerpointpresentasjonen på regionrådets hjemmeside: http://www.tromso-omradet.no 

 

 Budskap: 

• Norges Miljøvernforbund vil presse oppdrettsnæringen inn i tette anlegg og til å rense utslippene 

sine i løpet av to år 

• NMF er også opptatt av å bevare villaksbestanden. 

 

 Oddekalv la frem følgende lysark: 

 ”Det aller beste for villaksen er at alle samarbeidar for å sikre at vi opprettheld bestandane. Det er 

 difor svært positivt dersom vi får til ein betre dialog mellom villaksinteressene og oppdrettsnæringa 

 som medfører konkrete tiltak”, seier Aina Valland i FHL. 

 

 Når det gjaldt rømmingsproblematikken henviste Oddekalv til en grafisk fremstilling fra 

 Fiskeridirektoratet for 2001-2009 

 

   

  

 

 



 37

 STORE MØRKETALL 

 Havforskningsinstituttet v/ Ole Torrissen mener at det rømmer opptil fire ganger så mange fisk fra 

 oppdrettsanlegg som offisielle tall viser. 

 

 Et annet problem som Oddekalv presenterte var nedslammingen av havbunnen i oppdrettsfjordene.  

 

 Krav fra Norges Miljøvernforbund: 

• Norges Miljøvernforbund forlanger tette, flytende anlegg som pumper vann fra over 50 m dyp og 

som renser alle sine utslipp (gjødsel). 

• Ordnede industrielle forhold som annen industri innen 2 år. 

• Næringen må ned i 1/5 av dagens størrelse 

 

 Presenterte et Kinesisk landbaserte anlegg i drift; Guanmenshan-prosjektet, se for øvrig 

 powerpointpresentasjonen.  

 

 Budskap (Oddekalv): 

• Teknologien for tette, flytende anlegg er her allerede. 

• Kravet om omlegging innen to år er ikke på grunn av behov for mer forskning, men fordi villaksen 

       og villtorsken bare har to år igjen om vi ikke gjør noe nå. 

 Behandling: 

 Etter presentasjonene var det et ordskifte/debatt. Under er det presentert et utdrag av ordskiftet. 

 

 Gunda Johansen (ordfører, Balsfjord kommune) 

Regionrådet bør snakke om forurensning i havbruksnæringen.  Vi har vi hatt denne debatten i lang tid 

i landbruksnæringen og vi har fått bukt med mye av forurensingen. Vi bør få dette til i oppdretts-

næringen også (…) det må være plass for en diskusjon dialog med næringen.  

 Jeg har tro på en interkommunal kystsoneplanarbeid. En ting vi også må ta opp er lukkede 

 landbaserte anlegg. 

 

 Bent Gabrielsen (ordfører, Karlsøy kommune) 

 Vår kommuneplan vil inneholde en kystsoneplan. Regionrådet bør sette ned et utvalg som kan 

 samordne kystsoneplanarbeidet i regionen, inkl. Skjervøy kommune. Videre må vi se på spørsmålet 

 om kommunal arealavgift. Gabrielsen var også inne på en eventuell konflikt mellom vindmøller og 

 fiskeri( …)han var også opptatt av spørsmålet om hvordan man skal gå frem for å sette ned et 
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 regionalt kystsoneplanutvalg, i denne forbindelse ser han for seg at regionrådet benytter seg av den 

 kompetansen som Kystdirektoratet Region Troms innehar. 

 

 Gunda Johansen, la frem følgende forslag til vedtak: 

  

 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.  

 

 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. 

 

 Forslaget ble enstemmig vedtatt, med 8 stemmer. 

 

  

 016/11 ORIENTERING - FREMTIDIG ORGANISERING AV REIS ELIVETS  

  FELLESAPPARAT – TILRETTELEGGING FOR  

  REISELIVET I TROMS 

 

 Representanten Frid Fossbakk (H) meldte seg inhabil, da hun er nestleder i styret for Visit Tromsø-

 regionen AS. Resten av regionrådet sa seg enig i Fossbakks vurdering. 

  

 Behandling: 

Saken ble behandlet som en orienteringssak av fylkestingets behandling av reiselivsrapporten, 

Fremtidig organisering av reiselivets fellesapparat – tilrettelegging for reiselivet i Troms   
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 Hogne Eidissen, rådmann i Balsfjord 

 Mente at rapporten som var fremlagt var alt for fragmentert uten at han utdypet dette noe særlig. 

 

 Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune 

 Mente at det er viktig at kommunene i regionen er medlem i destinasjonsselskapet Visit Tromsø-

 regionen AS. 

  

 Etter et kort ordskifte ble følgende forslag lagt frem for votering. 

 

 Forslag til vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd tar saken til orientering 

2. Reiselivssatsingen i Nord følges opp på neste regionrådsmøte. Til møtet inviteres Visit 

Tromsø-regionen AS, reiselivsforum i Balsfjord og Karlsøy.  

3. Det settes av minimum to timer til behandling av saken 

 Votering: 

 Enstemmig vedtatt. Representanten Frid Fossbakk avsto fra av å stemme pga. innhabilitet. 

 

 Vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd tar saken til orientering 

2. Reiselivssatsingen i Nord følges opp på neste regionrådsmøte. Til møtet inviteres Visit 

Tromsø-regionen AS, reiselivsforum i Balsfjord og Karlsøy.  

3. Det settes av minimum to timer til behandling av saken. 

 

 

 017/11: REGIONRÅDETS ORGANISERING 
 
     
 Saken ble behandlet på bakgrunn av forelagt notat. 

 

 Behandling: 

  Etter ønske fra flere av regionrådets representanter ønsker leder Hausberg at man ser på og vurderer 

  en eventuell endring av organisasjonen.  

  Ønsket om å se på organiseringen av regionrådet sin arbeidsform er forankret i to hovedpunkt: 
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1. Dagens organisering gir store utfordringer i forhold til arbeidsmengde, saksbehandling og 

møtekollisjoner. Tenker da spesielt på at regionrådet personer med stor arbeidsmengde og 

møtefrekvens. 

2. Det er ytret ønske fra flere av dagens medlemmer om skille mellom overordnede politiske saker 

og mer administrative oppgaver. 

  Etter en gjennomgang av organisasjonsmodeller samt etter samtale med sekretariatsledere for Salten 

  regionråd, Vesterålens regionråd, Sør-Troms regionråd, Midt-Troms regionråd, Nord-Troms  

  regionråd og Vest-Finnmark regionråd ser en at regionrådene er ulikt organisert og sammensatt. 

  Det er mange fellesnevnere når det gjelder organiseringen av de ulike regionrådene. 

  Debatt: 

  Arild Hausberg, leder: 

  Vi må spisse oss, innenfor reiseliv, kystsoneplanlegging og friluftsrådet for å nevne noen områder.
  

  Frid Fossbakk, Tromsø: 

  Vi har store utfordringer innenfor helse og omsorg og folkehelsen. 

  Bent Gabrielsen, ordfører i Karlsøy 

  Et eget rådmannsutvalg vil være en god ide. I dag bør vi se på muligheter for flere interkommunale 

  samarbeidsområder, nevner her, de vi i dag har samarbeide på. Karlsøy kommune har samarbeid 

  innenfor brann- og redning og fra 1. juni også med Remiks. Samarbeide innefor havnesegmentet vil 

  være noe å se på. 

  Kjell Lekang, Karlsøy 

  ”Vi har kompetansen. Vi (regionrådet) burde fremstå som et sterkt organ som gir sterke signaler til 

  fylkeskommunen”. 

  Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord 

  ”Vi burde jobbe videre med integrering av Nord-Troms regionen”.  

  Hogne Eidissen, rådmann i Balsfjord 

  ”Flott at Tromsø kommune er på tilbudssida, tenker da i denne omgang på heldagsmøtet på den nye 

  brannstasjonen til Brann- og redning. 
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  Laila B. Johansen, næringskonsulent i Karlsøy 

  Vi må alle ha åpne sinn for samarbeide. 

 

  Etter ordskiftet ble det lagt frem følgende forslag til vedtak: 

  Forslag til vedtak: 

  Tromsø-områdets regionråd oppretter rådmannsutvalg.  

  

  Votering: 

  Enstemmig vedtatt med 8 stemmer. 

  Vedtak: 

  Tromsø-områdets regionråd oppretter rådmannsutvalg. 

 

  018/11: UTVIDELSE AV REGIONRÅDET – LONGYEARBYEN L OKALRÅD 

  Daglig leder orienterte regionrådet om den foranliggende prosessen for forslaget og ønsket fra  

  Longyearbyen lokalråd, ved leder Kjell Mork . 

  Etter en kort debatt ble følgende forslag fremmet av leder, Hausberg: 

  Forlag til vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd imøteser en søknad fra Longyearbyen lokalråd. Regionrådet 

presiserer viktigheten av å ha en god kontakt med Svalbard, noe som kan oppnås gjennom at 

Longyearbyen lokalråd blir fullverdig medlem.  

2. En søknad må etter regionrådets vedtekter, § 8 UTVIDELSE/UTTREDEN, 1.te ledd, behandles i 

det alle regionrådets kommunestyrer, etter at det har oppnådd 2/3 flertall i regionrådet. 

  Votering: 

  Enstemmig vedtatt, med 8 stemmer. 
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Vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd imøteser en søknad fra Longyearbyen lokalråd. Regionrådet 

presiserer viktigheten av å ha en god kontakt med Svalbard, noe som kan oppnås gjennom at 

Longyearbyen lokalråd blir fullverdig medlem.  

2. En søknad må etter regionrådets vedtekter, § 8 UTVIDELSE/UTTREDEN, 1.te ledd, behandles i 

det alle regionrådets kommunestyrer, etter at det har oppnådd 2/3 flertall i regionrådet. 

  

 

  019/11: HELSE NORD RHF – ORIENTERING 
  
         Representert ved styreleder Bjørn Kaldhold 
 
  I denne sesjonen satt Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd i plenum. 
 
  
 
  Stikkord for orienteringen; se også regionrådets hjemmeside: http://www.tromso-omradet.no 
 

• Samhandlingsreformen 

• Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge – betydningen av sykestueplassene i Nord-Troms og 

Finnmark 

• Det er 88 kommuner i Nord-Norge – og det er behov for samarbeid med alle for å løse oppgaver – 

og behov for samarbeid på kompetanseområdet spesielt 

• Nord-Norge i front når det gjelder bruk av IKT i helsetjenesten 

• Samhandlingsreformen iverksettes 01.01.2012 – da skal avtalene være på plass 

• Fremdeles uklarheter i forhold til finansiering av reformen (Reformen er i hovedsak i 

kommunereform) 

• Gjennomgang av investeringsplaner i Helse nord 

 

  Fra debatten: 

• Hvem skal definere når en pasient er ferdigbehandlet? 

• Er det større bruk av spesialisthelsetjenester i by enn i distrikt? 

• Utfordring med helgestengt distriktspsykiatrisk senter i Nord-Troms (pasienter skrives ut eller 

flyttes til Åsgård i helgene) 

• Røntgen Sonjatun – kortere bemanningstid nå enn i oppstarten 

• Utfordring med tjenester i Nord-Troms distriktsmedisinske senter – UNN vil ikke dekke utgiftene 
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• Helse Nord skal betale for spesialisthelsetjenester som skal være på den enkelte plass 

• Telemedisin – mange muligheter, men utfordring med å få ordnet opp i systemet med betaling for 

konsultasjon 

• Vært arbeidet for å trygge finansieringen rundt sykestuesengene i departementet 

• Helsenett – viktig for god kommunikasjon mellom kommunene og helseforetakene 

• Viktig å ivareta kvalitet i helsetjenesten – i den nye reformen vil spesialisthelsetjenesten få en 

rettledningsplikt 

  

 Leder for Tromsø-områdets regionråd ønsket alle velkommen til en hyggelig middag.   

 

 Etter denne presentasjonen hadde Tromsø-regionen et særmøte for å behandle siste sak for dagen. 

  

 Sak 014/11: REGNSKAP 2010 OG BUDSJETT 2011  

 Regnskap for 2010 og forslag til budsjett ble lagt frem for regionrådet for godkjenning.  

 Behandling: 

 Det ble under behandlingen av regnskapet for 2010, påpekt at det kunne vært satt opp tydeligere  slik 

 at det enkelt viste inntektssiden og utgiftssiden, balansert mot hverandre, slik god regnskapsskikk er. 

 Daglig leder: 

 Opplyste at han tar denne anbefalingen til etterretning og vil påse at dette blir gjort ved fremlegging 

 av inneværende års regnskap. 

 Leders forslag til vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråds regnskap for 2010 legges frem for godkjenning 

2. Tromsø-områdets regionråds budsjett for 2011 legges frem for godkjenning 

  Vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråds regnskap for 2010 legges frem for godkjenning 

2. Tromsø-områdets regionråds budsjett for 2011 legges frem for godkjenning 

 Forslaget ble enstemmig vedtatt, 8 stemmer. 
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 020/11:  EVENTUELT 
 
 Ingen saker var blitt fremmet under denne saksposten. 
 
 
 021/11: OPPSUMMERING 
 
 Regionrådets leder, Arild Hausberg fortok en oppsummering av dagens møte. 
 
 Regionrådets konklusjon var at det hadde vært en vellykket møtedag med mange gode og nyttige 

 innlegg og dertil tilhørende ordvekslinger.  

 

 Møtet, dag 1 avsluttet kl. 18.00 

  

 

 Dag 2 

 FELLES SESJON   

 Tirsdag, 29. mars var satt av til felles sesjon med Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets 

 regionråd. 

 

  STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØ-REGIONEN  
 
  Innledning ved Torbjørn Evanger, Nord-Troms Næringsforum (vedlegg: presentasjon) 

• Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen ble vedtatt i 2008. 9 kommuner og 90000 innbyggere 

• Kritiske røster til planen da den ble utarbeidet – Tromsø’s rolle som motor i nord – bidro til at det 

positive i tiltaket forsvant 

• Hva har skjedd siden planen ble vedtatt? 

o Matinkubatoren etablert i forbindelse med prosjektet Kysten hus 

o Bioenergiforum 

o KRO (skjer mye, men kunne skjedd mer) 

o Møte desember 2010 mellom sekretariatene i regionrådene og Nord-Troms næringsforum 

(NTNF) 

o Møte mellom NTNF og Næringsforeningen for Tromsøregionen  21. februar – NFTR kan 

ikke prioritere dette arbeidet – skal prioritere sine medlemmer 

o Avklaringsmøte med Troms fylkeskommune 7. mars – ingen motforestillinger mot 

initiativet – positivt at distriktskommunene er pådrivere – skepsis til å ha med flere regioner 

i Troms 
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• Utfordringer til dagens møte; skal man gå i gang eller ikke? Hva med eierskap, styring, 

finansiering, ledelse? 

 

  Sagt i den påfølgende debatten: 

• Reiselivet syder og koker – vi må ha proaktivitet, vi må ut og finne dem (aktørene) 

• Prosjekt Snuhavn 

• Renovasjon 

• 14 kommuner i Stavangerregionen samarbeider, vi mangler motorer 

• Samarbeid gir synergi. Vertskapsrolle- infrastruktur 

• Trenger ikke å utvide Visit Tromsøregionen As, bare utnytte det vi har 

• Nærsynt næringsliv 

• Operasjonaliser strategisk næringsplan – opprette et selskap (AS) som kan være en pådriver for 

regionen. Milepæler -> Mål 

• Kopling av aktører 

• Samarbeid, Tromsø er innfallsport. 

• Mange hindringer for små bedrifter 

• Enda et selskap (strategisk næringsselskap) – bruk de eksisterende –styrke næringshager 

• Definere oppdraget – hvordan følge opp Strategisk næringsplan – starte med å konkretisere hva vil 

vi med en tiltaksplan – forprosjekt. 

• Finn potensialet i næringa 

• Etablere et prosjekt 

• Et RDA-prosjekt 

• Vi må tenke på bedriftenes premisser 

• Vi må ha en prosjektleder 

• Vi trenger et selskap som kan ivareta vertskapsrollen 

• Hvordan kan vi få turistene ut til de små reiselivsaktørene 

• Aktivitetene i distriktene (de små) kan bli større – hvordan får vi dette til – en prosjektleder som er 

proaktiv. 

• De små selskapene har behov for markedsføring og booking 

• Tror vi ikke er i posisjon til å starte et strategisk næringsselskap nå? 
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  Oppsummering: 

• Enighet om å gå videre med arbeidet. 

• Det må lages en prosjektskisse med presisering av oppdraget/forprosjektet. 

• Nord-Troms Næringsforum ved Halti næringshage får i oppdrag å utarbeide en konkret 

prosjektskisse. 

• Prosjektskissen/saken sendes regionrådene til behandling før iverksetting. 

 
 
  PRESENTASJON AV REMIKS 

  Ved styreleder Sissel Meyer og markedsansvarlig Gørhild Olsen.. 

 

  Remiks AS er et selskap i dag eid av Tromsø kommune og Karlsøy kommune. 

 

  Remiks verdier: 

  Miljø, pålitelig, tilgjengelig og nyskapende. 

 

  Remiks inviterer til samarbeid, ved Sissel Meyer, styreleder. 

 

  For ytterligere informasjon, se: http://www.tromso-omradet.no 

 

 

  ISHAVSBANEN KOLARI – SKIBOTN  

  Presentasjon ved John Egil Ottosen, plan- og næringssjef Storfjord kommune 

  Se Tromsø-områdets regionråd ’s hjemmeside: http://www.tromso-omradet.no 

 

 

  BREDBÅNDFYLKET  

  Presentasjon ved daglig leder Dag-Kjetil Hansen. 

 

  Se også: http://www.tromso-omradet.no 

 

  MØTE MED HELSEFAKULTETET, Universitetet i Tromsø 

  Ved dekan Arnfinn Sundsfjord og Arnfinn Andersen 

 

  Tema var samarbeid med kommunene og samhandling i utdanning av helsepersonell 
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• Helsefakultetet har stor bredde i utdanningene 

• Utfordring i forhold til legene; forgubbing. Stor andel i Nord-Norge uten fastlege 

o Nordland og Finnmark ca. 15 %, Troms ca. 17 % 

• Legeutdanningen: revidert studiemodell fra 2012 

• Forventningene til praksisarenaene – få til avtaler med primærhelsetjenesten 

• I forhold til turnuslegeordningen – prøve å få til en ”regional kvote” som kan sørge for dekning 

over hele landet i såkalte ”nybørjarstillingar” 

• Forpliktende samarbeid med kommunene – Tromsø har undertegna avtale. Ønsker å få dette på 

plass i Nord-Troms i denne valgperioden 

• Omfatter ca 50 studenter pr år i Nord-Troms kommunene på mange ulike helseområder 

• Universitetet ønsker å komme tettere på kommunene og diskutere behov og løsninger – møter 

fagfolk i Nord-Troms neste uke 

 

  Etter å ha gjennomført en felles sesjon mellom de to regionrådene var tilbakemeldingene på møtet  

  enbart positive. Regionrådenes sekretariater fikk også gode tilbakemeldinger for vel gjennomført  

  møtearrangement. 

 
 
  Møte hevet kl. 1430 
 
 

   
 
Regionrådsmøte, fredag 16. september 2011, Tromsø kommune, rådhuset 

 

 

 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 foreligg 
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 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 KOMMUN ENE 

FORVENTE, HVORDAN KAN KOMMUNENE BIDRA OG HVA FORVEN TER 

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 

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 
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� 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 

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. 

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.? 
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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. 

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  
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  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 Næringsdepartementet 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 Anne Hjortdal, Troms fylkeskommune svarte at fylkeskommunen 

vil være med å støtte et slikt fond. 

 

Debatten kulminerte 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. 
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  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. 

 

           

       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. 
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 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. 

                 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 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. 
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    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 problemstillinger  

- Finansiering. En videreføring av prosjektet vil være avhengig av ekstra finansiering, dette i 

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 



 55

- 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) 

- 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. 
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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 

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 

- 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 



 57

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. 

 

                    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 

 

 

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. 
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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 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 
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- 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. 

 
 

      Regionrådsmøte 6. desember i Karlsøy kommune, rådhuset  

 

                  Sak: 031/11: INNKALLING OG SAKSLISTE 

Innkalling til møtet ble enstemmig godkjent.  

 

Til sakslisten:  

Følgende saker ble utsatt til neste møte, sak 033/11: KONSTITUERING; 034/11: FORSLAG TIL 

BUDSJETT – 2012, 035/11: VEDTEKSTENDRING og  036/11: FORSLAG TIL MØTEPLAN.  Til 

sak 039/11: EVENTUELT, kom det inn tre saker.  

 

Sak 032/11: PROTOKOLL  

Protokoll fra siste regionrådsmøte ble godkjent. 

 
 
033/11: KONSTITUERING 

Utsatt til møtet i januar 2012. 

    

034/11: FORSLAG TIL BUDSJETT – 2012 

Utsatt til møtet i januar 2012.      
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035/11: VEDTEKSTENDRING? 

Utsatt til møtet i januar 2012.    

   

036/11: FORSLAG TIL MØTEPLAN 

Utsatt til møtet i januar 2012.    

   
037/11: TROMSØ LUFTHAVN, LANGNES 

Regionrådets daglige leder, Voktor orienterte om saken i tillegg til de opplysninger som foreligger i 

sakspapirene i saken. Videre hilste Voktor fra Hans Børre Joakimsen, Avinors leder ved Tromsø 

lufthavn, Langnes. Hvor det ble opplyst at Joakimsen var meget glad for at regionrådet har satt denne 

saken på sakskartet   

 

Behandling 

Jens Johan Hjort (H), orienterte om Tromsø kommunes engasjement og status i saken. Han delte også 

ut et svarbrev fra samferdselsminister Kleppa til Tromsø kommune. Videre opplyste han om hvilke 

snarlige tiltak som må gjennomføres på lufthavnen.  Tiltak som, Større oppstillingsplass for fly, 

herunder grunnforsterkninger, utvidelse av rullebane og oppgradering/utvidelse av utenlandsterminal. 

Videre var Hjort forundret over at det ikke har skjedd noe i det i 2008, nedsatte flyplassutvalget. «Det 

eksisterer, men fungerer ikke». Videre uttrykket han at han kunne tenke seg å innkalle utvalget, eller 

noen representanter til et oppklarende møte. Hjort var imidlertid klar på at regionrådet må forholde 

seg til utvalget, i den grad det er oppnevnt og eksisterer. 

Jens Johan Hjort var også av den formening av at det er viktig å se denne saken i forlengelsen av den 

nasjonale nordområdesatsingen. 

Kjell Sverre Myrvold, (SP), var klar på Tromsø lufthavn, Langnes sin viktighet for det regionale-, 

fylkets og Svalbard sitt reiseliv. Myrvold var også som Hjort opptatt av viktigheten av å se denne 

saken i sammenheng med regjeringens nordområdepolitikk. Myrvold brukte utsagn som; «Vi må stå 

sammen i regionen», «Det må børstes støv av flyplassutvalget». Videre var han klar på at regionrådet 

må ha en plass i et slikt samarbeide, «Vi må alle stå bak», «Vi må spille vårt bidrag inn til fylkestinget 

mars møte». 

Hanny Ditlefsen (RRR), uttrykket støtte til Hjorts forlag om et snarlig møte med flyplassutvalget. 

Videre var hun klar på at regionrådet må ta den politiske rollen i denne saken, 

Jan Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy, mente at regionrådet må sørge for at denne saken blir innspill 

til neste NTP. 

Hanny Ditlefsen (RRR), mente at regionrådet må følge opp denne saken gjennom sekretariatet. Videre 

må en vurdere gode støttespillere. 
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Kjell Sverre Myrvold (SP), var meget klar på at dette er en sak som regionrådet må stå samlet i. 

«Regionrådet må få denne saken frem til fylkestinget den 15. mars 2012.  

Jens Johan Hjort (H), var klar på at en i saken må ha en bred forankring, «Jo bredere forankring, jo 

bedre». Han var videre opptatt av at utvalget må være operativt. I denne prosessen må en være 

opptatt/ha fokus på organisering av flyplassutvalget. Videre så må det dedikeres en person til å sikre 

fremdrift i regionrådets prosess, det kan enten være sekretariatet eller ordførers politiske rådgiver (blir 

ansatt i februar 2012). Dette arbeidet bør munne ut i en rapport og en delegasjon til Oslo. «Det handler 

om lobbying». 

Debatten munnet ut i et forslag til vedtak, utarbeidet av rådmannen i Karlsøy: 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet ser viktigheten av en snarlig utbygging av Tromsø lufthavn, Langnes. Flyplassen har 

allerede i dag store utfordringer m.h.t. antall oppstillingsplasser for fly, forlengelse av rullebane og 

utvidelse av utenlandsterminalen. 

Tromsø-områdets regionråd mener at utviklingen de nærmeste årene i Nord-Norge, blant annet m.h.t. 

petroleumssektoren og nordområde-satsingen, må bety at Tromsø lufthavn, Langnes prioriteres og 

bygges ut. 

Det er viktig at rulleringen av Nasjonal transportplan 2014-2023 ivaretar behovene for utbygging av 

Tromsø lufthavn, Langnes. 

Regionrådet ber ordføreren i Tromsø, snarest å bidra til en revitalisering av flyplassutvalget som ble 

nedsatt av Næringsforeningen for Tromsø-regionen.  

Et revitalisert flyplassutvalg bør ha representanter fra Tromsø-områdets regionråd, Nord-Troms 

regionråd, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. 

Viktige premissleverandører vil være samarbeidspartnere i landsdelen inklusive Svalbard. 

Votering: 

Forslag til vedtak slik det foreligger, enstemmig vedtatt. 

 

038/11: VALG AV REPRESENTANT FOR OVERORDNET SAMARBE IDSORGAN (OSO)  
I henhold til OSOs vedtekter skal Tromsø-områdets regionråd velge to representanter til Overordnet 

samarbeidsutvalg, hvorav en skal velges for Tromsø kommune.  Under behandlingen av forslag til 

representantene var det enighet om at det er viktig å sikre kontinuitet og sakskunnskap på området 

som OSO skal behandle.  

Følgende representanter ble derfor fremmet: 
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Valg: 

Tromsø kommune;  

•  Eva T. Olsen, Kommunaldirektør - medlem 

•  Trond Brattland, Kommuneoverlege – varamedlem 

•  Balsfjord og Karlsøy; 

•  Karin Friborg Berger, Kommunalsjef, Balsfjord kommune - medlem 

•  Alf Lorentsen, Helse- og sosialsjef i Karlsøy kommune, - varamedlem 

   

039/11:                 EVENTUELT 
Her var det ved møtestart meldt inn tre saker. Hanny Ditlefsen meldte inn saker som,  

Vannregionutvalg, herunder status  

Det fylkeskommunale prosjektet som omhandler Regional kystsoneplanlegging, herunder status og 

økonomiske midler til en prosjektleder for et interkommunalt prosjekt.   

Kjell Sverre Myrvold (SP) ønsker at man i neste møte tar opp til debatt om regionen skal se på 

muligheten for å utarbeide en regional trafikkplan for Tromsø-området. 

Behandling: 

Disse sakene settes på sakskartet i neste møte i regionrådet.  

 

Sekretariatet følger opp sakene.  

Neste møte søkes avholdt i forbindelse med fylkesmannens Januarmøte 2012, i tidsrommet 10. januar 

til 12. januar 2012. 

 

Til slutt vil vi betone at et av de viktigste prosjektene som har vært drevet videre i regionrådets regi er 

ungdomsprosjektet Ung Region. Et kommuneoverskridende samarbeidsprosjekt mellom 

ungdomshusene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Prosjektet har oppnådd svært gode resultater og er 

lagt merke til langt ut over regionen.  

 

 

 

 

Arild Hausberg 

Leder          Yngve Voktor 

Daglig leder 
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