
1 
 

 

 

SAKSDOKUMENT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

REGIONRÅDSMØTE 

MØTESTED: Tromsø kommune, Scandic Alta hotell. 

MØTEDATO: 22.1.2019 

TID:  10:00-14.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

I forbindelse med at det avholdes et felles møte med Vest-Finnmark regionråd i Alta, 21.-22. 

Januar 2019 vil det også bli avholdt ekstraordinært møte i regionrådet etter at møtet med 

Vest-Finnmark regionråd er gjennomført. Vi legger opp til at møtet blir avholdt etter lunsj 

den tirsdag.   

Årsaken til at sakslisten ikke har blitt sendt en uke før møtet skyldes at en har vært nødt til å få 

plass en del klargjøringer vedrørende rulleringen av kystsoneplan, Kystplan Tromsøregionen, samt 

siste oppdateringer vedr. næringslivsdelegasjonen til Island.   

SAKSLISTE     

Saksnr. 

Sak 01/19: Innkalling og dagsorden 

- Godkjent med de endringer som er fremkommet 

Sak 02/19: Protokoll, 7.12.2018 

   

Sak 03/19: Dagsaktuelle saker 

1. Evaluering av møtet med Vest-Finnmark 

2. Rullering av Kystplan Tromsøregionen 

3. Regionrådets  besøk til Island 

Sak 04/19: Regionrådets budsjett for 2019 
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Sak 05/19: Lyngshestprosjektet – regionrådets medlem til styringsgruppen 

Sak 06/19: Eventuelt 

- Møte med Nord-Troms 

  

 

 

 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler:  Yngve Voktor 

Møtedato:   22.1.2018 

Møtested:  Scandic Hotell, Alta     

Møtetidspunkt:  10.00   

 

Saksnr:  Utvalg  Tromsø-områdets regionråd      

 

01/19:  INNKALLING OG DAGSORDEN 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

Vedtak  

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D 

Saksbehandler:  Yngve Voktor 

Møtedato:   22.1.2019 

Møtested: Scandic Hotell, Alta        

  

Møtetidspunkt:  13.00   

 

Saksnr:  Utvalg  Tromsø-områdets regionråd      

 

02/19:    PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra regionrådsmøte, fredag 7. desember 2018, vedtas slik den er forelagt. 

 

Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 7. desember 2018, vedtas slik den er forelagt. 

 

 

Protokoll enstemmig godkjent 
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PROTOKOLL 7.12.2018 

 

 

Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 7.12.2018 Møte nr. 5 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00     

Sted Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen  

Til stede: Forfall:  

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP), Rolleiv 
Lind (H), Gunnhild Johansen (SV) som møtte for Jarle 
Aarbakke kl.13.00 og kommunalsjef Bjarte Kristoffersen. 
 
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og 

rådmann Rigmor Richardsen,  

 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), 

varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) og Gunn Hansen 

(SP), Karlsøy kommune. Konstituert rådmann Alf Lorentsen 

 

I tillegg møtte: 
Nærings og samfunnsutviklingssjef Jan-Hugo Sørensen som 
representant fra arbeidsgruppen for Kystplan 
Tromsøregionen. 
 
Eksterne gjester: 

Tromsø kommune: Varaordfører Jarle Aarbakke (AP) 

Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP) 
og Ole-Johan Rødvei (H) 
 
Karlsøy kommune: Ingen forfall 

Ordfører Kristin Røymo innvilget permisjon fra kl. 10.20 – 

tilbake 12.30  og Gunhild Johansen (SV) innvilget permisjon 

fra 12:30. 

Ikke møtt: 
 
 
 

Møteledelse: 

Leder, ordfører Gunda Johansen (AP), Balsfjord komm- 

une.  
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Fylkesråd for utdanning: Roar Sollid 

 
Mottakere: Regionrådets medlemmer/kommuner. 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

 

 

Sak nr 36/18                          INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
 

Behandling 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger med de endringer som ble foreslått.  

1. Seminaret "Fokus på fremtidens kvotesystemer, Oslo 7. januar tas opp under saksnr.39/18: 

Dagsaktuelle saker, etter forslag fra ordfører Mona Pedersen. 

2. Representanten Rolleiv Lind ønsket å ta opp planene om næringslivsdelegasjon til Island, 

våren 2019, i forbindelse med behandlingen av regionrådets Møteplan for 2019. 

 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger med de endringer som ble forelått 

1. Seminaret "Fokus på fremtidens kvotesystemer, Oslo 7. januar tas opp under saksnr.39/18: 

Dagsaktuelle saker, etter forslag fra ordfører Mona Pedersen. 

2. Representanten Rolleiv Lind ønsket å ta opp planene om næringslivsdelegasjon til Island, 

våren 2019, i forbindelse med behandlingen av regionrådets Møteplan for 2019. 

 

Innstillingen ble vedtatt enstemmig 

 

Sak nr 37/18                                 PROTOKOLL 

 

Saksfremlegg 

Protokollen fra regionrådets møte 21.9.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

http://www.tromso-omradet.no/
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Behandling 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 21.9.2018, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 21.9.2018, vedtas slik den er forelagt 

Enstemmig vedtatt 

Sak nr 038/18                            OPPFØLGING AV VEDTAK    

 

 Sak 29/18; Dagsaktuelle saker  

1. Handlingsprogram for 2018-2019 

- Administrativt utvalgs forslag til videre prosess i forhold til arbeidsmetodikk i 

regionrådet 

- Notat regionreformen 

2. Sak 30/18; Kystplan Tromsøregionen – Rullering 

 

Sak 29/18: Dagsaktuelle saker 

Ad 1). Administrativt utvalgs forslag til videre prosess i forhold til arbeidsmetodikk i regionrådet 

Forslaget fra administrativt utvalg ble diskutert av regionrådet. Følgende omforent forlag ble 

fremsatt av regionrådets lder 

Forslag til vedtak 

1. Administrativt utvalg anbefaler overfor Arbeidsutvalget og regionrådet at det det for de 

kommende regionrådsmøter opprettes en fast post, «Oppfølging av vedtak». 

2. Videre vil administrativt utvalg anbefale overfor regionrådet at Arbeidsutvalget (AU) 

avholder møter forut for regionrådsmøtene. På møtet setter Arbeidsutvalget opp saksliste i 

samarbeid med daglig leder forut for regionrådsmøtene. Denne sendes over til administrativt 

utvalg som behandler AU’s saksliste herunder saksfremstilling i samarbeid med daglig leder. 

3. Administrativt utvalg anbefaler arbeidsutvalget å opprette saksordførere for alle saker som 

behandles i regionrådet.  

4. Det vil være opp til Arbeidsutvalget å fordele sakene.  



7 
 

5. Regionrådet ber daglig leder å utarbeide møtekalender for arbeidsutvalget (AU) og 

administrativt utvalg som er hensiktsmessig for fastsetting av sakskart for fremtidige 

regionrådsmøter. 

 

Vedtak 

1. Administrativt utvalg anbefaler overfor Arbeidsutvalget og regionrådet at det det for de 

kommende regionrådsmøter opprettes en fast post, «Oppfølging av vedtak». 

2. Videre vil administrativt utvalg anbefale overfor regionrådet at Arbeidsutvalget (AU) 

avholder møter forut for regionrådsmøtene. På møtet setter Arbeidsutvalget opp saksliste i 

samarbeid med daglig leder forut for regionrådsmøtene. Denne sendes over til administrativt 

utvalg som behandler AU’s saksliste herunder saksfremstilling i samarbeid med daglig leder. 

3. Administrativt utvalg anbefaler arbeidsutvalget å opprette saksordførere for alle saker som 

behandles i regionrådet.  

4. Det vil være opp til Arbeidsutvalget å fordele sakene.  

5. Regionrådet ber daglig leder å utarbeide møtekalender for arbeidsutvalget (AU) og 

administrativt utvalg som er hensiktsmessig for fastsetting av sakskart for fremtidige 

regionrådsmøter 

Enstemmig vedtatt. 

Ad 1): Notat regionreformen 

Notat fra administrativt utvalg og daglig leder ble diskutert av regionrådet. I diskusjonen kom det 

frem momenter som om at man i den videre prosessen frem mot 2020 bør undersøke om andre 

regionråd har startet en prosess om hvordan skal regionrådene etter regionsammenslåingen 

organiseres da spesielt med henblikk på eventuell sammenslåing av regionråd i de «nye» fylkene. Det 

ble nevnt Trøndelag, Viken og samt kommuner på Nord-Vestlandet. 

Regionrådet ba derfor daglig leder og administrativt utvalg om å undersøke med regionråd i de 

ovenfor nevnte geografiske regioner. 

Ett enstemmig regionråd ønsker derfor å bruke tiden frem til neste valg å utrede muligheten til å slå 

sammen regionråd i Troms og Finnmark. I dag er det fire regionråd i Troms og to i Finnmark. I tillegg 

kommer Barents regionråd (Barents regionråd er det regionale politiske samarbeidet mellom de 

nordligste fylkene i Norge, Sverige, Finland og det nordvestlige Russland). 

Ad Sak 30/18; Kystplan Tromsøregionen – Rullering 

Medlem av arbeidsgruppen for rullering av Kystplan Tromsøregionen, Jan-Hugo Sørensen, plan og 

utviklingssjef i Karlsøy kommune orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen og anbefalingen som 

arbeidsgruppen legger frem for regionrådet.  

Følgende anbefaling fra prosjektets arbeidsgruppe ble lagt frem for regionrådet 
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Arbeidsgruppen for Kystplan Tromsøregionen – rullering anbefaler at Balsfjord, Karlsøy og Tromsø 

kjører felles kystsoneplan-prosess.   

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til Arbeidsgruppens anbefaling. 

2. Arbeidsgruppens for Kystsoneplan Tromsøregionen utarbeider prosjektbeskrivelse med 

budsjett og prosjektorganisering. 

Vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til Arbeidsgruppens anbefaling. 

2. Arbeidsgruppens for Kystsoneplan Tromsøregionen utarbeider prosjektbeskrivelse med 

budsjett og prosjektorganisering 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 039/18                            DAGSAKTUELLE SAKER    

 

Seminaret "Fokus på fremtidens kvotesystemer" finner sted 7. januar 2019 på Oslo Plaza (Radisson 

Blu Plaza), kl. 14.00-18.30. Det blir påfølgende middag på Vaaghals kl. 19.30 for de som ønsker det.  

 

Ordfører Mona Pedersen (FRRR), Karlsøy kommune fremmet følgende forslag til vedtak 

 

Forslag til vedtak 

Et enstemmig regionråd går inn som samarbeidspartner i seminaret «Fokus på fremtidens 
kvotesystemer» og går inn med et beløp på inntil kr. 20.000.-  til dekning av kostnader forbundet 
med seminaret. 

 

Vedtak 

Et enstemmig regionråd går inn som samarbeidspartner i seminaret «Fokus på fremtidens 
kvotesystemer» og går inn med et beløp på inntil kr. 20.000.-  til dekning av kostnader forbundet 
med seminaret. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 40/18 
                                   MØTEPLAN FOR 2019 

 

Saksfremlegg 

Forslag til møteplan for regionrådet for året 2019 ble lagt frem for behandling. 

Behandling 

1. Møteplan for 2019 vedtas med de endringer som er fremkommet 

2.  Møteplan for arbeidsutvalget (AU) og administrativt utvalg utarbeides i tråd med 

administrativt utvalg’s forslag til saksbehandling i regionrådet. 

Vedtak 

1. Møteplan for 2019 vedtas med de endringer som er fremkommet 

2.  Møteplan for arbeidsutvalget (AU) og administrativt utvalg utarbeides i tråd med 

administrativt utvalg’s forslag til saksbehandling i regionrådet. 

Enstemmig vedtatt 

Møteplan 2019 

Dato Dag Sted Møteplass 

21.-22.1.2019 Mandag-Tirsdag Alta 
 

22.3 Fredag Tromsø 
            Rådhuset 

24.5 Fredag Tromsø 
Rådhuset 

20.9. Fredag Tromsø 
Rådhuset 

25.10 Fredag Tromsø Rådhuset 
 

29.11. Fredag Tromsø Rådhuset 
 

 

 

 

Sak nr 41/18            BUDSJETT FOR 2019 

 

Forslag til budsjett ble lagt frem til behandling 

 

Behandling 
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Følgende forslag til vedtak ble fremsatt 

Forslag til vedtak 

1. Et enstemmig regionråd ønsker å øke budsjettrammen fra kr.1 043 000 til kr.1 100 000.  

2. Når det gjelder driftsmidlene fra deltakerkommunene skal fordelingsnøkkelen etter § 7 

Økonomi, 1. ledd anvendes. «Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved årlig 

tilskudd fra kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. 50 % av utgiftene deles likt mellom 

de tre kommunene, de resterende 50 %, deles etter medlemskommunenes folketall. 

3. Justert budsjett legges frem for regionrådet innen fristen for budsjettjustering. 

 

Vedtak 

1. Et enstemmig regionråd ønsker å øke budsjettrammen fra kr.1 043 000 til kr.1 100 000.  

2. Når det gjelder driftsmidlene fra deltakerkommunene skal fordelingsnøkkelen etter § 7 

Økonomi, 1. ledd anvendes. «Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved årlig 

tilskudd fra kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. 50 % av utgiftene deles likt mellom 

de tre kommunene, de resterende 50 %, deles etter medlemskommunenes folketall. 

3. Justert budsjett legges frem for regionrådet innen fristen for budsjettjustering. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 42/18        MØTE MED VEST-FINNMARK REGIONRÅD 

 

Møtedato er spikret. Møtet finner sted i Alta 21.-22. januar 2019. 

Forslag til vedtak 

1. Daglig leder sammen med daglig leder for Vest-Finnmark regionråd koordinerer 

planleggingen av møtet, mandag og tirsdag 21.-22. januar 2019. 

2. Daglig bestiller flybilletter og sørger for at hotellrom bookes. Hver enkelt kommune dekker, 

møtegodtgjørelse, møte- og reiseutgifter for sine representanter. Felles middag med Vest-

Finnmark regionråd 21. januar dekkes for Tromsø-områdets regionråds representanter over 

regionrådets budsjett. 

Vedtak 

1. Daglig leder sammen med daglig leder for Vest-Finnmark regionråd koordinerer 

planleggingen av møtet, mandag og tirsdag 21.-22. januar 2019. 

2. Daglig bestiller flybilletter og sørger for at hotellrom bookes. Hver enkelt kommune dekker, 

møtegodtgjørelse, møte- og reiseutgifter for sine representanter. Felles middag med Vest-

Finnmark regionråd 21. januar dekkes for Tromsø-områdets regionråds representanter over 

regionrådets budsjett. 
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Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 43/18                           MØTE MED TROMSBENKEN 

 

Behandling 

Forslag til dato for møtet ble diskutert av rådet. Man landet på torsdag 17. januar som eventuell 

møtedato. Daglig leder ble bedt om å koordinere arbeidet om å finne møtedato i samarbeid med 

Tromsbenkens leder, Cecilie Myrseth.  

 

 

Sak nr 44/18                    TROMSØ SOM ARKTISK HOVEDSTAD 

 

Saksbakgrunn 

 

Arktisk hovedstad er et prosjekt i regi av Tromsø kommune som har blitt utviklet siden 2016, men 

som først startet opp i august 2018. 

Prosjektleder Kirsti Methi orienterte regionrådet om prosjektet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Regionrådet tar informasjonen om prosjektet gitt av prosjektleder til orientering. 

 

Vedtak 

 

Regionrådet tar informasjonen om prosjektet gitt av prosjektleder til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 45/18                  UTTALELSER 

  

Saksgrunnlag 

Følgende uttalelser ble behandlet av regionrådet. 
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- Fylkestinget krever styrking av den akuttmedisinske beredskapen - uttalelse fra Troms fylkesting. 

– tas til orientering 

- Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge- uttalelse fra Vest-Finnmark 

Regionråd – regionrådet støtter uttalelsen 

 

Behandling 

Ad): Fylkestinget krever styrking av den akuttmedisinske beredskapen - uttalelse fra Troms 

fylkesting. – tas til orientering 

Forlag til vedtak 

Regionrådet slutter seg ikke til uttalelsen fra Troms fylkeskommunes Fylkesting. 

 

Vedtak 

 Regionrådet slutter seg ikke til uttalelsen fra Troms fylkeskommunes Fylkesting. 

Enstemmig vedtatt 

 

Ad): Flyavgiftene må reduseres for å sikre luftfarten i Nord-Norge- uttalelse fra Vest-Finnmark 

Regionråd – regionrådet støtter uttalelsen 

Forslag til vedtak 

Regionrådet slutter seg til uttalelsen fra Vest-Finnmark regionråd 

 

Vedtak 

Regionrådet slutter seg til uttalelsen fra Vest-Finnmark regionråd 

 

Enstemmig vedtatt 

Sak nr 46/18                    KOMMUNENES ROLLER I VG OPPLÆRING 

 

Bakgrunn 
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Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied orienterte regionrådet om betydningen av grunnopplæring, 

lærlingeplasser, helsetjenester og attraksjon av gjesteelever. Han kom også inn på fylkeskommunens 

Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2018-2021- Samspill for læring. 

Sollied presiserte at strategiplanen er et sentralt styringsdokument for videregående opplæring og 

danner grunnlaget for de mål den enkelte skole og lærebedrift1 skal styre etter. 

Behandling 

Forlag til vedtak 

Regionrådet tar informasjon gitt av fylkesråd for utdanning til orientering 

Vedtak 

Regionrådet tar informasjon gitt av fylkesråd for utdanning til orientering 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 47/18                              EVENTUELT 

 

Ingen saker ble meldt inn under dette punktet. 

 

Aktuell møtedatoer: 

 Møte med Tromsbenken, mandag 14. januar, kl.10:00 – Møte med Vest-Finnmark regionråd, Alta 21.-22. 

januar-   

Neste ordinære regionrådsmøte, fredag 22. mars, kl. 10.00-14.00 i Tromsø kommunes rådhus, 

formannskapssalen.  

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 
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 TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D 

Saksbehandler:  Yngve Voktor 

Møtedato:   22.1.2019 

Møtested: Scandic Hotell, Alta        

  

Møtetidspunkt:  13.00   

 

Saksnr:  Utvalg  Tromsø-områdets regionråd      

 

03/19:   DAGSAKTUELLE SAKER 

  

1. Evaluering av møtet med Vest-Finnmark regionråd 

2. Rullering av Kystplan Tromsøregionen 

3. Regionrådets besøk til Island 

 

Ad 1). Evaluering av møtet med Vest-Finnmark regionråd 

Ad 2).  Rullering av Kystplan Tromsøregionen 

Forslag til vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd vedtar vedlagt prosjektbeskrivelse med foreslått budsjett og 

finansiering. 

2. Vedtaket legges frem for de respektive kommunestyrer for behandling snarest.  

 

Vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd vedtar vedlagt prosjektbeskrivelse med foreslått budsjett og 

finansiering. 

2. Vedtaket legges frem for de respektive kommunestyrer for behandling snarest.  

 

Bakgrunn 

Kystplan Tromsøregionen vedtatt, høsten 2015 har vært behandlet flere ganger i regionrådet. 

1. Sak 14/18, Dagsaktuelle saker, Regional strategisk næringsplan - høringsutkast.  

Vedtak 

Regionrådet anbefaler at kystsoneplan; Kystplan Tromsøregionen, rulleres i 2018. 
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2. Sak 25/18, Årsmøte, handlingsprogram 

3. Til tiltak Rullering av regional kystsoneplan Kystplan Tromsøregionen 

Regionrådet finner dette tiltaket så viktig at regionrådet anbefaler at arbeidet settes i gang så 

snart som det lar seg gjøre. Regionrådet vil stå som søker overfor Troms fylkeskommune. 

Prosjektet finansieres gjennom finansiell støtte fra troms fylkeskommune og egenandeler og 

egeninnsats fra de deltakende kommuner. 

Vedtak 

Det forelagte forslag til Handlingsplan 2018-2019 vedtas med de endringer og nye forslag som er 

kommet frem i møtet. 

Enstemmig 

4. Sak 30/18, Kystplan Tromsøregionen – rullering 

Vedtak 

1. Regionrådet ber arbeidsgruppen om å legge frem en prosjektbeskrivelse herunder 

finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem for regionrådet i 

desembermøtet. 

2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for 

produksjonsområde 11. 

3. Regionrådsleder tar kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende prosjektet 

Enstemmig vedtatt  

5. Sak 38/18, Oppfølging av vedtak, sak 30/18 Kystplan Tromsøregionen – rullering 
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Vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til Arbeidsgruppens anbefaling. 

2. Arbeidsgruppens for Kystsoneplan Tromsøregionen utarbeider prosjektbeskrivelse med 

budsjett og prosjektorganisering 

Enstemmig vedtatt 

 

Arbeidsgruppen legger med dette frem prosjektbeskrivelse med forslag til budsjett og 

finansiering. 

Arbeidsgruppen bemerker at årsaken til at en endelig fremleggelse av prosjektet har tatt tid 

skyldes at det har tatt tid med å få avklart spørsmålet om antall deltakerkommuner samt hvilke 

aktiviteter og spørsmål som omfattes av en bærekraftig miljøanalyse av et sjøareal som blir 

påvirket av oppdrettsanlegg. 

 

 

Ad 2). Regionrådets næringsdelegasjon til Island 

Spørsmålet om å undersøke muligheten for en næringslivsdelegasjon til Island i regi av regionrådet 

kom opp i drøftingen i sak 14/18 Dagsaktuelle saker, punkt 2. Mulig gjenbesøk på Svalbard – møte 

med Longyearbyen lokalstyre.  

Vedtak 

1. Sekretariatet sammen med administrativt utvalg undersøker og kommer opp med forslag til 

slik reise/besøk. 

2. Forslag legges frem på regionrådets møte 22. juni 2018. 

Enstemmig vedtatt 

 

Bakgrunn 

I regionrådsmøte 22.6.2018. ble det orientert om status i saken under sak 25/18, Årsmøte, sak 2. 

 

Status 

I tiden etter regionrådsmøtet 22.6 har det vært jobbet med saken. I dette arbeidet har 

Næringsforeningen for Tromsøregionen (NFTR) ved adm.direktør Trude Nilsen deltatt. Etter å ha lagt 

frem to alternativer for besøksdatoer (Uke 21 eller uke 23) herunder undersøkt med regionrådets 

representanter er tilbakemeldingen at uke 21 passer best 12 har svart uke 21 mens en har svart at 

uke 23 passer best. Det er bare en som ikke har svart. 
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Det er også enighet i regionrådet om at temaene for delegasjonen skal være to: 

1. Bærekraftig reiseliv 

2. Den blå næringen (tradisjonelt fiske og oppdrettsnæringen) 

Det har vært avholdt møter med Fiskarlaget Nord, Visit Tromsøregionen. Tilbakemeldingene fra disse 

organisasjonene er positive til slik delegasjon.  

Handelskammeret på Island vil bli forespurt om å bidra til oppsetting av program på Island 

Det viser seg imidlertid at dersom en skal kunne få tre hele dager på Island, så må en reise fra 

Tromsø, søndag 19.5 med retur torsdag 23.5. Dette da flyavgangene er ugunstige. Det jobbes 

imidlertid med alternative reiseruter slik at en kanskje kan spare inn en dag.  

Når det gjelder reise og opphold vil VIsit Tromsøregionen være behjelpelig med å hente inn 

prisoverslag for reise og opphold. Berg-Hansen vil også komme opp med en pakke som inneholder 

reise, hotellopphold og møterom (1 dag). 

Vi ser for at medlemmer i delegasjonen vil være regionrådet, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, 

bedrifter reiseliv, fiskeri og oppdrett, næringslivsorganisasjoner. Næringsforeningen, Visit 

Tromsøregionen. 

Foreløpige beregninger på kostnader per person 

Reise: Tromsø-Reykjavik tur/retur: kr. 3500,-  

Hotellopphold -  3 overnattinger: kr.6000,- 

Så vil mat ut over det som ligger i hotelloppholdet komme i tillegg. 

Vi vil søke Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge om støtte. 

 

Vedlegg:  

Forslag til budsjett og finansiering for prosjekt Kystplan Tromsøregionen -rullering 
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TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D 

Saksbehandler:  Yngve Voktor 

Møtedato:   2.2.2018 

Møtested: Scandic Hotell, Alta         

Møtetidspunkt:  13.00   

 

Saksnr:  Utvalg  Tromsø-områdets regionråd      

 

Sak 04/19:   REGIONRÅDETS BUDSJETT FOR 2019 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar budsjettet for 2019 slik det er nå er forelagt. 
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Vedtak: 

Regionrådet vedtar budsjettet for 2019 slik det nå er forelagt.     

Bakgrunn 

Forslag til budsjett ble lagt frem til behandling i regionrådet 7. desember 2018. I forbindelse med 

behandlingen ble følgende vedtak fattet. 

Vedtak 

1. Et enstemmig regionråd ønsker å øke budsjettrammen fra kr.1 043 000 til kr.1 100 000.  

2. Når det gjelder driftsmidlene fra deltakerkommunene skal fordelingsnøkkelen etter § 7 

Økonomi, 1. ledd anvendes. «Kostnadene ved drift av regionrådet finansieres ved årlig 

tilskudd fra kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. 50 % av utgiftene deles likt mellom 

de tre kommunene, de resterende 50 %, deles etter medlemskommunenes folketall. 

3. Justert budsjett legges frem for regionrådet innen fristen for budsjettjustering. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Nytt forslag til budsjett legges derfor frem i tråd med regionrådets vedtak i sak 41/18, Budsjett for 

2019. 

 

 

 

 

 

Forslag til budsjett for 2019 

 

Konto Tekst 2018 2019 

10101 Fast lønn 676 000 710 000 

10527 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 

10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn 114 000 120 000 

10990 Arbeidsgiveravgift 63 000 60 000 

11002 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 7265 7265 
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11151 Bevertning 6000 6735 

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, rådvarer og tj. 0 0 

11301 Telefontjenester 9000 9000 

11305 Datatjenester 1000 1000 

11401 Annonser og reklame 0 2000 

11402 Representasjon 2000 2000 

11501 Opplæring og kurs 3000 3000 

11502 Møter og konferanser 38000 86 000 

11602 Kostgodtgjørelse 4500 4500 

11603 Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v. 4000 4000 

11700 Ikke oppgavepl. Reiseutgifter 2500 2500 

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 4000 4000 

12000 Inventar og utstyr 3000 1000 

12001 Datamaskiner og utstyr 7000 9000 

12007 Telefoner og sambandsutstyr 2000 8000 

12700 Konsulenttjenester 37 000 60 000 

14720 Stipender og priser 30 000 0 

  Sum driftsutgifter 1 013 265 1 100 000 

        

  Overføringer fra kommuner     

17500 Andel Karlsøy -161 334 -177 464 

  Andel Tromsø -537 333 -591 066 

17500 Andel Balsfjord -180 333 -198 366 

19501 Disposisjonsfond -134 265 -133 104 

  Sum driftsinntekter -1 013 265 -1 100 000 

        

  Resultat 0 0 

 
 

 

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D 

Saksbehandler:  Yngve Voktor 

Møtedato:   2.2.2018 

Møtested: Scandic Hotell, Alta        

  

Møtetidspunkt:  13.00   

 

Saksnr:  Utvalg  Tromsø-områdets regionråd 
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Sak 05/19: LYNGSHESTPROSJEKTET – REGIONRÅDETS MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPEN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Xxxxxx xxxx velges som representant til styringsgruppen for prosjektet Lyngshesten i Nord-Troms og 

Tromsø-regionen. 

 

Vedtak: 

Xxxxxx xxxx velges som representant til styringsgruppen for prosjektet Lyngshesten i Nord-Troms og 

Tromsø-regionen. 

Enstemmig   

    

Bakgrunn 

Regionrådet behandlet i sak 16/18, «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen: - 

identitetsbærer og berikelse» – forprosjektsøknad. 

Følgende vedtak ble fattet i saken 

Vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd er meget positiv til prosjektet «Lyngshesten i Nord-Troms og 

Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 

2. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler for 

samfinansiering av forprosjektet. 

3. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer Troms fylkeskommune/Innovasjon Norge til å bidra   

med midler for finansiering av prosjektet. 

4. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer Nord-Troms regionråd å om å delta i prosjektet på lik 

linje med Tromsø-områdets regionråd. 

5. Tromsø-områdets regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, som kan 

ivareta rollen som prosjekteier sammen med Nord-Troms regionråd, i forprosjektfasen. 

 

Enstemmig vedtatt 

Regionrådets sekretariat mottok følgende epost fra prosjektsøker, Birgit D. Nielsen, mandag 

14.1.2019. 
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Epost: 

«Hei og godt nytt år! 

Det gjelder lyngshest-prosjektet "Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-regionen, 
Identitetsbærer og berikelse". 

Det har tatt lang tid, men nå er endelig finansieringa på plass. Det kommer en orientering til 
alle bidragsytere straks jeg er formelt i gang. 

Jeg avventer fortsatt svar på min deltids-permisjonssøknad fra Mattilsynet, men signalene 
derfra er positive, så jeg håper på oppstart 1.februar. 

Vi holder på med en avtale om oppdraget mellom meg og Nord-Troms regionråd. 

Så trenger vi en fra Tromsø-regionens regionråd som medlem til styringsgruppa. Nord-
Troms regionråd har utpekt Øyvind Evanger som representant til styringsgruppa. I tillegg vi 
det bli en arbeidsgruppe av faglig karakter, hvor en av disse vil inngå i styringsgruppa også. 
Kan regionrådet i Tromsøregionen utpeke en representant? 

Vennlig hilsen 

Birgit D. Nielsen» 

 

Med denne eposten som bakgrunn bes regionrådet å velge/utpeke en representant fra 
regionrådet til prosjektets styringsgruppe.  

 

 

 

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D 

Saksbehandler:  Yngve Voktor 

Møtedato:   2.2.2018 

Møtested: Scandic Hotell, Alta        

  

Møtetidspunkt:  13.00   

 

Saksnr:  Utvalg  Tromsø-områdets regionråd 

 



23 
 

Sak 06/19:   EVENTUELT 


