
1 
 

 

Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 21.9.2018 Møte nr. 4 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00     

Sted Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen  

Til stede: Forfall:  

Tromsø kommune: Varaordfører Jarle Aarbakke (AP), 
Rolleiv Lind (H) og vararepresentant Jarle Heitmann 
(AP) og administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.  
 
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP), 
Ole-Johan Rødvei (H) og rådmann Rigmor Richardsen.  
 
Karlsøy kommune Ordfører Mona Pedersen (RRRR), 
Gunn Hansen (AP), vararepresentant Jostein 
Richardsen (FrP) og konstituert rådmann Alf Lorentsen 
 
Eksterne gjester: 
Helse Nord HRF ved administrerende direktør Lars 
Vorland 
 

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP). . 

Karlsøy kommune: Varaordfører Frank Harry 

Pettersen (FRP) 

Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen 
(AP).  
 
Ikke møtt: 
 
Permisjon: 
Rolleiv Lind (H) frem til 10:50. Varaordfører Jarle 
Aarbakke (AP) fra 10:50 til 11:45. Jarle Heitmann 
(AP)fra 13:50. 
 

Møteledelse:  

Ordfører og leder Gunda Johansen (AP), ordfører i 

Balsfjord kommune.  

Regionrådets medlemmer/kommuner. 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

Sak nr 27/18                          INNKALLING OG SAKSLISTE  

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

Innstillingen ble vedtatt enstemmig 

 

Sak nr 28/18 
                                PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokollen fra regionrådets møte 22.6.2018 legges frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 22.6.2018, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 22.6.2018, vedtas slik den er forelagt 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 29/18                            DAGSAKTUELLE SAKER    

 

Handlingsprogram for 2018-2019 

Behandling 

Regionrådets leder la frem handlingsprogram 2018-2019 til debatt.  

Etter at ordskiftet var ferdig ble følgende forslag til vedtak lagt frem. 

 

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet ber administrativt utvalg om å legge frem et forslag til videre prosess i forhold til 

arbeidsmetodikk i regionrådet i desember møtet. 
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2. Administrativt utvalg bes legge frem et notat i desembermøtet. Notatet skal gi retning for 

regionrådets arbeid vedrørende regionreformen, jfr. Fylkesråd Willy Ørnebakk’s bestilling til 

regionrådet. 

 

Vedtak 

1. Regionrådet ber administrativt utvalg om å legge frem et forslag til videre prosess i forhold til 

arbeidsmetodikk i regionrådet i desember møtet. 

2. Administrativt utvalg bes legge frem et notat i desembermøtet. Notatet skal gi retning for 

regionrådets arbeid vedrørende regionreformen, jfr. Fylkesråd Willy Ørnebakk’s bestilling til 

regionrådet. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 30/18 KYSTPLAN TROMSØREGIONEN - RULLERING 

 

Forslag til 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 

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  

Sak nr 31/18                      PRESENTASJON AV NY HJEMMESIDE 

  

Behandling 
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Gnist Design ved byråleder Øystein Woie presenterte og fortalte om prosessen og samarbeidet med 

regionrådets daglige leder. Woie avsluttet med å takke for oppdraget. 

Regionrådet sa seg fornøyd med den nye hjemmesiden. 

Forslag til vedtak 

Regionrådet tar saken til orientering. 

Vedtak 

Regionrådet tar saken til orientering. 

Enstemmig vedtatt  

 

Sak nr 32/18       MØTE MED NORD-TROMS REGIONRÅD                                     

 

Etter en kort debatt ble følgende forslag til vedtak fremsatt. 

 

Forslag til vedtak 

Forslag til vedtak 

De to sekretariatene jobber med forslag til ny dato for fellesmøte med Nord-Troms regionråd. 

Primært i forbindelse med Fylkesmannens kommunemøte i februar 2019. 

 

Vedtak 

De to sekretariatene jobber med forslag til ny dato for fellesmøte med Nord-Troms regionråd. 

Primært i forbindelse med Fylkesmannens kommunemøte i februar 2019. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 33/18       MØTE MED VEST-FINNMARK REGIONRÅD 

Etter et kort ordskifte ble følgende forslag lagt frem til votering 

 

Forslag til vedtak 

1. Det planlagte møtet med Vest-Finnmark regionråd utsettes til første periode i 2019. 
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2. Sekretariatet jobber videre med saken i dialog med Vest-Finnmark regionråds sekretariat. 

 

Vedtak 

1. Det planlagte møtet med Vest-Finnmark regionråd utsettes til første periode i 2019. 

2. Sekretariatet jobber videre med saken i dialog med Vest-Finnmark regionråds sekretariat 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 34/18 
HELSE NORD HRF – HØRING REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035  

HELSE NORD – v/administrerende direktør Lars Vorland 

 

Lars Vorland presenterte hovedbudskapet i forslag til Regional utviklingsplan 2035 i en powerpoint 

presentasjon. 

Denne sendes ut til regionrådets medlemmer. 

Regionrådet vil ikke levere høringsuttalelse, men oppfordrer den enkelte kommune til å behandle 

planforslaget i de respektive kommunestyrer. 

Følgende forslag ble vedtatt 

Forslag til vedtak: 

Informasjonen gitt av HELSE NORD HRF tas til orientering 

Vedtak: 

Informasjonen gitt av HELSE NORD HRF tas til orientering 

Enstemmig vedtatt 

 

Neste regionrådsmøte, fredag 7. desember kl. 10.00-14.00 i Tromsø kommunes rådhus, 

formannskapssalen.  

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 
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