
1 
 

 

Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 23.4.2018 Møte nr. 2 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 og administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.  
 
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) 
varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP), Michael Berg (FrP) og 
konstituert rådmann Rigmor Richardsen  
 
Karlsøy kommune Varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) 
og Gunn Hansen (AP) og konstituert rådmann Alf Lorentsen 
 
Eksterne gjester: 
Fylkesmann Elisabeth Aspaker, Ass. Fylkesmann Bård 
Pedersen, direktør Evy Jørgensen og kommunikasjonssjef 
Kristin Østvoll. 
 
Lyngshestlandet: Prosjektleder Birgit Dorothea Nielsen 
 
Tromsø ungdomsråd: Nestleder Nicolas Olsen 

 

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP). 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (RRRR) 

Balsfjord kommune: Ole-Johan Rødvei (H) 
 
Ikke møtt: 
Vararepresentant Jarle Heitmann, (AP) 
 
 

Møteledelse:  

Varaordfører Jarle Aarbakke ledet møte frem til sak 15/28, 

deretter overtok 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 12/18                          INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Behandling 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

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

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

Innstillingen ble vedtatt enstemmig 

 

Sak nr 13/18                                 PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokollen fra regionrådets møte 2.2.2018 legges frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 2.2.2018, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 2.2.2018, vedtas slik den er forelagt 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 14/18                            DAGSAKTUELLE SAKER    

 

1. Regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen - høringsutkast 

2. Mulig gjenbesøk på Svalbard- møte med Longyearbyen lokalstyre 

 

Ad. 1: Regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen - høringsutkast 

Behandling 

Under behandlingen kom det opp ønske fra Karlsøy kommune ved konst. Rådmann ønske om 

rullering av kystsoneplan for Tromsøregionen. 

Daglig leder opplyste at det er enighet i de fem kommunene som inngikk i første utgave av planen 

om slik rullering. Regionrådets medlemmer stemte for slik rullering. Følgende tilleggspunkt til 

forslaget fra administrativt utvalg: 

3. Regionrådet anbefaler at kystsoneplan; Kystplan Tromsøregionen, rulleres i 2018. 
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Forslag til vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd tar saken til etterretning 

2. Tromsø-områdets regionråd ser det som tilstrekkelig at hver deltakerkommune behandler 

forslag til planen med innkomne merknader etter høringsfristens utløp. 

3. Regionrådet anbefaler at kystsoneplan, Kystplan Tromsøregionen rulleres. 

Vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd tar saken til etterretning 

2. Tromsø-områdets regionråd ser det som tilstrekkelig at hver deltakerkommune behandler 

forslag til planen med innkomne merknader etter høringsfristens utløp. 

3. Regionrådet anbefaler at kystsoneplan, Kystplan Tromsøregionen rulleres. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Ad 2: Mulig gjenbesøk på Svalbard- møte med Longyearbyen lokalstyre 

Forslaget ble fremført av regionrådets leder på vegne av representanten Ole-Johan Rødvei (H), 

Balsfjord kommune da han ikke var i stand til å møte pga rekonvalesensopphold. Dette som en 

oppfølging av møtet i september 2016 også da lokalstyret har observasjonsstatus i regionrådet. 

 

Behandling 

Under ordskiftet kom det opp flere forslag til reiser/besøk som ønskes gjennomført i perioden 

2018/2019. Herunder Island. En slik reise må ses i sammenheng med næringsutvikling og 

nettverksbygging både på næringssiden men også på andre områder hvor regionrådet kan skaffe seg 

innsikt og ikke minst lære. 

Forslag til 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. 

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 
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Sak nr 15/18 
        PERMANENT FINANSIERING AV REGIONALT UNGDOMSRÅD 

 

 

Behandling 

Tromsø ungdomsråd ved nestleder Nicolas Olsen orienterte regionrådet om behovet for nyetablering 

av et regionalt ungdomsråd (TORUR) samt presenterte et forslag til årlig budsjett for et regionalt 

ungdomsråd. 

Under debatten kom det opp spørsmål som organisering, drift og hvem skal ha det daglige ansvaret 

for et regionalt ungdomsråd. Regionrådet så ut til å kunne enes om at ansvar for drift av et regionalt 

ungdomsråd kan legges til Tvibit, da de hadde driftsansvaret for regionalt ungdomsråd under 

gjennomføringen av prosjektet Ung Region som var et treårig samarbeidsprosjekt mellom 

kommunene Tromsø-, Balsfjord og Karlsøy, eid av regionrådet. Prosjektet var finansiert gjennom 

statsstøtte, regional støtte og deltakerkommunene. Prosjektet ble avsluttet i 2011.  

 

Status 

Per dags dato har man ikke et regionalt ungdomsråd. Det er etablert lokale ungdomsråd i Balsfjord 

og Tromsø kommuner. Karlsøy har ikke et lokalt ungdomsråd per dags dato. 

Regionrådet er av den oppfatning av at alle kommunene må ha lokalt ungdomsråd på plass. I denne 

prosessen bes sekretariatet å undersøke muligheten for at den daglige drift og sekretariatsansvar kan 

legges til ungdomshuset Tvibit i Tromsø da de har erfaring med drift og sekretariatsfunksjoner for det 

tidligere regionale ungdomsrådet. 

 

Forslag til vedtak  

1. Regionrådet ber kommunene i regionrådets område om å påse at det opprettes lokale 

ungdomsråd i de respektive kommuner. 

2. Sekretariatet undersøker med ungdomshuset Tvibit om sekretariatsfunksjon og daglig 

ledelse av regionalt ungdomsråd kan legges til Tvibit. 

3. Etter at punkt foran er gjennomført opprettes det så et regionalt ungdomsråd.  

4. Det regionale ungdomsråd søkes finansiert gjennom kommunal og regional støtte. 

 

 

Vedtak 

1. Regionrådet ber kommunene i regionrådets område om å påse at det opprettes lokale 

ungdomsråd i de respektive kommuner. 

2. Sekretariatet undersøker med ungdomshuset Tvibit om sekretariatsfunksjon og daglig 

ledelse av regionalt ungdomsråd kan legges til Tvibit. 

3. Etter at punkt foran er gjennomført opprettes det så et regionalt ungdomsråd.  

4. Det regionale ungdomsråd søkes finansiert gjennom kommunal og regional støtte 
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Sak nr 16/18 
LYNGSHESTEN I NORD-TROMS OG TROMSØREGIONEN - 

IDENTITETSBÆRER OG BERIKELSE – FORPROSJEKTSØKNAD  

 

Behandling 

Prosjektleder Birgit Dorotea Nielsen redegjør for prosjektet. 

Etter orienteringen og ordskifte ble det votert over følgende forslag til vedtak.  

Forslag til 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. 

 

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 
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Sak nr 17/18             FYLKESMANNEN INFORMERER 

 

 

Behandling 

Fylkesmann Elisabeth Aspaker takket for at regionrådet hadde satt av tid til informasjonen 

fra fylkesmannen. 

Følgende temaområder ble presentert fra fylkesmannen og kommunene svarte med å 

informere Fylkesmannen om status og behov på de enkelte områder. 

Ved assisterende Fylkesmann Bård Pedersen, jfr. presentasjon sendt ut av sekretariatet. 

1. Totalforsvaret Nasjonalt/regionalt og lokalt program 
2. Beredskapsarbeidet og status ift kommunene innenfor regionrådets område. 

 
Ved Fylkesmann Elisabeth Aspaker 

1. Status arbeid med akuttberedskap i barnevernet 
2. Kommunedialogen 2019 – fylkesmannen vil opprette en prosess med KS for utarbeiding av et 

opplegg for en god kommunedialog. 
3. Kompetanseutvikling for lærere 

 
Ved direktør Evy Jørgensen 

1. Plast i havet-aksjonen 
a. 5. mai, Strandryddedagen, Nasjonal dugnad 
b. Satt av 3,6 mill kroner – søkbare midler 
c. Fylkesmannen koordinerer strandryddedagen 
d. Fylkesmannen etterlyser kontaktpersoner  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjonen gitt av fylkesmannen tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Informasjonen gitt av fylkesmannen tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 18/18          BEHOV FOR OPPGRADERING AV REGIONRÅDETS HJEMMESIDE 

 

Behandling 

Det ble ikke fattet noe vedtak i saken, men regionrådsleder mente at dette ikke er en sak for 

regionrådet som sådan. Det er daglig leders ansvar å legge til rette for at regionrådet informasjon er 

oppdatert til enhver tid og at en har oppdatert og godt lesbare hjemmesider og på sosiale medier 

som Facebook. 

Enstemmig tilslutning 

 

 

 

Sak nr 19/18                                         EVENTUELT  

 

 

Ingen saker innmeldt under denne posten. 

 

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

formannskapssalen.  

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 

 

 

 


