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SAKSDOKUMENT 

_____________________________________________________ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Sak 16/19:   INNKALLING OG DAGSORDEN 

Behandling 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

Vedta 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

Godkjent, enstemmig 
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______________________________________________________________________________________ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019. 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr. 

17/19:    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra regionrådsmøte, fredag 22.3. 2019, vedtas slik den er forelagt. 

 

Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, fredag 22.3.2019, vedtas slik den er forelagt. 

Godkjent, enstemmig 

 

 

PROTOKOLL 22.3.2019 
 

 

 

Protokoll 

MØTEREFERAT 
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Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 22.3.2019 Møte nr. 2 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00-14.00     

Sted Tromsø, rådhuset, formannskapssalen  

Til stede: Forfall:  

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP), 
varaordfører Jarle Aarbakke (AP) og Rolleiv Lind (H). 
Varamedlem, Gunhild Johansen (SV), fra 11.30. 
 
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og Ole-
Johan Rødvei (H) 
 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), 

varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) og Gunn Hansen 

(SP) 

 
 

I tillegg møtte: 
Konstituert rådmann Alf Lorentsen, Karlsøy kommune, 

rådmann Rigmor Richardsen, Balsfjord kommune og 

kommunalsjef Bjarte Kristoffersen 

  
 
 

 

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP), permisjon 

frem til 10.20 og fra kl.11.30. 

Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP) 

 
Ikke møtt: 
 
 
 

Møteledelse: 

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 07/19                          INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Behandling 

Representanten Ole-Johan Rødvei (H) uttrykket misnøye med at Tromsø kommune ikke møter 

fulltallig ved møtestart. Han viste også til at oppmøtet til Tromsø kommune flere ganger har vært 

«dårlig». Rødvei anser dette som et spørsmål om prioritering. Varaordfører Jarle Aarbakke (AP) 

repliserte med å si at dette tar han med seg inn i politisk ledelse. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og vedtas slik den foreligger. 

Vedtak 

Innkalling og vedtas slik den foreligger. 

 Enstemmig vedtatt 

http://www.tromso-omradet.no/
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Sak nr 08/19                                 PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte 21-22. januar 2019 legges frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 21-22. januar 2019, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 21-22. januar 2019, vedtas slik den er forelagt 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 09/19                            OPPFØLGING AV VEDTAK    

 

Sak 03/19; Rullering av Kystplan Tromsøregionen  

Behandling 

Daglig leder orienterte om status i prosjektet, i tillegg orienterte kommunalsjef Bjarte Kristoffersen 

om prosessen frem til vedtak i Tromsø kommune.  Ordfører og leder Gunda Johansen opplyste om 

prosessen i Balsfjord kommune. Ordfører og nestleder Mona Pedersen uttrykte bekymring for 

forsinkelsen i fremdriften som har oppstått i forbindelse med politisk behandling Tromsø og 

Balsfjord kommuner. 

Forslag til vedtak 

Regionrådet tar orienteringen gitt om prosjektets status til etterretning. 

 

Vedtak 

Regionrådet tar orienteringen gitt om prosjektets status til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 10/19                            MEDLEMSKAP I NFKK    

 

 

Behandling 

Ordfører og nestleder Mona Pedersen, Karlsøy kommune orienterte i saken og oppfordret Balsfjord 

og Tromsø inn i nettverket. 

 

Forslag til vedtak 

Regionrådet tar saken til orientering  

 

Vedtak 

Regionrådet tar saken til orientering  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 11/19  DEN NYE KOMMUNELOVEN - EVENTUELL OPPRETTELSE AV 
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD  

 

 

Behandling 

  
Forslag til vedtak  
  

1. Regionrådet ber AU kontakte tilsvarende organ i Nord-Troms for å følge opp arbeidet med å 

vurdere grunnlag for endring av regionrådets geografiske område.   

  

2. Regionrådet ber administrativt utvalg utrede organisasjonsmessige konsekvenser av ny 

kommunelov. Det som har betydning for opprettelse av interkommunalt politisk råd tas med i 

utredningen. 

  

3. Regionrådet behandler saken i møte 24. mai.  
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Vedtak  

1. Regionrådet ber AU kontakte tilsvarende organ i Nord-Troms for å følge opp arbeidet med å 

vurdere grunnlag for endring av regionrådets geografiske område.   

  

2. Regionrådet ber administrativt utvalg utrede organisasjonsmessige konsekvenser av ny 

kommunelov. Det som har betydning for opprettelse av interkommunalt politisk råd tas med i 

utredningen.  

 

3. Regionrådet behandler saken i møte 24. mai.  

 

Enstemmig vedtatt  

 

 

Sak nr 12/19                            MØTE MED TROMSBENKEN    

 

 

Behandling 

  
Behandling  
Etter en kort diskusjon fremkom det enighet om at møte med Tromsbenken gjennomføres som et 

fire timers møte fredag 10. Mai. Møtet finner sted i Tromsø i rådhuset. Videre settes det en frist for 

innspill til saker som ønskes behandlet i møtet settes til mandag 1. april. AU vil behandle 

innkommende saker i møte fredag 12. April i år.  

  

Forslag til vedtak  

1. Administrativt utvalg anbefaler at fire timers møte med Tromsbenken gjennomføres fredag 

10. Mai 2019. 

2. Frist for innspill til møtet settes til mandag 1. april.   

  

Vedtak  

1. Det gjennomføres et fire timers møte med Tromsbenken gjennomføres fredag10. Mai 2019.  

2. Frist for innspill settes til 1. april 2019.  

Enstemmig vedtatt  
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Sak nr 13/19            INTERKOMMUNALT SAMARBEID- STATUSOVERSIKT 

 

 

Behandling 

I debatten som fulgte kom det opp at regionrådet ønsker at oversikten gitt av den enkelte kommune 

evalueres og kvalitetssikres, samt at kommunene i fellesskap utreder muligheten for ytterligere 

interkommunalt samarbeide. I debatten ble det nevnt områder som rus, psykiatri og barnevern som 

kan egne seg for interkommunalt samarbeid. 

  
1. Regionrådet ber kommunene evaluere dagens interkommunale samarbeid.  

2. Regionrådet ber den enkelte kommune om å utrede mulige andre samarbeidsområder som 

kan egne seg for interkommunale utviklingsprosjekter herunder organisering og finansiering.  

3. Regionrådet inviterer Nord-Norge kontoret i Brussel til et seminar med regionrådet.  

  

Vedtak  

1. Regionrådet ber kommunene evaluere dagens interkommunale samarbeid.  

2. Regionrådet ber den enkelte kommune om å utrede mulige andre samarbeidsområder som 

kan egne seg for interkommunale utviklingsprosjekter herunder organisering og finansiering.  

3. Regionrådet inviterer Nord-Norge kontoret i Brussel til et seminar med regionrådet.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 14/19                             REFERATSAKER 

 

 

Behandling 

Daglig leder orienterte om referatsakene utsendt i sakspapirene. Regionrådets leder ytret ønske om 

at referatsaker for fremtidige regionrådsmøter kommer først på sakskartet etter postene Innkalling 

og dagsorden samt protokoll.  

 

Vedtak  
1. Referatsakene tas til orientering.    
2. I fremtidige regionrådsmøter legges posten Referatsaker inn som første post etter 

postene Innkalling og dagsorden og Protokoll. 
  
Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 15/19                                       EVENTUELT 

 

 

Daglig leder er bekymret for at kommunene, næringsliv og fylkeskommune i dag ikke står frem som 

«en stemme» i saken om forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. 

Regionrådets leder orienterte at prosjektet er vel ivaretatt gjennom ordfører i Gratangen, Eva 

Ottosen (AP). 

 

Aktuell møtedatoer: Møte med Tromsbenken fredag 10. mai, i Tromsø, rådhuset. Neste ordinære 

regionrådsmøte, fredag 24. mai.   

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 

 

PROTOKOLL, SLUTT. 
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________________________________________________ ______ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

 Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

18/19:    REFERATSAKER 
 

 

I: Partnerskapsavtalen med UiT Norges Universitet 

Avtalen mellom Tromsø-områdets regionråd og UiT Norges Arktiske Universitet ble inngått i 

september 2014, og gjelder for 3 år og forlenges deretter med 2 år av gangen, dersom den ikke sies 

opp av en av partene» (se pkt. 6.). Avtalen gikk ut i september 2017, hvis man tolker formuleringen i 

avtalen som at vi her har å gjøre med «automatisk forlengelse». I så fall er avtalen fortsatt gyldig 

frem til sept. 2019. I møte mellom partene i april 2018 var det enighet om å tolke slik forlengelse av 

avtalen som «automatisk forlengelse».  

Etter avtalens punkt 6 Hovedavtalens varighet så skulle det skrives ny avtale i september 2019. 

Imidlertid ble det gjennomført et administrativt møte mellom universitetet og regionrådets 

sekretariat (arbeidsutvalget for partnerskapsavtalen) 19. april i år. Utvalget konkluderte med at det  

Arbeidsutvalgets vurderinger og forslag  

 

1. Arbeidsutvalget betrakter den situasjonen som nå foreligger som spesiell. Partene er enige i 

at det er uhensiktsmessig å utarbeide en ny avtale med et avtroppende regionråd,  der 

avtalen i tillegg skal være virksom en meget kort tidsperiode. Av denne årsak er partene 

omforent om å forlenge den nåværende partnerskapsavtalen utover september 2019. TOR 

regner med at et IPR er etablert ultimo oktober. En ny avtale mellom TOR og UiT burde 

være på plass innen utgangen av 2019. 

2. Arbeidsutvalget foreslår at det fremtidige IPR, i sitt forslag til samarbeidsavtale mellom 

kommunene i IPR også drøfter hvilke områder/aktiviteter de ønsker å prioritere i en 

eventuell fremtidig avtale med UiT Norges arktiske universitet. Det vil bidra til at veien blir 
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kortere mellom inngåelse av en ny hovedavtale og utviklingen av operative underavtaler / 

handlingsplaner. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til etterretning 

 

Vedtak 

Saken tas til etterretning 

 

 

II Kystplan Tromsøregionen- rullering 

a) Status 

• Prosjektet er politisk vedtatt i Karlsøy kommune 

• Balsfjord kommunestyre vedtok Balsfjord kommunestyre i sak PS 94/18 den 

6.12.2018 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 – 2028. 

Planprogrammet legger opp til en helhetlig arealplan som omfatter både land og 

sjøarealene, der gjeldende interkommunale Kystplan for Tromsøregionen også skal 

revideres. I planprogrammet heter det: «Balsfjord kommune vedtok 08.06.2016 

Kommunal planstrategi for 2016-2019. Det skulle utarbeides ny samfunnsdel til 

kommuneplanen med vedtak i 2018. Samfunnsdelen legger føringer for – og følges 

opp – en revisjon av kommuneplanens arealdel av 2011, inklusive Interkommunal 

kystsoneplan for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø som ble vedtatt i 

kommunestyret høsten 2015.» 

Samarbeidet i Tromsøområdets regionråd er da forankret i overnevnte 

kommunestyrevedtak.  

• Tromsø kommune vil behandle prosjektet i formannskapet tirsdag 28. mai. 

  

b) Veien videre 

• Når vedtak foreligger om prosjektdeltakelse i de tre kommunene vil søknad om 

tildeling av prosjektmidler bli til fylkeskommunen bli sendt. 
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Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering 

 

Vedtak  
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III: Møte i arbeidsutvalget- 12/4-2019 

Protokoll  

Møte i arbeidsutvalget  

12.4.2019 

 

 

   

 

Protokoll 

MØTEREFERAT 

Møte i AU 

Dato 12.4.2019 Møte nr. 1 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 09.30-10.30     

Sted Tromsø, rådhuset, 2D09  

Til stede: Forfall:  

Tromsø kommune: Varaordfører Jarle Aarbakke (AP)  
 
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) på 
Skype 
 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), på 

Skype. 

 
 

I tillegg møtte: 
 
 
 

 

Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP) 

 
Ikke møtt: 
 
 
 

Møteledelse: 

Leder Gunda Johansen (AP), ordfører i Balsfjord kommune.  

Regionrådets medlemmer/kommuner. 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

 

http://www.tromso-omradet.no/
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Sak nr 01/19                          INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Behandling 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og vedtas slik den foreligger. 

 

Vedtak 

Innkalling og vedtas slik den foreligger. 

 Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 02/19                                 PROTOKOLL 

 

Ingen protokoll ble lagt frem da siste AU- møte ble avholdt, 23.1.2012. Dette da de tidligere 

regionråd ikke har sett dette nødvendig. 

 

 

Sak nr 03/19                       Tilpasning av ny kommunelov    

 

 

Bakgrunn 

Etter at den nye kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen 

videreføres, men i endret form. 

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller 

interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til en annen selskapsform (IKS, AS eller SA) 

senest fire år etter at kommuneloven har trådt i kraft. 

Behandling 

Sak legges frem for regionrådet 24. mai 2019. 

Forslag til vedtak 

Det legges frem sak i regionrådsmøte, fredag 24. mai inneværende år. 
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Vedtak 

Det legges frem sak i regionrådsmøte, fredag 24. mai inneværende år. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 04/19                     Sakskart for møte med Tromsbenken    

 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i regionrådets handlingsprogram for 2018-2019, samt etter ønske fra Tromsbenken 

vil det bli gjennomført et fire (4) timer møte med Tromsbenken, fredag 10. mai inneværende år. 

 

Behandling 

AU behandlet/gikk gjennom innkomne forslag til saksportefølje for møtet med Tromsbenken, fredag 

10. mai. Møtet arrangeres som et fire (4) timers møte. 

Tromsø kommune vil legge frem følgende saker: 

• Helikopterberedskap i Troms?  

• Byvekstavtale Tromsø -oppstart av forhandlinger 

• E 8 Ramfjord- fremdrift 

• Bærekraftig reiseliv 

• Tønsnes havn og reaktordrevne fartøy 

• Regulering av private barnehager, se vedlegg. 

 

Karlsøy kommune vil legge frem følgende saker 

• Havbruksnæringen – stikkord bærekraftig næring- notat kommer fra Karlsøy forut for møtet 

• Videreføring av Nord-Norge banen – Fauske -Tromsø. 

Balsfjord kommune la ikke frem egne saker men flere av sakene som legges frem fra Tromsø- og 

Karlsøy kommune er også aktuelle for Balsfjord kommune. 

Saksinnspill fra representanten Ole-Johan Rødvei (H) ble strøket av et enstemmig AU. 

Sjømat Norge og Næringsforeningen for Tromsøregionen inviteres til å delta i møtet. 

NHO Troms og Svalbard inviteres som tilhører i møtet. 
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Sak nr 05/19                Sakskart for regionrådsmøte fredag 24/5 

 

 

Bakgrunn 

Et enstemmig AU vedtok at følgende saker i tillegg faste saker samt saksinnspill fra sekretariatet 

settes opp i regionrådsmøte fredag 24. mai. 

• Besøk fra Nord-Norge kontoret i Brussel 

• Troms fylkeskommune ungstrategi ønskes presentert i regionrådet. Ungdomskoordinator 

Hanne Sofie Roaldsen inviteres til å møtet for å orientere om fylkeskommunens 

ungdomsarbeid, spesielt regionalt ungdomsråd.  

 

- Masterstudent Monica Kvaal skal skrive om strategier i Regionråd for å ivareta de ulike 

medlemskommunene., se vedlagt utskrift av epost.  

Et enstemmig AU ønsker masterstudent Monica Kvaal velkommen til å følge regionrådets arbeid. 
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__________________________________________________________ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato:24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

19/19:   OPPFØLGING AV VEDTAK 
 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til etterretning 

 

Vedtak 

 

Bakgrunn 

Administrativt utvalg vil opplyse at ingen av regionrådets tre kommuner per dags dato har foretatt 

en ny statusgjennomgang av den interkommunale samarbeidsporteføljen, jfr. sak 12/19 

Interkommunalt samarbeid - statusoversikt som ble presentert i siste regionrådsmøte, med 

påfølgende vedtak   . 

 

Vedtak 

1. Regionrådet ber kommunene evaluere dagens interkommunale samarbeid.  

2. Regionrådet ber den enkelte kommune om å utrede mulige andre samarbeidsområder 

som kan egne seg for interkommunale utviklingsprosjekter herunder organisering og 

finansiering.  

3. Regionrådet inviterer Nord-Norge kontoret i Brussel til et seminar med regionrådet.  

 

Enstemmig vedtatt 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

20/19:                                  DAGSAKTUELLE SAKER 
 

 

• Troms fylkeskommunes ungdomsstrategi- info ved Hanne Sofie Roaldsen 

 

 

Forslag til vedtak 

Orienteringen gitt av Troms fylkeskommune tas til orientering 

 

Vedtak 

 

Bakgrunn 

Regionrådets arbeidsutvalg vedtok i møte 12.3.2019, sak 05/19, Sakskart for regionrådsmøte fredag 

24/5 å invitere Troms fylkeskommune for å høre om Troms fylkeskommunes Strategi for unge i 

Troms.  Sekretariatet har derfor invitert fylkeskommunen ved ungdomskoordinator Hanne Sofie 

Roaldsen til å orientere regionrådet i saken. 

 

Behandling 
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_____________________________________________ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

21/19: Den nye kommuneloven–eventuell opprettelse av interkommunalt politisk 

råd 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Etter at den nye kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen i den 

gamle kommuneloven videreføres, men i endret form. 

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller 

interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til en annen selskapsform (IKS, AS eller SA) 

senest fire år etter at kommuneloven har trådt i kraft. 

I henhold til den nye kommuneloven oppløses eksisterende regionråd og det kan etableres 

interkommunale politiske råd (IPR). 

Kommunestyrene som ønsker å inngå i et interkommunalt politisk råd velger blant sine 

representanter et representantskap.  Representantskapet skal være den øverste ledelsen for det 

interkommunale politiske rådet. I denne sammenheng skal det besluttes hvilke saker de deltakende 

kommuner skal samarbeide om, og dette skal i nest omgang nedfelles i en samarbeidsavtale mellom 

kommunene som skal inngå i det interkommunale politiske rådet. Samarbeidsavtalen kan komme i 

stedet for vedtekter slik dagens regionrådssamarbeid er regulert. 
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Tromsø-områdets regionråd er for øvrig allerede gjennomført samtaler med både Nord-Troms 

regionråd og Vest-Finnmark regionråd for å avdekke eventuelle satsingsområder man kan 

samarbeide om.  

Administrativt utvalg har i møte, 6.5.2019 diskutert dette spørsmålet og har konkludert med 

følgende.  

Slik utvalget ser det er det tre mulige utfall til spørsmålet om en eventuell videreføring av dagens 

regionrådssamarbeid, jfr. dagens vedtekter, §1 De deltakende kommuner og oppnevning av 

representanter og §2 Formål. 

I § 1 heter det blant annet følgende: 

Tromsø-områdets Regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø 

kommune. 

I formålsparagrafen, §2 heter det blant annet 

Tromsø-områdets Regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og 
fremme regionens interesser utad. 

 
Videre heter det: 
 
Hovedmålsetting: 

 
Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for 
utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har hovedansvaret for å ivareta 
kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av 
denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter, …… 
 
 
Tre mulige utfall 
 
Administrativt utvalg ønsker å skille mellom politikk og administrasjon og vil derfor ikke komme 

med noen form for anbefaling når det gjelder sammensetting av et eventuelt interkommunalt 

politisk råd og representantskap.  

 

Administrativt utvalg ser for seg følgende tre utfall etter at den nye kommuneloven ble vedtatt 8. 

juni 2018, når det gjelder den gamle lovens § 27 som regulerte interkommunalt samarbeid. 

 

 

Anbefaling  

1. Det arbeides for å etablere et eventuelt utvidet interkommunalt politisk råd, flere enn 

dagens tre kommuner. 
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2. Dagens regionråd fortsetter som interkommunalt politisk råd med dagens 

medlemskommuner. 

3. Dagens regionråd oppløses uten at det etableres et interkommunalt politisk råd og det 

søkes eventuelle nye former for interkommunalt samarbeid. 

 

Ad 1: Det arbeides for å etablere et eventuelt utvidet interkommunalt politisk råd, flere 

kommuner 

Det er gjennomført møter mellom Tromsø-områdets regionråd og Vest-Finnmark regionråd, samt 

mellom Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd. Formålet med disse møtene har vært 

å drøfte regionrådsstrukturen samt eventuelle samarbeidsområder for regionrådene i det nye fylket 

Troms og Finnmark. Det vises for øvrig også til vedtak i eget regionråd, sak 11/19 Den nye 

kommuneloven-eventuell opprettelse av interkommunalt politisk råd. 

Vedtak 

1. Regionrådet ber AU kontakte tilsvarende organ i Nord-Troms for å følge opp arbeidet med å 

vurdere grunnlag for endring av regionrådets geografiske område.   

  

2. Regionrådet ber administrativt utvalg utrede organisasjonsmessige konsekvenser av ny 

kommunelov. Det som har betydning for opprettelse av interkommunalt politisk råd tas med 

i utredningen.  

 

3. Regionrådet behandler saken i møte 24. mai.  

 

Enstemmig vedtatt  

 

Tromsø-områdets regionråd slik det fremstår i dag ønsker å arbeide for at en større sammenslutning 

av regionens kommuner kan inngå i et større interkommunalt politisk råd, det tenkes da spesielt på 

kommunene som inngår i Nord-Troms regionråd. Signalene fra diskusjoner/debatter som har pågår i 

regionrådet er at en utvider regionrådet (interkommunalt politisk råd) med kommunene Lyngen og 

Storfjord eller at en slår sammen Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd. På denne måten kan 

en oppnå en større og mer slagkraftig Arbeids- og markedsregion. 

 

 

Ad 2: Dagens regionråd fortsetter som interkommunalt politisk råd med dagens 

medlemskommuner. 

Dersom de kommunene som i dag inngår i Tromsø-områdets regionråd ønsker å fortsette det 

interkommunale samarbeidet gjennom å etablere et interkommunalt politisk råd for Tromsø-

området velger dette, må hvert enkelt kommunestyre forholde seg til kapittel 18 i den nye 



21 
 

kommuneloven, §18-1 Interkommunalt politisk råd. Paragraf 18-1 regulerer formkravene for slikt 

råd. Rådets deltakeransvar reguleres av §18-2 Deltakeransvar. Oppretting av representantskap 

reguleres av § 18-3 Representantskap. I tillegg så må det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

deltakerne i rådet. Denne reguleres av § 18-4 Samarbeidsavtale. 

 

 

Opprettelse av et interkommunalt politisk råd reguleres som sagt av den nye kommunelovens § 18-1 

Interkommunalt politisk råd. § 18-1 trekker opp formkravene for slikt råd. Paragrafen lyder som 

sådan: 

 

§18-1 Interkommunalt politisk råd 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. 

Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og 

fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. 

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis 

myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 

 

Videre må det opprettes et representantskap for rådet. Representantskapet er det øverste organet i 

et interkommunalt politiske råd.   

Formkravene for opprettelse av representantskap reguleres av lovens § 18-3 Representantskap. 

Paragrafen lyder som sådan: 

 

§18-3 Representantskap 

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal 

være representert med minst ett medlem i representantskapet.   

Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. 

Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet kan velges. 

Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder. 

Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv 

fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 

Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i 

samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og 
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varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av 

valgperioden. 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv en 

leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer. 

Trår i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart 

av valgperioden 2019-2023. 

 

 

Samarbeidsavtale 

Ved oppretting av interkommunalt politisk råd skal det opprettes en samarbeidsavtale mellom de 

kommunene som inngår et interkommunalt politisk råd. Lovens § 18-4 Samarbeid regulerer 

formkravene for oppretting av slik avtale. Paragrafen lyder som sådan: 

 

§ 18-4 Samarbeidsavtale 

Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

alle deltakerne i rådet. 

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen 

og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd. 

Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn 

de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet 

er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner. 

Samarbeidsavtalen skal fastsette 

a. rådets navn 

b. om rådet er et eget rettssubjekt 

c. hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d. hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e. hvilken myndighet som er lagt til rådet 

f. den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g. hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h. hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 
 

Forslag til samarbeidsavtalen som legges frem i saken er basert på Hålogalands interkommunale råd 

Hålogalandsrådet ’s 

Forslaget som legges frem i saken er ment å være et innspill på hvordan en samarbeidsavtale kan se 

ut og hva den bør inneholde slik at den tilfredsstiller lovens § 18-4 Samarbeidsavtale.  

Alternativ til «ny samarbeidsavtale» vil være dagens vedtekter tilpasset kommunelovens kapittel 18, 

samt andre lovparagrafer som får innvirkning på et interkommunalt politisk råd. 
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FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE FOR TROMSØ-OMRÅDETS INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD 

(TIPR) 

 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd 

 

Samarbeidsavtale 

1. Referanser 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd (TIPR), er oppnevnt med hjemmel i LOV-2018-06-

22-83 - Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd er et eget rettssubjekt. 

2. Formål 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd er et interkommunalt politisk råd opprettet med 

hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet har medlemskommuner fra region Troms/Finnmark Rådet 

skal arbeide med samfunnsutvikling for å styrke regionen, herunder spesielt infrastruktur- og 

samferdselstiltak, samt rammebetingelser for kommuner og næringsliv. Videre skal rådet arbeide for 

utvidet interkommunalt samarbeid. Samarbeidet skal bygge på enstemmighet, åpenhet og gjensidig 

tillit. 

3. Deltakerkommuner 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd består av følgende kommuner: 

Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

4. Økonomisk deltakeransvar 

Den enkelte deltaker i rådet har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser 

fordelt etter innbyggertall ved siste årsskifte. Grunntilskuddet holdes utenom. Til sammen skal 

andelene utgjøre rådets samlete økonomiske forpliktelse.  

 

5. Administrativ organisering 

Ansatte 

Administrasjonen i Tromsø-områdets interkommunale politiske råd består av: 

• Daglig leder 

• Eventuelle prosjektmedarbeidere 

Vertskommuneansvar 

Vertskommune for rådet er Tromsø kommune. Tromsø kommune forplikter seg til å støtte 

administrasjonen med følgende tjenester: 
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• Kontorplass 

• Fakturering 

• Regnskapsføring 

• Revisjon 

• Arkivtjenester 

• IKT- støtte 

 

Arbeidsgiveransvar 

Tromsø kommune forvalter arbeidsgiveransvaret for rådets ansatte. Dette innebærer at Tromsø 

kommune er delegert myndighet til å ivareta rådets ansatte ift. lønn, tariff- og pensjonsrettigheter. 

Ansatte i regionrådet omfattes og ivaretas av hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler. 

Tilsetting, lønn, avskjedigelse og permisjon 

Arbeidsutvalget er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og 

permisjonssaker for daglig leder. 

Daglig leder er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og permisjonssaker 

for administrativt ansatte. 

Tromsø kommune yter støtte til rådet administrativt i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og 

permisjonssaker.  

Rådet skal konsulteres og holdes fortløpende orientert om alle tilsettings- og avskjedigelsessaker. 

6. Interkommunalt politisk råd/representantskapet (dette punktet kan justeres) 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd /representantskapet består av ordførerne og 

varaordførerne fra hver av deltagerkommunene. 

En opposisjonspolitiker velges fra hver medlemskommune, med møte- og talerett. 

 

Rådmenn/administrasjonssjef og kommunaldirektør for byrådsleder i de deltakende innkalles med 

møte- og talerett.  

Daglig leder har møte- og talerett. 

 

Rådet skal ha et arbeidsutvalg (AU) som består av ordførerne. 

Daglig leder har møte- og talerett. 

Hvert enkelt kommunestyre velger (blant kommunestyremedlemmene) vararepresentanter for 

rådet. 

 

Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Hver representant har en stemme. Ved stemmelikhet er 

lederens stemme avgjørende. Ved voteringer må et flertall av regionrådets medlemmer være 

tilstede før regionrådet er beslutningsdyktig. Samtlige kommuner som berøres av vedtaket må også 

være representert. 

 
Representasjonen følger valgperioden, dvs. at den til enhver tid sittende ordfører og varaordfører 

representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges for to år av gangen på rådsmøte 

i november måned. 
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Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas suppleringsvalg så 
snart som mulig på ordinært rådsmøte.  
 
 
Organisasjonskart 
 
      

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Arbeidsutvalget 

Ordførerne og byrådsleder utgjør regionrådets arbeidsutvalg. Varaordfører og nestleder for byrådet 

skal være vararepresentanter til arbeidsutvalget. Leder av regionrådet er også leder for 

arbeidsutvalget. 

 

Arbeidsutvalget avholder møter forut for møter i administrativt utvalg. 

Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

Arbeidsutvalget (AU) skal sammen med daglig leder, støttet av innspill fra administrativt utvalg, 

fastsette møteplan for rådsmøtene/ representantskapsmøtene. AU skal behandle og godkjenne 

utkast til årsberetning og årsresultat forut for årsmøte. 

Referat fra arbeidsutvalget legges fram for regionrådet. 

 

Administrativt utvalg 

Rådmann/administrasjonssjef og kommunaldirektør for byrådsleder utgjør regionrådets 

Tromsø-områdets interkommunale 

politiske råd - representantskap 

Ordførere  

Varaordførere 

Arbeidsutvalg (AU) 

Ordførere 

Møte- og talerett: 

Daglig leder 

Rådmenn/adm.sjef 

Opposisjonspolitikere 

Møte- og talerett: 

Daglig leder 

Administrativt utvalg (ADMU) 

Rådmenn/Administrasjonssjef 

Møte- og talerett: 

Daglig leder 
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administrative utvalg. Det administrative utvalget avholder møter hvor de deltakende kommuner 

skal ha en løpende dialog om aktuelle saker. Sekretariatets daglige leder innkaller til møtene. 

Administrativt utvalget skal i samråd med sekretariatet sette sakslisten til Regionrådets møte.  

Sakslisten baseres på innspill fra regionrådets arbeidsutvalg (AU).  Administrativt utvalg iverksetter 

Regionrådets vedtak.  

 

7. Saksområder 

Intensjonen med Tromsø-områdets interkommunale politiske råd er å søke enighet omkring saker 

som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Valg og prioritering av 

saksområder følger som en konsekvens av valg og prioriteter i den til enhver tid gjeldende 

handlingsprogram. Saksområdene er imidlertid, på lik linje med handlingsprogrammet, dynamiske, 

og vil kunne endres. Rådet velger i tillegg ytterligere saksområder som faller naturlig inn under 

begrepet samfunnsutvikling. Saksområdene deles opp og organiseres på mest mulig praktisk måte. 

Rådet velger hovedansvarlige for de ulike saksområder blant rådets medlemmer. Hovedansvarlige 

har et spesielt ansvar for saksutredning innen valgt saksområde.  

 

 

Saksområder 

• Utdanning og kompetanse 

• Helse og sosial 

• Innovasjon og entreprenørskap 

• Havbruk 

• Landbruk 

• Arealplanlegging 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Barn og ungdom 

TIPR 

Ordførere og 
varaordførere

AU

Ordførere

Saksområde A

Ordfører 1

Saksområde B

Ordfører 1

Saksområde C

Ordfører 2

Saksområde D

Ordfører 2

Saksområde E

Ordfører 3

Saksområde F

Ordfører 3
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8. Saksbehandling 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd/representantskapet fører protokoll fra hvert møte. 

Vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover rådets budsjett er ikke gyldig før 

saken er behandlet i de berørte kommuner.  

 

9. Årsmøte 

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Følgende saker skal behandles; 
 

- årsmelding og regnskap 
- handlingsprogram legges frem hvert 2. år. 

      

10. Budsjett, økonomi, revisjon, myndighet 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  
 
TIPR skal ha eget regnskap og budsjett. Regnskapet føres av vertskommunen. 
  
Det administrative utvalget skal behandle forslag til budsjett i god tid forut for behandlingen i 
regionrådet. Det administrative utvalget legger frem budsjettet til behandling i regionrådet 
senest innen 1. oktober. 
 
Hver kommune dekker møtegodtgjørelse, møte og reiseutgifter for sine representanter. 

 

Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning over neste års budsjett, eller dekkes inn av 

disposisjonsfond. Regnskapsoverskudd føres til disposisjonsfond. 

Attestasjon- og anvisningsmyndighet er delegert til daglig leder i administrasjonen. 

 

11. Utvidelse/uttreden og endring av samarbeidsavtalen 
Tromsø-områdets interkommunale politisk råd kan med 2/3 flertall anbefale opptak av nye 

kommuner. Slike vedtak må godkjennes av kommunestyrene i alle kommunene i regionrådet. 

 

Etter vedtak i kommunestyret kan den enkelte kommune si opp sitt deltakerforhold i Tromsø-

områdets interkommunale politisk råd Utmelding må skje med seks måneders skriftlig varsel til 

interkommunalt politisk råd, og må skje i første halvår slik at uttreden kan skje senest fra årsskiftet 

påfølgende år 

 

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer 

enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3. 

 

Endring av vedtektene forutsetter godkjenning i de enkelte kommunestyrer. 
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12. Ikrafttredelse 

Denne avtale trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige medlemskommuner. 

 

Se også dagens vedtekter, vedlagt. 

 

Behandling 

 

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet anbefaler regionrådets kommuner om vedta omdanning av dagens 

regionråd til Tromsø-områdets interkommunalt politisk råd i tråd med den nye 

kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, § 18-1 Interkommunalt politisk råd. 

2. Regionrådet anbefaler regionrådets kommuner om vedta etablering av 

representantskap for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, 

vedtatt 8. juni 2018, § 18-3 Representantskap. 

3. Regionrådet anbefaler regionrådets kommuner om å fastsette samarbeidsavtale for 

interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, § 

18-4. Samarbeidsavtale 

 

Vedtak  

 

 

Ad 3: Dagens regionråd oppløses uten at det etableres et interkommunalt politisk råd og det søkes 

eventuelle nye former for interkommunalt samarbeid. 

 

§17-1 Interkommunalt samarbeid 

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. 

Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 

oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en 

forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 

Trår i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. 

 

Dersom dagens regionråd velger å oppløse regionrådet i den samarbeidsform som eksisterer i dag vil 

det være to mulige veier å gå når det gjelder interkommunalt samarbeide kommunene i mellom. 
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• Regionrådets samarbeidskommuner søker etablert andre interkommunale 

samarbeidsformer etter kommunelovens kapittel 17, §17-1 Interkommunalt samarbeid. 

Paragrafen ramser opp ulike samarbeidsformer, som, et interkommunalt politisk råd, 

kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, 

aksjeselskap for å nevne noen. Paragrafen lyder som sådan:  

 

• Et annet alternativ er at en eller flere av kommuner velger å tre ut av dagens samarbeid, 

uten å gå inn i en ny interkommunal samarbeidsmodell, jfr. §17-1.  

Med bakgrunn i administrativt utvalgs tre mulige utfall i forbindelse med den nye kommunelovens 

regulering av interkommunalt samarbeid etter den gamle kommunelovens § 27 Interkommunalt 

samarbeid setter administrativt utvalg frem følgende forslag for regionrådet. 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Dagens regionråd anbefaler medlemskommunene å oppløse dagens regionrådssamarbeid i 

den form som samarbeidet har i dag, mellom kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

2. Slik oppløsning følger skal gjennomføres i tråd med regionrådets egne vedtekter, § 10 

Oppløsning. 
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__________________________________________________________ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

22/19:                            NORD-NORGES EUROPAKONTOR 
 

 

Forslag til vedtak 

Informasjonen gitt av Europakontoret tas til orientering. 

 

Vedtak 

 

Bakgrunn 

I siste regionrådsmøte ble det reist spørsmål om ikke regionrådet burde søke å få gjennomført et 

møte med Nord-Norges Europakontor i Brussel. Et enstemmig regionråd konkluderte med et slikt 

møte er ønskelig. Møtet skal finne sted i Tromsø.  

Regionrådets sekretariat ble bedt om å undersøke muligheten om få i stand slikt møte. Daglig leder 

tok så kontakt med Europakontoret noe som medførte at man ble enig om at møte med 

Europakontoret skal gjennomføres i forbindelse med regionrådsmøtet, 24. Mai i år.  

Det har nå i ettertid, vist seg at møtet med Europakontoret må gjennomføres på Skype, eller utsette 

møtet. 

Etter forslag fra regionrådets nestleder om å utsette møtet til regionrådets første møte etter valget, 

dvs. regionrådets møte den 20.9.2019. 

Daglig har medelt dette forslaget til Europakontoret og de har satt av denne dato for besøk i 

regionrådet (interkommunalt politisk utvalg).  

Administrativt utvalg har behandlet saken og har konkludert med følgende.  
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Forslag til vedtak 

1. Administrativt utvalg anbefaler utsettelse Arbeidsutvalgets leders beslutning om å utsette 

møtet med Nord-Norges Europakontor, dette i forståelse med Europakontoret.   

2. Møtet med Europakontoret utsettes til regionrådets møte, 20.9.2019.  

 

Behandling 
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______________________________________________________ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

23/19:    Årsmøte 

 

Forslag til vedtak 

Administrativt utvalg ber regionrådet utsette årsmøtet til regionrådsmøte 20. september 2019. 

 

Bakgrunn 

Etter vedtektene § 8 Årsmøte skal årsmøte avholdes innen utgangen juni måned. Følgende saker skal 

behandles 

• Årsmelding og regnskap 

• Handlingsprogram legges frem hvert 2. år 

Når det gjelder regnskapet for regionrådet er det Tromsø kommune som fører dette. Jeg har fått 

opplyst at regnskapet vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyremøte 20. juni 

inneværende år. Dette betyr at regionrådet tidligst kan behandle årsmelding og regnskap i møte 20. 

september.  

Nytt handlingsprogram skal legges frem juni 2021. 

Tromsø kommunes ved seksjon for økonomistyring har ansvaret for føring av regionrådets regnskap. 

Regnskapet inngår i Tromsø kommunes regnskap og skal behandles i kommunestyre i juni måned. 

Dette betyr at revidert regnskap ikke vil foreligge før siste regionrådsmøte før sommeren. 

Derfor ber administrativt utvalg om at regionrådet utsetter årsmøte til regionrådsmøte 20. 

september 2019. 
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______________________________________________ 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 24.5.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

24/19:                                                   Eventuelt 
 

 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Vedtak 

 

Bakgrunn 

 

Behandling 

 


