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SAKSDOKUMENT 

 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Sak 16/19:   INNKALLING OG DAGSORDEN 

Behandling 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger 

 

Godkjent, enstemmig 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr. 

17/19:    PROTOKOLL 

 

Hva saken gjelder 

Protokoll fra regionrådsmøte 22.3.2019 legges frem for godkjenning 

Innstilling 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 
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PROTOKOLL 22.3.2019 
 

 

 

Protokoll 

MØTEREFERAT 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 
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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 

 

 

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 
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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.  

  

 

 

 

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  
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.  
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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  

 

 

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 
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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 

 

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: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

18/19: KONSTITUERING AV REGIONRÅDET FOR PERIODEN 2019/2020-2023 
 

 

Innstilling til vedtak 

Følgende leder og nestleder velges for perioden-2019/2020-2021: 

Leder:   Ordfører Mona Pedersen (Karlsøy fellesliste), Karlsøy kommune 

Nestleder: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), Tromsø kommune 

 

Vedtak 

Følgende leder og nestleder velges for perioden-2019/2020-2021: 

Leder:   Ordfører Mona Pedersen (Karlsøy fellesliste), Karlsøy kommune 

Nestleder: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), Tromsø kommune 

Enstemmig valgt. 

 

Hva saken gjelder 

  

Saksutredning 

Det vises til vedtektenes § 1 Deltakende kommuner og oppnevning av representanter. 

Medlemmene i Regionrådet velges for 4 år og skal følge valgperioden. Regionrådet 

konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen. 
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Videre vises også til regionrådets praksis vedrørende valg av leder og nestleder, hvor disse vervene 

går på omgang fra kommune til kommune.  

Siste periode har Balsfjord kommune innehatt ledervervet, ved ordfører Gunda Johansen (AP) mens 

Karlsøy kommune har innehatt nestledervervet, ved ordfører, Mona Pedersen (FRRR).  

Forut for denne perioden var det Tromsø kommune som hadde ledervervet, ved varaordfører Jarle 

Aarbakke (AP), mens Balsfjord kommune innehadde nestledervervet, ved Gunda Johansen (AP) 

Ny kommunelov, vedtatt 8. juni 2018, regulerer imidlertid også regionrådene noe som også får 

innvirkning på valg av representanter, organisering og vedtekter. Etter den nye kommuneloven 

opphører betegnelsen regionråd som var regulert gjennom § 27 Interkommunalt arbeid. Denne er 

nå erstattet av § 18-1 Interkommunalt politisk råd.  Begrepet interkommunalt politisk råd kommer i 

stedet for betegnelsen regionråd. 

Eventuell overgang til Interkommunalt politisk råd vil bli behandlet som egen sak i regionrådsmøte, 

fredag 29. november 2019. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

 Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

19/19:    REFERATSAKER 
 

 

Hva saken gjelder 

Følgende referatsaker legges frem for regionrådet. 

 

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. 

Tromsø-områdets regionråd regner med at et interkommunalt politisk råd er etablert ultimo 

oktober. En ny avtale mellom Tromsø-områdets regionråd (interkommunalt råd) og UiT 

burde være på plass innen utgangen av 2019. 
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2. Arbeidsutvalget foreslår at det fremtidige interkommunale råd, i sitt forslag til 

samarbeidsavtale mellom kommunene i interkommunalt politisk råd 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 kortere mellom inngåelse av en ny 

hovedavtale og utviklingen av operative underavtaler / handlingsplaner. 

 

Innstilling til vedtak 

Saken tas til etterretning 

 

Vedtak 

Saken tas til etterretning 

 

 

II Kystplan Tromsøregionen- rullering 

Innstilling til vedtak 

Saken tas til orientering 

Vedtak  

 

Hva saken gjelder 

Orientering om status i regionrådets prosjekt 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 
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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 behandlet prosjektet i formannskapsmøte, 11.6.2019. Følgende 

vedtak ble fattet, med åtte stemmer mot en. 

Vedtak: 

 1. Tromsø kommune vedtar igangsetting av rullering av kystsoneplanen for 

Tromsøregionen, slik det fremgår av saksfremlegget, herunder fremdrifts-, kostnads 

og finansieringsplan. 

2. Kommunens andel av prosjektkostnadene tas fra kommunalt disponerte 

næringsmidler i Tromsø kommunes næringsfond, jamfør søknad om finansiering i 

vedlegg 2. Side 6 av 10  

3. Tromsø kommune skal innarbeide vedtakene fra sak 34/19 «Arbeid med 

bærekraftig utvikling av havbruksnæringen», for arealer satt av til akvakulturformål i 

Tromsø kommune. 

b) Veien videre 

• Søknad om tildeling av prosjektmidler ble sendt til Troms fylkeskommune, 4.7. 

2019. Per skrivende dato er søknaden under behandling hos fylkeskommunen. 

Svar på søknaden forventes å foreligge i løpet av første halvdel av november 

2019, etter opplysninger fra fylkeskommunen. 

• Prosjektleder starter 1.1.2020. Prosjektleder er ansatt i Tromsø kommune, ved 

Byutvkling. 

 

III:  Høring – Nord-Norgebanen 

Jernbanedirektoratet la 1. juli 2019 ut utredningen Ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen) 

Oppdatert kunnskapsgrunnlag på høring, med høringsfrist 1. oktober 2019. 

Tromsø-områdets regionråd utarbeidet et felles svar på høringen om Nord-Norgebanen. I denne 

sammenheng har de tilsluttende kommuner Balsfjord, Karlsøy og Tromsø behandlet Tromsø 

kommunes Jernbaneutvalgs høringsuttalelse i de respektive kommunestyrer og formannskap.  
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På grunn av utsettelsen av regionrådsmøte fredag 20.9.2019 rakk ikke regionrådet som sådan ikke 

tid til å behandle Jernbanedirektoratets utredning før høringsfristens utløp, satt til 1. oktober, selv 

om at regionrådet fikk utsatt høringsfristen til 7. oktober etter søknad.  

Regionrådets leder sammen med nestleder og sekretariat valgte derfor å behandle saken i 

regionrådets Arbeidsutvalg (AU) etter at de respektive kommunestyrer behandlet Jernbaneutvalgets 

forslag til høringsuttalelse, vedtatt i Tromsø kommunes formannskap og kommunestyre, 24/9 og 

25/9.  Høringsuttalelsen ble behandlet i Balsfjord kommunestyre, 25/9 og i Karlsøy, formannskapet, 

27/9. 

Regionrådene Sør-Troms, Midt-Troms og Ofoten har også behandlet Jernbaneutvalgets 

høringsuttalelse på lik linje som Tromsø-områdets regionråd. Noe som har medført at disse tre 

regionrådene kunne enes om en felles høringsuttalelse. 

Nord-Troms regionråds arbeidsutvalg valgte først ikke å behandle høringsuttalelsen grunnet stor 

saksmengde. I siste liten valgte de likevel å slutte seg til den felles høringsuttalelsen.  

Dette betyr at alle kommunene i Troms samlet seg om en felles høringsuttalelse vedrørende 

Jernbanedirektoratets forslag til utredning.  

Behandling i Tromsø-områdets regionråd ved Arbeidsutvalget: 

Følgende forslag til vedtak ble fattet av AU. 

Forslag til vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd tilslutter seg Tromsø kommunes Jernbaneutvalgs 

høringsdokument vedrørende Jernbanedirektoratets, hovedrapport «Ny jernbane Fauske-

Tromsø (Nord-Norgebanen). Oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

2. Vedtaket er enstemmig 

3. Tromsø-områdets regionråd tilslutter seg også Balsfjord kommunes vedtak. 

 

Vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd tilslutter seg Tromsø kommunes Jernbaneutvalgs 

høringsdokument vedrørende Jernbanedirektoratets, hovedrapport «Ny jernbane Fauske-

Tromsø (Nord-Norgebanen). Oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

2. Vedtaket er enstemmig 

3. Tromsø-områdets regionråd tilslutter seg Balsfjord kommunes vedtak. 

Vedtaket var enstemmig. 
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For Jernbaneutvalgets høringsuttalelse, se vedlegg. 

 

IV: Felles uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner. 

Vest-Finnmark regionråd vedtok, i regionrådsmøte, 25. september 2019, sak 22/19 en 

uttalelse vedrørende det at ansvaret for utvikling og finansiering av fiskerihavner langs 

norskekysten overføres fra staten til fylkeskommunene. Dette som en følge av 

gjennomføringen av regionreformen.  

Regionrådet tok også en beslutning om å be de andre regionrådene i Troms og Finnmark om 

støtte til uttalelsen. Nå har de fire regionrådene i Troms samt Øst-Finnmark og Vest-

Finnmark gitt sin støtte til uttalelsen. 

Se vedlagt dokument.  

 

v: 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:  
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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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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

  

 

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: 
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• 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. 

 

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. 

 

Slutt, referatsaker 

__________________________________________________________________________________ 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

20/19:   OPPFØLGING AV VEDTAK 
 

 

Innstilling til vedtak 

Saken tas til etterretning 

 

Vedtak 

 

Hva saken gjelder 

Saksutredning 

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: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

21/19:        VALG AV MEDLEM TIL OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) 

 
Innstilling til vedtak 

Arbeidsutvalget fremmer følgende forslag til medlem og varamedlem for Balsfjord og 

Karlsøy kommuner i OSO for perioden 2020-2021. 

Fast medlem for Balsfjord og Karlsøy kommune, Alf Lorensen Karlsøy kommune. 

Varamedlem for Balsfjord og Karlsøy kommune Rigmor Hamnvik, Balsfjord kommune.  

 

Vedtak 

Arbeidsutvalget fremmer følgende forslag til medlem og varamedlem for Balsfjord og 

Karlsøy kommuner i OSO for perioden 2020-2021. 

Fast medlem for Balsfjord og Karlsøy kommune, Alf Lorensen Karlsøy kommune. 

Varamedlem for Balsfjord og Karlsøy kommune Rigmor Hamnvik, Balsfjord kommune.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

Hva saken gjelder 

Valg av Tromsø-områdets regionråds representant til Overordnet Samarbeidsorgan (OSO). 

 

Saksutredning 
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Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et samarbeidsorgan for UNN og kommunene i UNNs 

lokalsykehusområde. I OSO møtes UNN og kommunene på rådmanns-direktørnivå. 

Kommunene tilsluttet Tromsø-områdets regionråd har i dag to faste medlemmer og to 

varamedlemmer, disse er Trond Brattland, avdelingsdirektør, Tromsø kommune og Rigmor 

Richardsen, rådmann i Balsfjord kommune. 

Varamedlemmer er i dag alf Lorentsen, Helse- og sosialsjef, Karlsøy kommune og Kathrine 

Kristoffersen, Kommuneoverlege, Tromsø kommune. 

I dag er fast medlem Rigmor Richardsen langtidssykemeldt, det er uklart når hun vil være 

tilbake i jobb, det må derfor velges/konstitueres nytt fast medlem i stedet for Richardsen. 

Varamedlem Alf Lorentsen, Helse- og sosialsjef i Karlsøy kommune har da foreløpig gått inn i 

stedet for Rigmor Richardsen. 

UNN ved Samhandlingsavdelingen ber derfor regionrådet om å velge nytt medlem da det er 

usikkert om når Richardsen vil komme tilbake. 

Arbeidsutvalget fremmer følgende forslag for perioden 2020-2021. Til dette vises det til 

enighet om at man skal rullere vervet som fast medlem for Balsfjord og Karlsøy kommune 

herunder også varamedlem. 

Balsfjord kommune har hatt medlemmet med fast sete og Karlsøy kommune har hatt 

varamedlemmet de to siste årene. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

22/19:                                DAGSAKTUELLE SAKER 
 

 

• Troms fylkeskommunes ungdomsstrategi- info ved Hanne Sofie Roaldsen 

 

Innstilling til vedtak 

Orienteringen gitt av Troms fylkeskommune tas til orientering 

 

Vedtak 

 

 

Hva saken gjelder 

Troms fylkeskommune ønsker å orientere regionrådene i Troms om fylkeskommunens 

ungdomsstrategi. 

 

Saksutredning 

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. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

 
ÅRSMØTE 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmelding og regnskap for 2018 vedtas slik det foreligger. 

Hva saken gjelder 

Gjennomføring av regionrådets årsmøte for 2018. 

 

Saksutredning 

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

behandles 

• Årsmelding og regnskap 2018 

• Handlingsprogram legges frem hvert 2. år 

Når det gjelder regnskapet for regionrådet er det Tromsø kommune som fører dette. Regnskapet for 

2018 ble lagt frem for politisk behandling i kommunestyremøte 20. juni inneværende år. Dette betyr 

at regionrådet tidligst kan behandle årsmelding og regnskap i møte 25. oktober. Dette skulle egentlig 

vært lagt frem i regionrådets møte 20. september, men møtet ble utsatt pga at konstituering av de 

respektive kommunestyrer ikke avholder konstituering før i løpet av oktober måned. 

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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BUDSJETT 2020 – FORSLAG 

 

Innstilling til vedtak 

Forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det foreligger. 

Hva saken gjelder 

Forslag til budsjett for regionrådet for året 2020. 

 

Saksutredning 

Forslag til budsjett for regionrådet skulle vært lagt frem for regionrådet i møte september 

2019. På grunn av kommunevalget 2019 med påfølgende konstituering av kommunestyrene 

ble septembermøtet utsatt. Forslag til budsjett for regionrådet 2020 legges derfor frem for 

behandling i møte 25. oktober 2019. 

Sum driftsutgifter er den samme som i 2019 likeså er det ingen øking i overførte driftsmidler 

fra Balsfjord og Karlsøy kommune. Regionrådet disposisjonsfond balanserer inntektsdelen i 

budsjettet. 

 

For forslag til budsjett, se neste side 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Forslag til budsjett for regionrådet for 2020. 

 

Konto Tekst 2019 2020 

10101 Fast lønn 710 000 710 000 

10527 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 

10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn 120 000 120 000 

10990 Arbeidsgiveravgift 60 000 66 000 

11002 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 7265 7000 

11151 Bevertning 6000 6000 

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, rådvarer og tj. 0 0 

11301 Telefontjenester 9000 8000 

11305 Datatjenester 1000 1000 

11401 Annonser og reklame 0 0 

11402 Representasjon 2000 2000 

11501 Opplæring og kurs 3000 2000 

11502 Møter og konferanser 86 000 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 1000 1000 

12001 Datamaskiner og utstyr 10 000 5000 

12007 Telefoner og sambandsutstyr 7000 8000 

12700 Konsulenttjenester 62 735 63 000 

14720 Stipender og priser 0 0 

  Sum driftsutgifter 1 100 000 1 100 000 

  Overføringer fra kommuner     

17500 Andel Karlsøy -177 464 -177 464 

  Andel Tromsø -591 066 -591 066 

17500 Andel Balsfjord -198 366 -198 366 

19501 Disposisjonsfond -133 104 -133 104 

  Sum driftsinntekter -1 100 000 -1 100 000 

  Resultat 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 25.10.2019 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, møterom VETT, 5. etg. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

23/19:    EVENTUELT 
 

Ingen saker er innmeldt under denne posten. 

 

Innstilling til vedtak 

 

 

Vedtak 

 

Bakgrunn 

 

 


