
1 
 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.11.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

24/19:    Innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak 

Forslag til innkalling og dagsorden vedtas slik den er fremlagt. 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.10.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

25/19:   Protokoll- regionrådsmøte 25.10.2019 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte 25.10. vedtas slik den er fremlagt. 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Protokoll fra regionrådsmøte 25.10.2019 legges frem for regionrådet for godkjenning. 

 

PROTOKOLL, 25.10.2019. 

Følger neste side 
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PROTOKOLL 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 25.10.2019 Møte nr. 3 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00-14.00     

Sted Tromsø, rådhuset, møterom VETT  

Til stede: Forfall:  

Tromsø kommune: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), Mats 
Hegg Jacobsen (SP), 1. vara for varaordfører og Gunnar 
Pedersen (H), 2. vara for Irene Vanja Dahl.  
 
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP), Jens- 
Olav Løvlid (SP) og Lisbeth Eriksen (H), vara for 
varaordfører. 
 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (KF), 

varaordfører Parabaran Rajalingam (SV) og Gunn Hansen 

(SP) 

 

I tillegg møtte: 

Balsfjord kommune: Varaordfører Fridtjof Winter (H). 

Tromsø kommune: Varaordfører Marlene Bråthen (SP), og 

Irene Vanja Dahl (H). 

 

Permisjon 

12:55: Gunn Hansen 

13:00:  Ordfører Gunnar Wilhelmsen, permisjon  

13:30: Kommunedirektør Britt Elin Steinveg 

 

 

 
Ikke møtt: 
 
 
 

Eksterne gjester: 

Hanne Sofie Roaldsen, Troms fylkeskommune 

Møteledelse: 

Frem til konstituering. Leder Gunda Johansen (AP), 

ordfører i Balsfjord kommune. 

Etter konstituering. Leder Mona Pedersen, ordfører i 

Karlsøy 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 16/19                          INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Behandling 

I og med at dette møtet er første møte etter at kommunestyrene har konstituert seg er dette 

regionrådsmøtet også møtet hvor det nye regionrådet for perioden 2019/2020-2023 skal 

konstitueres/velges. Møtet ble ledet av ordfører og leder Gunda Johansen frem til sak 18/19 

Konstituering av regionrådet for perioden 2020-2023.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og dagorden vedtas slik den foreligger. 

 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger. 

 Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 17/19                                 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 med følgende forslag til endring i sak 13/19 

Interkommunalt samarbeid-statusoversikt. Endringen gjelder for kulepunkt 3. Nytt kulepunkt 3. 

Regionrådet inviterer Nord-Norge kontoret i Brussel til et seminar/møte med regionrådet, i 

regionrådsmøte 29. november. AU setter dagsorden for seminaret/møtet. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 18/19      KONSTITUERING AV REGIONRÅDET FOR PERIODEN 2020-2023    

 

Behandling 

Regionrådsleder, ordfører Gunda Johansen viste til regionrådets vedtekter samt praksis i regionrådet. 

Med dette som bakgrunn la regionrådsleder frem følgende innstilling til vedtak. 

Innstilling til vedtak 

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

Nestleder: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), Tromsø kommune 

Leder og nestleder velges for perioden-2019/2020-2021: 

Vedtak 

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

Nestleder: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), Tromsø kommune 

Leder og nestleder velges for perioden-2019/2020-2021: 

Enstemmig valgt. 

 

Til siste avsnitt i saksfremlegget: 

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

fredag 29. november 2019». 

Ordfører Gunda Johansen ønsker at denne saken legges frem som egen sak på regionrådsmøte 29. 

november 2019. 

Forlag til vedtak 

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

fredag 29. november 2019». 

Votering: 

Vedtak 

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

fredag 29. november 2019». 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 19/19                            REFERATSAKER    

 

I. Partnerskapsavtalen med UiT Norges Arktiske Universitet 

Behandling 

Kommunedirektør Britt Elin Steinveg orienterer om dagens samarbeidsavtale mellom UiT Norges 

Arktiske Universitet og Tromsø kommune. Denne omfatter følgende tema 

• Miljø- og klima 

• Samfunnsutvikling og byutvikling 

• Arktisk hovedstad 

• Rekruttering og kompetanse 

Videre har Tromsø kommune et pilot-samarbeid med NTNU. Dette prosjektet er også tildelt statlige 

ressurser. 

Regionrådet ønsker en orientering om samarbeidet i første regionrådmøte i 2020. Herunder ønsker 

man å se på muligheten for at de andre kommunene i regionrådet kan kople seg på samarbeidet. 

Forslag til vedtak 

Regionrådet ber om en orientering i første regionrådsmøte i 2020. 

 

Vedtak 

Regionrådet ber om en orientering i første regionrådsmøte i 2020. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

II: Kystplan Tromsøregionen- rullering 

Behandling 

Daglig leder orienterte om dagens status samt prosessen frem til planlagt oppstart, 1.1.2020. 

Mona Pedersen ønsker at en i løpet av 2020 utreder muligheten til å gjennomføre en 

bærekraftsanalyse av produksjonsområde 11. 

I debatten som fulgte kom også spørsmålet opp rundt medlemskap i NFKK (Norske Fjord og 

Kystkommuner). Ordfører Wilhelmsen stilte spørsmål om hvorfor ikke Tromsø kommune er medlem 

av NFKK.  

Leder og ordfører Mona Pedersen oppfordret Tromsø kommune om å søke om medlemskap i 

organisasjonen. 
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Konklusjon: 

Et enstemmig regionråd anmoder Tromsø kommune om å søke medlemskap i NFKK. 

 

III: Nord-Norgebanen 

Behandling 

Gunnar Pedersen orienterte regionrådet om Jernbaneutvalgets arbeid. 

Ordfører Gunda Johansen savner at Balsfjord kommunes vedtak i saken og ber derfor om dette tas 

inn i regionrådets høringsuttalelse i sin helhet. 

 

IV:  Felles uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner. 

Regionrådet tar uttalelsen til orientering. 

 

v: Møte i arbeidsutvalget- 12/4-2019 

Protokollen tas til etterretning. 

 

Sak nr 20/19              OPPFØLGING AV VEDTAK 

 

Behandling 

Rådmann; Leif Hovden mener at dagens interkommunale samarbeid er modent for en vurdering i 

forhold til er dette effektivitet og formål. Vi bør kanskje vurdere om det er andre områder som en 

bør samarbeid på/om. Vi må se på hva som fungere eller ikke fungerer. 

Ordfører og leder Mona Pedersen mener at regionrådet må markere seg på det politiske området. 

Hun refererte til møtene med Vest-Finnmark regionråd og Nord-Troms regionråd.  

Ordfører Gunda Johansen trekker frem at regionrådet har slitt og sliter med regionrådets 

samarbeidsklima.  

Ordfører og nestleder etterlyser et utvidet samarbeid med andre kommuner. 

Gunn Hansen mener at regionrådet ikke har definert sin politiske rolle internt- «vi får det egentlig 

ikke til». Vi må finne en annen måte å jobbe sammen på.  

Gunnar Pedersen mener at regionrådet skal sette i gang dette samarbeidet raskt. « Vi kan jo starte 

med Kystplan Tromsøregionen». 

Gunda Johansen ønsker at dagens interkommunale samarbeid må gjennomgås av regionrådets 

arbeidsutvalg (AU).  

Forslag til vedtak 
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1. AU går gjennom dagens oversikt over det interkommunale samarbeidet. Resultatet av 
gjennomgangen legges frem for regionrådet. 

2. AU søker sammen med sekretariat og administrativt utvalg å utarbeide en strategi for 
regionrådet på lik linje med Vest-Finnmark regionråd. 

 
Vedtak 
 

1. AU går gjennom dagens oversikt over det interkommunale samarbeidet. Resultatet av 
gjennomgangen legges frem for regionrådet. 

2. AU søker sammen med sekretariat og administrativt utvalg å utarbeide en strategi for 
regionrådet på lik linje med Vest-Finnmark regionråd. 

 
 

Enstemmig vedtatt 
 

 

Sak nr 21/19  VALG AV MEDLEM TIL OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO).                 

 

 

Behandling 

  
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, Helse- og sosialsjef, Karlsøy kommune. 

Varamedlem for Balsfjord og Karlsøy kommune Rigmor Hamnvik, Kommunalsjef Helse og omsorg, 

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, Helse- og sosialsjef, Karlsøy kommune. 

Varamedlem for Balsfjord og Karlsøy kommune Rigmor Hamnvik, Kommunalsjef Helse og omsorg, 

Balsfjord kommune.  

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 22/19                               DAGSAKTUELLE SAKER 

 

Behandling 

Troms fylkeskommune ved Hanne Sofie Rolandsen orientere regionrådet om Troms om 

fylkeskommunens ungdomsstrategi. 

 

Innstilling til vedtak 

Orienteringen gitt av Troms fylkeskommune tas til orientering 

 

Vedtak 

Orienteringen gitt av Troms fylkeskommune tas til orientering 

  
Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr                                      ÅRSMØTE 

 

Behandling 

I tråd med regionrådets vedtekter § 8 Årsmøte, behandlet regionrådet forslag til årsmelding og 

regnskap for året 2018. I tillegg ble forslag til budsjett for 2020 behandlet. 

Handlingsprogram skal etter vedtektene legges frem hver 2. år. Det betyr at handlingsplanen er to-

årig. Neste plan legges frem for årsmøtet i 2020. 

 
Vedtak  
 

Årsmelding og regnskap for 2018 vedtas slik det foreligger. 

 

Enstemmig vedtatt 
 
 
Forslag til budsjett for 2020 

 

Behandling 

Forslag til budsjett for 2020 legges frem for behandling. 
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Vedtak 

Forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det foreligger. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak nr 23/19                                       EVENTUELT 

 

 

Ingen saker ble meldt inn under Eventuelt. 

 

Aktuell møtedatoer: Neste ordinære regionrådsmøte, fredag 29. november 2019, Tromsø kommunes rådhus, 

møterom VETT, 5. etg..   

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.11.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

26/19:     Referatsaker 

 

   Kystplan Tromsøregionen – rullering - status 

 

Forslag til vedtak 

Informasjon gitt om prosjekt Kystplan Tromsøregionen tas til orientering 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Følgende status i prosjektet kan rapporteres: 

1. Prosjektleder er ansatt og begynner 1.1.2020 

a. Ingrid Bertinussen, avdelingsdirektør ved Norsk Polarinstitutt er ansatt ved 

Byutvikling som prosjektleder for rulleringsarbeidet av Kystplan Tromsøregionen. 

2. Troms fylkeskommune har tildelt prosjektet er kr. 250.000 for prosjektperioden (omsøkt kr. 

500.000) 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.10.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

27/19: Regionrådet møteplan for 2020- forslag 

 

Forslag til vedtak 

Forslag til møteplan for regionråd, arbeidsutvalg og administrativt utvalg samt møte med 

Tromsbenken legges med dette frem til behandling. 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Administrativt utvalg legger med dette frem forslag til møteplan for 2020., basert på AU’s forslag av 

5.11.2019.  Møteplanen omfatter også møteoversikt for arbeidsutvalget og administrativt utvalg. 

Videre skal det etter regionrådets handlingsplan avholdes møte med Tromsbenken to ganger i året. 

Dette etter ønsker både fra regionrådet og Tromsbenken. 

 

Forslag til møteplan, se neste side. 
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Dato  Møtearena Dag Sted Møteplass Klokkeslett 

17.jan AU Fredag Tromsø   10:00-12:00 

22.jan Adm.utvalg Onsdag Tromsø Rådhuset 14:00-16:00 

07.feb Regionråd Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-14:00 

  Tromsbenken         

03.apr AU Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-12:00 

15.apr Adm.utvalg Onsdag Tromsø Rådhuset 14:00-16:00 

24.apr Regionråd Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-14:00 

  AU         

  Adm.utvalg   Tromsø Rådhuset   

12.jun Regionråd Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-14:00 

Ferie   Ferie Ferie Ferie Ferie 

  AU   Tromsø Rådhuset   

04.sep Adm.utvalg Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-12:00 

25.sep Regionråd Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-14:00 

  Tromsbenken         

  AU   Tromsø Rådhuset   

06.nov Adm.utvalg Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-12:00 

20.nov Regionråd Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-14:00 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.11.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

__________________________________________________________________________________

____ 

Saksnr: 

28/19:     Kystplan Tromsøregionen rullering- Invitasjon om deltakelse  

 

Forslag til vedtak 

 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Det vises til regionrådets behandling av prosjekt Kystplan Tromsøregionen- rullering i 2018 og 2019. 

2018: 

• Sak 25/18, Årsmøte. Under behandling av regionrådets handlingsplan 2018-2019 ble rullering 

av Kystplan Tromsøregionen tatt i som tiltak. 

Handlingsprogram. 

Vedtak 

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

som er kommet frem i møtet. 

Enstemmig 

 

• Sak 30/18, Kystplan Tromsøregionen -rullering. 

Vedtak 

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

finansiering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem for regionrådet i 

desembermøtet. 
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2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for produksjonsområde 

11. 

3. Regionrådsleder tar kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende prosjektet 

Enstemmig 

 

• Sak 38/18, Oppfølging av vedtak -Kystplan Tromsøregionen - Rullering 

Vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til Arbeidsgruppens anbefaling. 

2. Arbeidsgruppens for Kystsoneplan Tromsøregionen utarbeider prosjektbeskrivelse med 

budsjett og prosjektorganisering 

Enstemmig vedtatt 

2019: 

Sak 03/19, Dagsaktuelle saker, 2. Rullering av Kystplan Tromsøregionen 

 Vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til Arbeidsgruppens anbefaling med de endringer som er 

fremkommet i regionrådets behandling av prosjektet. 

2. Vedtaket må behandles i de respektive kommuner. 

Enstemmig vedtatt 

Sak 9/19, Oppfølging av vedtak, sak 03/19, Rullering av Kystplan Tromsøregionen 

Vedtak 

Regionrådet tar orienteringen gitt om prosjektets status til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 19/19, Referatsaker, II Kystplan Tromsøregionen-rullering 

Et enstemmig regionråd anmoder Tromsø kommune om å søke medlemskap i nettverket for Norske 

Fjord og Kystkommuner (NFKK). 

 

Saksutredning 

Administrativt utvalg har i møte 19.11. 2019 hatt regionrådets vedtak i sak 30/18, Kystplan 

Tromsøregionen, punkt 2; 

 

2. Arbeidsgruppen bes om å inkludere en nøytral bærekraftsanalyse for produksjonsområde 11. 
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Adm.utvalg viser også til debatten i sak 19/19 hvor regionrådet leder viste til vedtaket, i sak 30/18. 

 

Anbefaling 

Basert på disse vedtakene anbefaler administrativt utvalg at det i løpet prosjektperioden undersøkes 

om muligheten til å sette i gang et slikt arbeid.  

Administrativt utvalg anbefaler derfor at regionrådet i denne sammenheng tar opp til diskusjon om 

aktuelle Nord-Troms kommuner skal inviteres inn i prosjektet. Dette må etter arbeidsgruppens og 

administrativt syn gjøres dersom regionrådet fortsatt ønsker at det skal gjennomføres en 

bærekraftanalyse for produksjonsområde 11 som en del av prosjektet. Dog må dette ikke føre til 

ytterligere forsinkelser i det planlagte prosjektet. 

Regionrådet må også ta stilling om stilling til om det skal sendes en klage på vedtaket fra 

fylkeskommunens tilskudd på kr.250.000 til prosjektet alt så lenge som at vi vet at Sør -og Midt-

Troms fikk et oppstarttilskudd på kr.500.00 til sitt rulleringsprosjekt av kystsoneplan for området. 

 

Tilsagnet ble bekjentgjort i epost fra fylkeskommunen, datert 12.11.2019., jfr. kopi av epost, 

nedenfor. 

«Fra: RF13.50 <ikkesvar@regionalforvaltning.no>  

Sendt: tirsdag 12. november 2019 03:33 

Til: Yngve Voktor <yngve.voktor@tromso.kommune.no>; post@tromso-omradet.no 

Emne: RF13.50 - Melding fra saksbehandler 

  

Gjelder søknad: Oppstart rullering av Kystplan Tromsøregionen 

Referansenummer: 2019-0144 

Søknadsnummer: 2019-0144 

Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert) 

Innsendt: 28.06.2019 

Hei Yngve, Fylkesråd for kultur og næring har vedtatt å innvilge inntil kr 250 000 til 

prosjektet. Tilsagnsbrev vil bi sendt i løpet av uka. Med vennlig hilsen Stein Arne Rånes». 

 

Per dags dato er ikke tilsagnsbrev mottatt. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.11.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

29/19:         Interkommunalt digitaliseringsprosjekt - ved seksjon for IT- og 

arkiv 

 

Forslag til vedtak 

Informasjonen om det interkommunale arbeidet med digital grunnmur 

 tas til etterretning. 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Det er et behov at kommunene i regionen samarbeider om å anskaffe og utvikle felles digitale 

løsninger. Det vil være naturlig at Tromsø som den største kommunen i regionen har et ansvar for å 

lede dette digitaliseringsarbeidet. 

 

Tromsø kommune er i gang med å etablere en ny og moderne dataromteknologi. Den digitale 

grunnmuren baserer seg på moderne skyteknologi, er robust, fleksibel og skalerbar, og kan være vert 

for flere kommuner. Dette vil kreve en kontinuerlig videre skalering av plattformen. 

  

Fra den digitale grunnmuren er det mulig å kjøpe skytjenester fra Microsoft, Google og Amazon i 

tillegg til lokal sky. 

  

I dag leveres det tjenester til Tromsø kommune og nye Senja kommune fra denne digitale 

grunnmuren. Bredbåndsfylket Troms er en viktig aktør for knytte kommunene til denne. Den digitale 
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grunnmuren kan skaleres til å ta inn IKT-systemene til alle kommunene i Troms og Finnmark. Det er 

på sikt et ønske om å etablere ett tredje datasenter i Finnmark i tillegg til de to som er i Tromsø for å 

øke tilgjengeligheten til de digitale tjenestene. 

  

Den digitale grunnmuren for kommunene i Tromsø og Finnmark vil gi følgende gevinster: 

• Utjevne det digitale skillet mellom kommunene i Troms og Finnmark 

• Gi mulighet til å opprettholde og etablere nye tjenester i små kommuner som ellers ville 

være vanskelig å realisere. 

• De IKT-ansatte i de mindre kommunene blir en del av felles regionalt IKT team, som sikrer en 

løpende kompetanseutvikling. 

• Økt kvalitet på leveransene av digitale tjenester i regionen. Dette innbefatter også god 

informasjonssikkerhet (Konfidensialitet, Integritet, Tilgjengelighet og Robusthet). 

• Muliggjør felles anskaffelse av IKT-systemer. Gir både gevinster og forhandlingsmakt ovenfor 

en leverandørbransje som trenger å bli utfordret. 

• La kommunene fokusere å kjernevirksomhet og på fornying og innovasjon. 

• Gir IKT-personell mulighet til å fokusere på IKT-tjenester og sluttbrukere 

• Deling av ideer og resultater. Læring og erfaringsutveksling mellom kommunene. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.11.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

30/19:    Nord-Norges Europakontor 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Nord-Norges Europakontor ved direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen vil besøke regionrådsmøtet 

29.11.2019. Hensikten med besøket er å informere regionrådets medlemmer om kontoret og EØS- 

avtalens muligheter. 

«Vi nordlendinger er generelt ikke så flinke til å utnytte de muligheter som EØS-avtalen gir – utenom 

handel og de fire friheter. 

Mulighetsrommet er også et tema som er lite oppe i debatten om vår EØS-tilknytning. Jeg vil derfor 

snakke om: 

1. Hvordan kommuner bedre kan nyttiggjøre seg de muligheter som EØS-avtalen gir, og 

2. Hvordan vi kan gjøre dette sammen, og hva Nord-Norges Europakontor kan bidra med». 

 

 

 

 



20 
 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 29.11.2019 

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

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

31/19:   Regionrådets strategiplan for perioden 2020-2023 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Administrativt utvalg viser til vedtak i sak 20/19 Oppfølging av vedtak. Følgende vedtak ble fattet. 

Vedtak 

1. AU går gjennom dagens oversikt over det interkommunale samarbeidet. Resultatet av 

gjennomgangen legges frem for regionrådet. 

2. AU søker sammen med sekretariat og administrativt utvalg å utarbeide en strategi for 

regionrådet på lik linje med Vest-Finnmark regionråd. 

Enstemmig vedtatt 

 

Administrativt utvalg og regionrådets sekretariat legger derfor frem følgende forslag til strategi 

for regionrådet for perioden 2020-2023. Strategiforslaget tar utgangspunkt i Arbeidsutvalgets 

(AU)s vedtak fattet i møte, 5.11.2019, sak 09/19, Regionrådet strategi for 2020-2023.  

Arbeidsutvalget ønsker at følgende fire strategier skal gi hovedretningen for regionrådets arbeid 

for kommende fireårs-periode. 

 

1. Turistskatt 
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2. Arealavgift 

3. Samferdsel 

4. Landbruk 

 

På denne bakgrunn legger administrativt utvalg frem følgende forslag til strategi for regionrådet for 

kommende fireårs-periode. Forslag til regionrådets strategi er basert på Strategisk næringsplan for 

Tromsøregionen1. I forslag til strategi for regionrådet vil en kunne finne igjen strategier fra Strategisk 

næringsplan for Tromsøregionen. En har valgt å komprimere forslag til strategi samt tilpasse 

strategien til en side. 

 

Se neste side samt vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Planen er vedtatt i de fem kommunene Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord. 
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Overordnet mål 

Tromsøregionen skal være den foretrukne regionen for bærekraftig næringsaktivitet i Arktis. 

Regionen skal være attraktiv for næringsliv, innbyggere og besøkende. Vi skal styrke 

regionens fortrinn, attraktivitet og bærekraft på områder som reiseliv, mat fra sjø og land, 

kompetanse og arealer for næringsliv, kultur og friluftsliv. 

VISJON 

Tromsøregionen skal være den beste 

verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som 

arktisk hovedstad 

Delta i Tromsø 

kommunes prosjekt 

Bærekraftig 

besøksforvaltning 

sammen med Visit 

Tromsø, Visit 

Lyngenfjord, NHO 

reiseliv, 

Næringsforeningen 

for Tromsøregionen 

og Innovasjon 

Norge.  

 

Jobbe opp mot 

Tromsbenken og 

nasjonale 

myndigheter frem 

mot et nasjonalt 

vedtak om innføring 

av turistskatt i hele 

Norge. 

 

 

 

 

Samarbeide om 

næringsareal på sjø 

og land som 

imøtekommer 

næringslivet og 

samfunnets behov 

Kystplan 

Tromsøregionen- 

rullering 

Økt samhandling 

mellom kommunene 

i Tromsøregionen 

Delta og jobbe i 

nettverket Norske 

Fjord- og 

kystkommuner 

(NFKK) 

Jobbe i nært 

samarbeide med 

tromsbenken og 

nasjonale 

myndigheter 

 

Pådriver i NTP 2022-

2033 

Arbeide for bedre 

veg- og kollektiv-

løsninger 

Være pådriver i KVU 

prosessen 

Innfartsveier til 

Tromsø 

 

Videreutvikle havne-

strukturen i regionen 

 

Styrke Tromsø 

lufthavn 

 

Arbeide for 

etablering av Nord-

Norgebanen 

 

Jobbe for etablering 

av interkommunale 

digitaliserings-

prosjekter 

Støtte opp om digital 

infrastruktur 

 

 

Løfte frem 

Tromsøregionen som 

en sterk matregion 

med fokus på 

landbruk og sjømat. 

Utvikle 

Kommunale/inter-

kommunale 

landbruksplaner, 

beitebruksplaner 

Etablere 

lokale/regionale 

markedsplasser og 

arenaer 

Jobbe med 

rekruttering, 

utdanning og 

kompetanseheving i 

landbruket 

Jobbe for 

nasjonal/regional 

støtte til kjøp av 

melkekvoter 

 

STRATEGI 4 

Landbruk 

 

STRATEGI 3 

Samferdsel 

 

STRATEGI 2  

Arealavgift 

 

STRATEGI 1 

Turistskatt 
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______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

32/19:     Eventuelt 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

 


