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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 
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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 

 

 

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 

  
Behandling  
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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  

 

 

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 

 


