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Handlingsprogram - Tromsø-områdets
regionråd for 2018 - 2019

tromso-omradet.no

Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for perioden 2018-2019.
Tromsø-områdets regionråd sitt Handlingsprogram for 2018-2019 skal legges til grunn for regionrådets
virksomhet og være retningsgivende for regionrådets arbeid for perioden. En rekke nasjonale og
fylkeskommunale planer og strategidokumenter vil også være retningsgivende.
Politisk agenda
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.
Overordnet målsetting
Tromsø-områdets regionråd skal fungere som koordinator og pådriver i regionalt og interkommunalt samarbeid
og bidra til å styrke interkommunalt samarbeid.
Tromsø-områdets regionråd skal jobbe med følgende tiltak i perioden.
Tiltak:
Hva

Hvem

Hvordan

Følge opp regionreformen

Regionrådet i samarbeid med
kommunene og fylkeskommunen

Avventer informasjon

Utrede muligheten for en utvidelse av
regionrådet.

Regionrådet/AU, administrativt utvalg
og de to sekretariatene planlegger
møtene

Møte med Nord-Troms regionråd

Møte med Tromsbenken

Adm.utvalg og sekretariat.

Ett møte høsten 2018 og ett møte
våren 2019. Møtene avholdes
fortrinnsvis i Tromsø.

Møter med fylkesrådet

Regionrådets arbeidsutvalg eller
regionråd.

Etter behov

Rullering av Kystplan Tromsøregionen

Regionrådet, sekretariat og
fylkeskommunen og de fem
kommunene som inngår i Kystplan
Tromsøregionen

Samarbeid i spørsmål som er felles,
mens den enkelte kommune sørger
for arealplaner innad i egen
kommune.
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Infrastruktur/samferdsel
Tromsø-områdets regionråd vil i perioden 2018-2019 ha fokus på samferdsel både på land, til sjøs og til luft.
Dagens og det fremtidige næringsliv, befolkning er og vil være avhengige av god infrastruktur og gode
samferdselsløsninger.
Regionrådet vil derfor i perioden 2018-2019 prioritere følgende samferdselstiltak.
Tiltak:
Hva

Hvem

Hvordan

Opprusting av fylkesveier i Tromsøregionen

Tromsø-områdets regionråd,
fylkeskommunene, NFTR, NHO og
Tromsbenken

Politisk press overfor Troms
fylkeskommune, regjering og
Storting. Dokumentere behovet i
samarbeid med næringslivet.

Snarlig realisering av E8 Ramfjord

Tromsø kommune, regionrådet,
Troms fylkeskommune, Statens
vegvesen og Tromsbenken

Politisk påvirkning og administrative
utredninger

Regionrådet skal være en aktiv
høringsinstans i Statens vegvesens
KVU for Tromsøregionen.

Tromsø kommune, regionrådet,
Troms fylkeskommune og Statens
vegvesen

Politisk påvirkning fra Tromsø,
Balsfjord og Karlsøy kommune og
regionrådet

Jobbe for realisering av forlengelse av
Nord-Norgebanen

Regionrådene i Troms og Nordre
Nordland, Troms fylkeskommune,
Statens vegvesen, Avinor, Kystverket,
NHO Troms og Finnmark,
Jernbanedirektoratet,
Jernbaneutvalgene i Troms og
Tromsø, Tromsbenken mfl.

Lobbyering, samarbeidsmøter med
involverte parter, politisk påvirkning
mm.

Tromsø lufthavn, Langnes –
oppfølging av

Tromsø-områdets regionråd,
Nord-Troms regionråd
Flyplassutvalget, Avinor og
Tromsbenken

Politisk samarbeid, på lokalt,
regionalt og nasjonalt plan.
Samarbeid med Flyplassutvalget

- Investeringer i
- Nye flyoppstillingsplasser
Ny utenlandsterminal

Næringsutvikling
I dag har de tre kommunene som inngår i Tromsø-områdets regionråd vedtatt eller har planer under
utarbeidelse som vil legge til rette for rask og bærekraftig næringsutvikling i Tromsø-området. Regionrådet vil
følge prosessen med i prosessen med forslag til Strategisk næringsplan for Tromsøregionen som nå har vært
ute på høring. Vi vil også følge opp tiltak i planen sammen med de kommuner som inngår i tiltaket.
Tromsø-områdets regionråd skal jobbe med følgende tiltak i perioden.

2

Tiltak:
Hva

Hvem

Hvordan

Strategisk næringsplan for
Tromsøregionen

Kommunene som inngår i prosjektet,
regionrådet og Tromsø kommune
som har prosjektansvaret.

Hver enkelt kommune har
gjennomføringsansvar og gjennom
deltakelse i regionalt næringsforum.

Etablere et felles næringsforum for
kommunale næringsarbeidere

Kommunene i regionen

I tråd med tiltak i Strategisk
næringsplan for Tromsøregionen

Følge opp innspillene fra den enkelte
kommune om rammebetingelsene for
næringslivet.

Regionrådet

Politiske og administrative møter
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Interkommunalt samarbeid
I formålsparagrafen i regionrådets vedtekter, § 2, heter det: Tromsø-områdets regionråd skal arbeide med
saker av felles interesse for kommunene og fremme regionrådets interesser utad.
Regionrådet vil på denne bakgrunn prioritere følgende tiltak i perioden 2018-2019
Tiltak:
Hva

Hvem

Hvordan

Kartlegge områder som er egnet for
interkommunalt samarbeid

Administrativt utvalg og regionrådets
sekretariat.

Regionrådet skal være en pådriver i
kartleggingen

Oppfølging av partnerskaps-avtalen
med UiT Norges Arktiske Universitet

Administrativt utvalg og sekretariat.

Kartlegging av status og hvilke behov.

Barn og unge
I regionrådets formålsparagraf heter det blant annet under hovedmålsettingen; «etablere felles ungdomstiltak
gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo».
Tromsø-områdets regionråd vil i perioden 2018-2019 prioritere følgende tiltak som omfatter barn og unge.
Tromsø-områdets regionråd skal jobbe med følgende tiltak i perioden.

Tiltak:
1

Strategisk næringsplan for Tromsøregionen inngår også inn under tiltaksdelen i tema Næringsutvikling.
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Hva
Etablering og finansiering av regionalt
ungdomsråd

Hvem

Hvordan

De respektive kommuner, TVIBIT, og
regionrådet.

De respektive kommuner og
regionrådet søker å finansiere et
regionalt ungdomsråd.

Dette dokumentet fremstår som Tromsø-områdets regionråd handlingsprogram for perioden 2018 - 2019.

Gunda Johansen (sign)
Regionrådsleder og ordfører i Balsfjord kommune.
Tromsø, 22.6.2018.
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