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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». 
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Enstemmig vedtatt 

 

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. 
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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. 

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.  
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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 

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.  
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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 

 

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. 
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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. 

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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