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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen.  

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

01/20:    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: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

02/20:    Protokoll 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte 29.11.2019. vedtas slik den er fremlagt. 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Protokoll fra regionrådsmøte 29.11.2019 legges frem for regionrådet for godkjenning. 
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PROTOKOLL 

MØTEREFERAT 

Møte i Tromsø-områdets regionråd 

Dato 29.11.2019 Møte nr. 4 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00-14.00     

Sted Tromsø, rådhuset, møterom VETT  

Til stede: Forfall:  

Tromsø kommune: Fra kl. 10:00-11:30: Tone Marie Vara for 
ordfører og Pål Julius Skogholt (SV), vara for varaordfører. 
10:00- 14:00: Irene Vanja Dahl (V) 
Fra kl. 11:30: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP) og 
varaordfører Marlene Bråthen (SP).  
 
Balsfjord kommune: Ordfører Gunda Johansen (AP) og 
Jens- Olav Løvlid (SP). 
 

Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (KF) og Jostein 

Richardsen (FrP) vara for Gunn Hansen (SP). 

 
I tillegg møtte: 
Kommunedirektør, Britt Elin Steinveg, rådmann Leif Hovden 
og fra 11:45: Stabssjef Mari Hult Enoksen (for 
kommunedirektør Britt Elin Steinveg) 

Balsfjord kommune: Varaordfører Fridtjof Winter (H). 

Tromsø kommune: Frem til 11:30: Ordfører Gunnar 

Wilhelmsen (AP) og varaordfører Marlene Bråthen (SP). 

Karlsøy kommune: Varaordfører, Parabaran Rajalingam (SV) 

Permisjon 

10:00-11:30: Ordfører Gunnar Wilhelmsen og varaordfører 

Marlene Bråthen (SP) 

11:45-14:00: Kommunedirektør, Britt Elin Steinveg 

 

 

 
Ikke møtt: 
 
 
 

Eksterne gjester: 

Seksjonsleder Frode Seipäjärvi og prosjektleder Ingrid 

Nordli. 

Direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen, Nord-Norges 

Europakontor 

Stabssjef Oddgeir Albertsen, Tromsø kommune 

Møteledelse: 

Regionrådsleder, 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 24/19                          Innkalling og saksliste  

 
Behandling 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling og dagorden vedtas slik den foreligger. 

 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger. 

 Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 25/19                                 Protokoll 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte, 25.10.2019 legges frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 25.10.2019, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 25.10.2019 slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 26/19                                   Referatsaker    

 

Behandling 

Daglig leder orienterte om status i prosjekt Kystplan Tromsøregionen. Etter orienteringen foreslo 

regionrådsleder å behandle sak 28/19 Kystplan Tromsøregionen rullering- invitasjon om deltakelse under 

sak 26/19 Referatsaker.  
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Et enstemmig regionråd bifalt regionrådsleders forslag å behandle sak 28/19 under sak 26/19 

Referatsaker.  

 

Innstilling til vedtak, fremsatt av regionrådsleder 

Forslag til vedtak 

1. Informasjon gitt om prosjektets status tas til etterretning 

2. Tilsagn om tilskudd på kr. 250.000 over fylkeskommunalt regional nærings og utviklingsfond 

FRNU til prosjektet Oppstart rullering av Kystplan Tromsøregionen v/Tromsø-områdets 

regionråd, påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28, anledning til å påklage vedtak om 

tildeling av tilskudd. 

3. Prosjektet fortsetter som planlagt med dagens tre kommuner, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

 

Vedtak 

1. Informasjon gitt om prosjektets status tas til etterretning 

2. Tilsagn om tilskudd på kr. 250.000 over fylkeskommunalt regional nærings og utviklingsfond 

FRNU til prosjektet Oppstart rullering av Kystplan Tromsøregionen v/Tromsø-områdets 

regionråd, påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28, anledning til å påklage vedtak om 

tildeling av tilskudd. 

3. Prosjektet fortsetter som planlagt med dagens tre kommuner, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 27/19                    REGIONRÅDETS MØTEPLAN FOR 2020 

 

Behandling 

Administrativt utvalgs forslag ble lagt frem for regionrådsmøte for behandling. I behandlingen 

fremkom det en del forlag til endringer for datoer for regionrådsmøtene i 2020. Disse ble lagt inn i 

forslag møteplan. Justert forlag ble lagt frem for behandling. 

Forslag til vedtak 

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

med Tromsbenken vedtas slik den nå foreligger. 
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Regionrådets møtekalender for 2020. 

Dato  Møtearena Dag Sted Møteplass Klokkeslett 

17.jan AU Fredag Tromsø Rådhuset 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 

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

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

22.mai AU Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-12:00 

26.mai Adm.utvalg   Tromsø Rådhuset   

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

 Ferie   Ferie Ferie Ferie Ferie 

28.aug AU Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-12:00 

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

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

  Tromsbenken         

30.okt AU Fredag Tromsø Rådhuset 10:00-12:00 

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

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

 

Vedtak 

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

med Tromsbenken vedtas slik den nå foreligger. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 28/19 
   Kystplan Tromsøregionen rullering- invitasjon om   deltakelse 

 

Behandling 

Det vises til behandling under sak 26/19, Referatsaker, hvor denne saken ble behandlet etter et 
enstemmig vedtak i sak 26/19. 
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Sak nr 29/19 
Interkommunalt digitaliseringsprosjekt - ved seksjon for it- 

og arkiv 

 

Behandling 

Seksjonsleder Frode Seipäjärvi og prosjektleder Ingrid Nordli orienterte regionrådet om prosjektet. 

Innstilling til vedtak 

Informasjonen om det interkommunale arbeidet med digital grunnmur 

 tas til etterretning. 

Vedtak 

Informasjonen om det interkommunale arbeidet med digital grunnmur 

 tas til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak nr 30/19                     Nord-Norges Europakontor 

 

Behandling 

Nord-Norges Europakontor ved direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen informerte regionrådet om 

kontorets virksomhet og om de støtteordninger som EØS stater kan søke på/om, herunder 

programmer. Samt om hvordan Europakontoret kan bidra kommuner i søkeprosesser. 

Innstilling til vedtak 

Orienteringen gitt av Nord-Norges Europakontor tas til orientering 

 

Vedtak 

Orienteringen gitt av Nord-Norges Europakontor tas til orientering 

  
Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 31/19    Regionrådets strategiplan for perioden 2020-2023 

 

Behandling 

Administrativt utvalg og regionrådets sekretariat la frem arbeidsdokument 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 

2. Arealavgift 

3. Samferdsel 

4. Landbruk 

 

Regionrådets leder, ordfører Mona Pedersen (KF) foreslo å skifte ut strategien Arealskatt med 

Produksjonsskatt ble forslaget lagt frem for votering 

 

Forslag til vedtak 

Begrepet Arealskatt (strategi 2) endres til Produksjonsskatt. 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

Ordskifte 

Gunda Johansen (AP) satte frem følgende forslag. 

 

Forslag til vedtak 

Vi må se landbruk og reiseliv i sammenheng 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

 

Jens- Olav Løvlid (SP) ønsket at regionrådet vedtar følgende prinsippvedtak 
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Forslag til vedtak 

Nord-Norgebanen skal bygges fra Fauske til Kirkenes.  

Forslaget fra Løvlid ble ikke realitetsbehandlet. 

 

Irene Vanja Dahl (V) satte frem følgende forslag 

Regionrådet vil komme tilbake til et eventuelt prinsippvedtak 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

 

Regionrådets nestleder, ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP) foreslo følgende 

 

Forslag til vedtak 

1. Strategisk næringsplan for Tromsøregionen settes på sakskartet til neste regionrådsmøte 

2. Prosjektleder inviteres til å orientere regionrådet om arbeidet som pågår i prosjektet 

 

Votering  

Vedtak 

1. Strategisk næringsplan for Tromsøregionen settes på sakskartet til neste regionrådsmøte 

2. Prosjektleder inviteres til å orientere regionrådet om arbeidet som pågår i prosjektet 

Enstemmig vedtatt 

 

Ordskiftet ble avsluttet med følgende forslag fremsatt av regionrådsleder 

Forslag til votering 

Regionleder og daglig leder utarbeider et forslag til strategi for regionrådet for perioden 2020-2023. 

Denne legges frem på neste regionrådsmøte. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt 
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Sak nr 32/19                                       EVENTUELT 

 

Følgende sak ble meldt inn av regionrådsleder ved møtestart.  

 

Bakgrunn 

Regionrådsleder sendte forut for møtet et forslag til uttalelse om årets statsbudsjett til regionrådets 

tre ordførere med kopi til daglig leder. 

Behandling 

Kommunedirektør Britt Elin Steinveg hadde bedt stabssjef Oddgeir Albertsen om å orientere 

regionrådet vedrørende forlagets ordlyd og innhold. Albertsen stilte i regionrådet på kort varsel og 

orienterte i saken.  

 

Konklusjon på regionrådets behandling: 

Ordførers politiske rådgiver vil sammen med stabssjefen vil lage et utkast til uttalelse basert på 

forslag fra regionrådets leder. Utkastet sendes elektronisk til regionrådets arbeidsutvalg for 

behandling. 

 

Aktuell møtedatoer: Fylkesmannens Vintermøte i Alta, 28.-30. Januar, 2020. Neste ordinære regionrådsmøte, 

fredag 7. februar 2020, Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen.   

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

03/20:     Referatsaker 

 

   Kystplan Tromsøregionen – rullering – status 

 

Bakgrunn 

Den interkommunale Kystplan Tromsøregionen ble vedtatt høsten 2015 i de fem kommunene 

Balsfjord, Karlsøy, Målselv, Lyngen og Tromsø som da inngikk i prosjektet. De siste årenes 

raske endringer i bruk av kystsonen medfører imidlertid økt konkurranse, bruk av 

dispensasjoner og interessekonflikter knytte til bruk ab sjøarealene i regionen. I all hovedsak 

forhold knyttet til allmenhetens interesser, næringsvirksomhet, forvaltning og vern. Det er 

derfor behov for å revidere den interkommunale kystsoneplanen for bedre kunne håndtere 

endringene samt fremtidige muligheter og utfordringer.  Det vises for øvrig til vedtak i 

regionrådet 21.9.2018, sak 30/18 om å sette i gang rullering av eksisterende kystsoneplan. 

Dette arbeidet omfatter Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Det vises også til 

regionrådets i sak 03/19 Oppfølging av saker, sak 19/19, Referatsaker samt sak 28/19, 

Kystplan Tromsøregionen rullering- Invitasjon om deltakelse. 

Ingrid Berthinussen er ansatt som prosjektleder fra 1.12020. Berthinussen har permisjon fra 

Norsk Polarinstitutt, hvor hun er avdelingsdirektør for Kartavdelingen. 

Det ble gjennomført oppstartmøte for prosjektet 31. januar 2020 med deltakere fra de tre 

deltakende kommunene, både fra politisk og administrativt toppnivå samt enhetsledere og 

kommuneplanleggere. 

I juni 2019 ble det søkt fylkeskommunen om 500.000 kroner i oppstartmidler til prosjektet. I 

november 2019 fikk vi beskjed om at prosjektet var tildelt kr. 250.000 i oppstartmidler. 

Regionrådet vedtok imidlertid i møte 29.11.2019 i forbindelse med sak 28/19, Kystplan 
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Tromsøregionen rullering- Invitasjon om deltakelse, om å anke vedtaket fra Troms 

fylkeskommune, jfr. vedtak nedenfor. 

Vedtak 

1. Informasjon gitt om prosjektets status tas til etterretning 

2. Tilsagn om tilskudd på kr. 250.000 over fylkeskommunalt regional nærings og utviklingsfond 

FRNU til prosjektet Oppstart rullering av Kystplan Tromsøregionen v/Tromsø-områdets 

regionråd, påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28, anledning til å påklage vedtak om 

tildeling av tilskudd. 

3. Prosjektet fortsetter som planlagt med dagens tre kommuner, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

Enstemmig vedtatt 

Anken ble sendt fylkeskommunen 3.12.2019. Per dags dato er ikke denne anken behandlet. Lørdag 

25.1.2020 kom følgende epost i innboksen til regionrådet daglig leder. 

«Hei Yngve, 
  
Klagesaken er under behandling, men det vil fortsatt ta noen uker før klagen av avgjort fra vår side. 
  
Vennlig hilsen 

 

Stein Arne Rånes 

Seniorrådgiver 

Næringsetaten, Ressurs og bærekraft 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Telefon: +47 77 78 81 80 

Mobil: +47 452 80 100 

www.tffk.no» 
 
Dersom anken ikke blir tatt til følge må en foreta justeringer av budsjettet for prosjektet, herunder se 

på om noen av de eksterne tjenester det er budsjettert kan utføres av prosjektleder i samarbeid med 

intern kompetanse i de deltakende kommuner. 

Det ble avholdt oppstartmøte for prosjektet 31. januar 2020. Et tjuetalls personer møtte på 

oppstartmøtet, både fra de tre deltakerkommunene, regionrådet og Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Blant de fremmøtte var det ordførere (styringsgruppen), etatssjefer og planleggere. 

Styringsgruppen har tidligere vedtatt at det påtenkte bærekraftprosjektet av produksjonsområde 11 

holdes utenfor selve rulleringsprosjektet. Etter prosjektleders anbefaling skal man undersøke om det 

lar seg gjøre å etablere et forprosjekt i løpet av prosjektperioden. Et slikt prosjekt må ses i 

sammenheng med statens og fylkeskommunens ambisjoner om å oppfylle FN’s bærekraftmål. Et 

forprosjekt er nødvendig da det er behov for å klargjøre/definere hva et slikt prosjekt bør inneholde.   

 

 

http://www.tffk.no/
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   Nasjonal transportplan 2022-2033 

 

Forslag til vedtak 

 

 

 

Saken gjelder 

Innspill til Troms og Finnmark fylkeskommune i forbindelse med regjeringens Nasjonal transportplan 

2022-2023. 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med Regjeringens prosess med ny Nasjonal transportplan 2022-2033 ble det avholdt 

innspillsmøte den 14. januar 2020 på Scandic Ishavshotell i regi av den nye fylkeskommunen, Troms 

og Finnmark fylkeskommune.  

Målet for innspillsmøte var todelt 

1. Fylkeskommunen ønsket informere om den politiske prosessen i Troms og Finnmark 

fylkeskommune samt NTP prosessen fra Samferdselsdepartementet SD. 

2. Få innspill på de største transportutfordringene med forlag til konkrete tiltak i regionene. 

Med dette som bakteppe var blant annet regionrådene i Troms og Finnmark invitert til å legge frem 

sine innspill til overfor fylkeskommunen. 

Ordfører og regionrådsleder Mona Pedersen la frem innspillene fra kommunene tilsluttet Tromsø-

områdets regionråd. For innspill se vedlagt innspill til fylkeskommunen. 

Det må imidlertid presiseres at endelig frist for å komme med innspill overfor fylkeskommunen er 

satt til 27. januar 2020. På innspillsmøte ble den korte fristen kritisert fra flere av de organisasjoner 

som var tilstede på møtet. Etter møtet har regionrådets sekretariat søkt om utsettelse på 

høringsinnspill til fylkeskommunen både for regionrådet og respektive kommuner. Dette har nå blitt 

innvilget, utsatt høringsfrist er nå satt til 12. februar under forutsetning av at saksfremlegg til 

regionrådet sendes fylkeskommunen innen opprinnelig høringsfrist 27. januar. 

Saksfremlegg. 

Følgende forslag til innspill fra regionrådet legges frem for regionrådet til behandling. Forslaget er 

basert på innspill fra kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

De respektive kommuner vil også levere egne innspill til Troms og Finnmark fylkeskommune på 

Nasjonal transportplan 2022-2033. 
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1. Riksveg (store tiltak)  

Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 

Riksveg (store 

tiltak) 

 

1. E8 fra Sørbotn til Laukslett 

 

Tiltaket må få oppstart i 2021 samt følges opp med prioritering i første 

periode av NTP 2022-2033.  

Tiltaket vil føre til: 

• Færre alvorlige ulykker 

• Kortere reisetid 

• Bedre framkommelighet 

• Bedre bomiljø i Ramfjorden 

• Hurtigere og sikrere transport av sjømat ut og inn av regionen 

• Hurtigere og sikrere transport av annet gods ut og inn av regionen 

 

 2. E6 Nordkjosbotn-Storfjord 

grense 

  

 

Ligger inne i dagens NTP, siste periode med 1,5 mrd kroner. Trykket må 

opprettholdes slik at tiltaket ikke faller ut i overgangsperioden. Må også 

sikres i NTP-prosessen for 2022-2033. 

Tiltaket vil: 

• Krav til stamvegnett oppfylles 

• Tilstrekkelig bredde 

• B edre fremkommelighet 

• Færre alvorlige ulykker 

• Bedre bomiljø 

• Økt trygghet for myke trafikanter 

• Kortere reisetid 

• Hurtigere og sikrere transport av sjømat ut og inn av regionen 

• Hurtigere og sikrere transport av gods ut og inn av regionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rv 862 Breivika – Langnes 

og ny riksvegløsning som 

kopler flyplassen med den nye 

Flyplasstunnelen (Rv 862) vil 

være en egnet løsning. 

 

Begge tiltakene må innarbeides i første periode av NTP 2022-2033. 

Tiltakene må ses i sammenheng med at Avinor er pålagt å utvide dagens 

kulvert på Tromsø lufthavn. 

Tiltaket vi kunne føre til: 

• Bedre trafikkavvikling i området 

• Løsmasser fra tunellutbyggingen kan brukes til den nye 
riksvegløsningen og til en fremtidig forlengelse av rullebanen på 
Tromsø lufthavn. 
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2. Jernbane (store tiltak) 

Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 

Jernbane (store tiltak) 1. Nord-Norgebanen må 

bygges, (Trinn 1: Narvik -

Tromsø med sidearm til 

Harstad. Trinn 2 Narvik-

Fauske). Parallelt med dette 

prosjektet må dobbeltspor 

på Ofotbanen realiseres i 

første periode av Nasjonal 

transportplan 

 

1 Ved NNB-bane utbygging elimineres den tids, ressurs- 

og klimakrevende omveien med omlasting på Alnabru 

og7eller sjømattransport med fly fra Gardermoen, fordi:  

• En NNB-utbygging vil gi nordnorske varer og 
passasjerer kopling til tre internasjonale 
transportkorridorer: 

• Via dobbeltsporet Ofot-/Malmbanan, nybygget 
Norrbotniabane og Femern/Belt-forbindelsen 
mellom Danmark og Tyskland. Tromsø-direkte 
til Hamburg = 25timer! 

• Via Haparandabanen og ny jernbanetunnel 
Helsinki-Tallin og Helsinki-Moskva = Hurtig 
forbindelse med Øst-Europa og fjerne Østen 

• Via Nordlandsbanen og Meråkerbanen inn på 
det svenske jernbanenettet og Femern/Belt 
forbindelsen til Hamburg. 

 

 2. Konseptvalgutredning 

(KVU) for en trinnvis 

utbygging av Nord-Norge-

banen med sidearm til 

Harstad må prioriteres. En 

KVU må gjennomføres i 

første perioden av NTP 

2022-2033. 

 

 

 

3. Jernbane fra Finsk side til 

Tromsøregionen 

(Ishavsbanen). 

 

2 En Nord-Norgebane vil bidra til: 

• Skifte til grønn transport, herunder 
imøtekomme internasjonale forpliktelser om 
utslippsreduksjon 

• Imøtekomme overordnet politisk ønske om 
mer gods på bane 

• Ved anvendelse av de modeller, algoritmer og 
argumenter som anvendes ved 
jernbaneutbygging i Sverige vil NNB ha en høy 
samfunnsøkonomisk nytteverdi 

 

Tromsø-områdets regionråd er positiv til at det 
etableres jernbane (Ishavsbanen) fra finsk side (Kolari-
Skibotn). En slik bane vil kunne påkoples Nord-
Norgebanen i Nordkjosbotn eller Storsteinnes. 
Tromsøregionen er også en stor sjømatregion, og en 
Ishavsbane med koblinger til Helsinki, en ny baltisk 
korridor, Russland og Kina gir tilgang til nye markeder og 
oppbygging av nye varestrømmer, jfr. kulepunkt 3 i 
tiltak 1. 
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3. Lufthavner (terminal, rullebane, sikkerhet) 

Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 

Lufthavner 

(terminal, 

rullebane, 

sikkerhet) 

 

Rangering 1: Beslutningsinvestering 

for ny terminal på Tromsø lufthavn, 

Langnes i 2020 med mål om 

ferdigstillelse i 2023 

Tromsø-området regionråd 

Forventer at Avinor 

gjennomfører 

beslutningsinvestering for ny 

terminal på Tromsø Lufthavn, 

Langnes i 2020 og med mål om 

ferdigstillelse i 2023. 

 

 

 

Rangering 2: 

Bygging av flere 

flyoppstillingsplasser. Regionrådet 

forventer at bygging av flere 

flyoppstillingsplasser realiseres i 

første periode av NTP 

 

 

Rangering 3: 

Forlengelse av rullebane med 2600 

i begge retninger. Regionrådet 

forventer at forlengelse av 

rullebanen realiseres senest i andre 

periode av Nasjonal transportplan. 

Tromsø lufthavn, Langnes er Nord-Norges 

hovedknutepunkt for flyreiser. Flyplassen opplever en 

sterk passasjervekst både fra inn- og utland. Den binder 

sammen vår landsdel både internt og eksternt og er en 

helt vital del av vår daglige infrastruktur. Flyplassen er et 

nøkkelpunkt for robust mobilitet. Befolkningen og 

næringslivet i nord må gis de mest moderne løsninger og 

de beste muligheter for vekst ut fra etterspørsel, potensial 

og utviklingsprognoser. Det er derfor svært positivt at 

Avinor planlegger en større oppgradering av flyplassens 

infrastruktur – herunder terminalutvidelse, 

avisningsplattform med mer. 

 

 

 

 

Tromsø lufthavn trenger flere flyoppstillingsplasser for å 

kunne møte en fremtidig trafikkøkning. Behovet er der 

allerede i dag. 

 

 

Slik forlengelse må ses i sammenheng med at Avinor har 
fått pålegg om en forlengelse av dagens kulvert for å 
tilfredsstille sikkerhetskravene på begge sider av 
rullebanen. 
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4. Fiskerihavner og farleder 

Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 

Fiskerihavner og 

farleder 

 

1. Det må settes av 

tilstrekkelige midler til 

nødvendig oppgradering, 

utbedringer og vedlikehold 

av fiskerihavner også etter 

at disse er overført til 

fylkeskommunen 

1 Sikre finansiering av maritim transport-

infrastruktur som styrker sjøtransportens 

konkurranseevne og bidrar til det grønne skifte. 

Følges opp i NTP gjennom hele perioden, da 

fiskerihavnene i Troms og Finnmark 

 

2 Oppgradering av farleder 

1. Fv 863 Skulgam-
Hansnes må 
utbedres, eneste 
veg inn og ut av 
kommunen. Jfr. 
Innfarter Tromsø 
(KVU). Utbedringen 
må gjennomføres i 
løpet av første 
periode. 

 

2 Tromsø-områdets regionråd er bekymret for at 

farledsprosjekter i nord  

  

 

 

5. Særskilte krav til NTP 2022-2033 

Tiltak Særskilte krav til NTP Begrunnelse for tiltak 

Nasjonal 

Fylkesvegpakke 

Fylkesvegene må prioriteres gjennom en egen 

«fylkesvegpakke». 

Disse fylkesvegprosjektene spilles inn under 

«fylkesvegpakken». 

 

Langsundforbindelsen må realiseres i løpet av 
første periode. 

 

 

 

Behov for særskilt ramme for fylkesveger med 

stor næringsmessig betydning-spesielt rettet 

mot sjømatnæringen 

 

 

Den framtidige fergetrafikken blir et kortere 

trekant-samband mellom Reinøya, Vannøya 

og Karlsøya. 

Langesundforbindelsen skal gi bedre forhold 

for næringstransport, reiseliv, drift av 

kommunen og for befolkningen. Det skal 



18 
 

 

 

 

 

Fv 863 Skulgam-Hansnes må utbedres, eneste 
veg inn og ut av kommunen. Jfr. Innfarter 
Tromsø (KVU). Utbedringen må gjennomføres i 
løpet av første periode. 

 

 

Arbeidet med oppgradering av tunneler i 
regionen må videreføres, gjennom hele NTP 
perioden.  

 

 

dessuten skapes grunnlag for et bedre 

arbeidsmarked og nærmere tilknytning til 

regionsenteret på Hansnes.  

 

Her er det behov for utbedringer både fra et 

effektivitetshensyn men ikke minst et 

trafikksikkerhetshensyn. Utbedringer av 

dagens trasé kan gi redusert reisetid mellom 

Hansnes til Tromsø fra 51 til 39 minutter.  

 

Oppfylle kravene i tunneltrygghets-

forskriftene. 

Nasjonal 

skredsikrings- 

ramme 

Kravet til Nasjonal skred-sikringsgruppe om at 

det offentlige vegnettet skal være sikret i 2030 

må oppfylles 

 

Skredsikringsrammen må økes for å 

imøtekomme kravene fra Nasjonal 

skredsikringsgruppe 
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Høringsuttalelser- NOU 2019:18 - Skattelegging av havbruksvirksomhet  

Kommunestyrene i Karlsøy og Tromsø har behandlet NOU 2019:18 – Skattelegging av 

havbruksvirksomhet i henholdsvis kommunestyre og formannskap. 

Bakgrunn 

Regjeringen Solberg oppnevnte 7. september 2018 et partssammensatt utvalg som skulle vurdere 

hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at felleskapet får en andel av 

grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble bedt om å vurdere ulike former for 

beskatning, herunder grunnrentesats og produksjonsavgift. Utvalget skulle i tillegg vurdere hvordan 

skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye 

tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommune og stat. Utvalget kunne også 

vurdere den interne fordelingen mellom kommuner, herunder innretning og eventuelt 

fordelingsnøklene i Havbruksfondet. I tillegg skulle utvalget utrede hvordan kommunenes andel av 

inntektene kunne bli mer stabile og forutsigbare. Utvalget la 4.november 2019 fram sin utredning for 

Finansdepartementet. NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet er lagt ut på høring, med 

høringsfrist 4. februar 2020.  

 

Kort resyme av prosessen 

Utvalgets innstilling går i korthet ut på:  

• Avvikling av havbruksfondet. Salg og auksjonsinntekter fra produksjonsvekst foreslås overført til 

staten eller Statens Pensjonsfond utland. 

• Innføring av en grunnrenteskatt på 40% som går direkte til staten.  

• Innføring av produksjonsavgift som går til vertskommunene  

• At eiendomsskatt på sjøbasert oppdrett avvikles  

• At eksportavgiften avvikles 

 

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) har tidligere avgitt følgende uttalelse: 

«Havbruksbeskatning må være forutsigbar og vekstfremmende. Flertallets forslag har i for liten grad 

svart på Stortingets bestilling. Nettverk fjord- og kystkommuner oppfordrer rikspolitikerne til å se til 

mindretallets forslag når utredningen skal behandles videre.  

Havbruksskatteutvalget leverte 4. november 2019 sin utredning om beskatning av havbruksnæringen. 

Utvalget ble oppnevnt for å utrede Regjeringens forslag om en statlig grunnrenteskatt, men enda mer 



20 
 

for å sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastningen fra havbruksnæringen slik det 

framgår av forliket i Stortinget juni 2018.  

Flertallet foreslår at den statlige grunnrenteskattesatsen for havbruk settes til 40 pst. Med dette anslås 

at det kan hentes inn 7 mrd. årlig til staten. Sekundært anbefaler flertallet å endre praksis for dagens 

ordninger med auksjoner slik at 80 pst av auksjonsinntektene tilfaller staten. Nettverk fjord- og 

kystkommuner mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil medføre at 

staten vil tappe kommunene for kapital og ressurser gjennom å vri skatteinntekter i fra distriktene i 

favør andre næringer og sentrale områder. Forslaget vil videre hemme verdiskapningen og utviklingen 

av bærekraftig norsk sjømatproduksjon langs kysten. Dette innebærer at de nasjonale ambisjonene 

om en betydelig vekst i sjømatnæringene vil bli vanskeligere å oppnå. Nettverk fjord- og kystkommuner 

mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer til langsiktighet og størst mulig 

lokal verdiskaping.» 

7. januar 2020 blir det kjent at NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri har kommet til enighet om 

prinsipper for fremtidens skattlegging av havbruksnæringen: 

«Sjømat Norge, Norsk Industri og NFKK har et felles ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å 

oppfylle nasjonale målsettinger om en bærekraftig vekst i matproduksjonen som sikrer 

arbeidsplasser og ringvirkninger langs kysten. For å lykkes med dette må det investeres betydelige 

beløp i årene fremover og derfor må kapitalen som skapes langs kysten reinvesteres der.  

NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig 

grunnrentebeskatning for havbruksnæringen.  

(Vi er enig om at kommunene må sikres forutsigbare inntekter for å sette av areal til produksjon av 

laks og ørret. Det mener vi kan gjøres ved at Havbruksfondet, der inntektene kommer fra salg av 

konsesjoner, skal ligge fast, men at fondet gjøres om til et reelt fond. I tillegg bør fondet fylles på ved 

at kommunene tilføres en moderat arealleie/avgift basert på produksjonen på havbrukslokalitetene. 

Målet er å sikre felleskapet en rimelig andel av verdiskapingen ved at vertskommunene oppnår 

stabile og forutsigbare inntekter basert på de avgiftsnivåer som allerede er diskutert i Stortinget. Vi 

ønsker å ha en god dialog med de ulike partiene slik at en kan finne gode omforente løsninger som 

sikrer bosetting og næringsutvikling i kyst Norge.») 
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-

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Karlsøy kommunes behandling 

Saksfremlegg  

          

Dato: 28.11.2019 Arkivref.: 2019/3754 - 1 / U43  

  

Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Utvalgsnavn Møtedato Saksnummer Kommunestyret    

  

Høring NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk  

  

Rådmannens innstilling 1. Karlsøy kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Nettverk for fjord- og 

kystkommuner.  

  

2. Karlsøy kommune vil legge stor vekt på forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen når vi skal 

vurdere eventuelle nye lokaliteter i kommende rullering av kystsoneplanen.  

  

Bakgrunn Ved kongelig resolusjon 7. september 2018 ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg for 

å vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget leverte sin utredning 4. november 2019. Den er 

tilgjengelig på regjeringens nettsider.  

 Frist for å sende inn høringssvar er 4. februar 2020.   

  

Havbruksskatteutvalgets mandat Mandatet til utvalget sier blant annet følgende:  

  

«Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet 

får en andel av grunnrenten, også for eksisterende tillatelser. Samtidig bør skattesystemet utformes 

slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Det legges til grunn at 

havbruk, på lik linje med andre næringer, fortsatt skal være omfattet av den ordinære inntektsskatten. 

Utvalget bes vurdere ulike former for ekstrabeskatning av havbruksnæringen, herunder 

grunnrenteskatt og produksjonsavgift: 1. En nøytral grunnrenteskatt kan utformes som en 
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kontantstrømskatt med umiddelbare fradrag for investeringskostnader eller som en periodisert skatt 

der investeringsfradrag fordeles utover i tid gjennom avskrivninger. Avskrivning av  

         Saksfremlegg investeringskostnaden i grunnrenteskatten er isolert sett en ulempe for investor 

sammenlignet med direkte utgiftsføring. For å kompensere for denne ulempen kan det gis en såkalt 

friinntekt som skal skjerme kostnaden ved å binde kapital, både egenkapital og gjeld. 2. En 

produksjonsavgift kan utformes som en kvantumsavgift der det betales en avgift per kilo produsert fisk 

fra oppdrettsanlegg eller som en verdiavgift på brutto omsetning. Slike bruttoavgifter vil i 

utgangspunktet ikke avhenge av lønnsomheten i virksomheten. Det kan eventuelt vurderes om det bør 

være mulighet for å gi fritak eller utsettelse for å betale avgift for eksempel når bedrifter går med 

underskudd. Utredningen av en ekstraskatt skal avgrenses til produksjon av laks, ørret og 

regnbueørret. Utvalget bes om å utrede minst tre ulike forslag. Det ene forslaget skal være en nøytral, 

periodisert grunnrenteskatt (punkt 1), og det andre forslaget skal være produksjonsavgift (punkt 2). 

Utvalget bes også om å vurdere om en kombinasjon av grunnrenteskatt og produksjonsavgift kan være 

hensiktsmessig. Utvalget kan eventuelt også utrede flere modeller. Eventuelle ytterligere forslag bør 

være overskuddsbaserte inntektsskattemodeller basert på anerkjente prinsipper for 

grunnrentebeskatning. Forslagene må være gjennomarbeidet og inneholde konkrete lovforslag. 

Utvalget må vurdere om det vil anbefale en ekstraskatt på næringen og eventuelt komme med et 

anbefalt alternativ, herunder forslag til skattesatser. Skattesystemet for havbruk bør så langt som 

mulig bidra til at investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme før skatt, også er lønnsomme 

etter skatt. På den andre siden bør investeringer som er ulønnsomme før skatt, også være 

ulønnsomme etter skatt. På den måten vil selskapene ha insentiver til å gjennomføre investeringer 

som er lønnsomme for samfunnet. Eksempelvis kan for høye fradrag føre til at ulønnsomme 

investeringer blir lønnsomme etter skatt. Utvalget skal legge prinsippene fra skattereformen til grunn 

for sin utredning. Utvalget skal legge til grunn det nye systemet for kapasitetsjusteringer 

(trafikklyssystemet). Utvalget bes vurdere hvordan de ulike alternativene for ekstrabeskatning på 

havbruk vil virke sammen med systemet for kapasitetsjusteringer, herunder auksjoner.»  

  

Havbruksskatteutvalgets rapport Utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk, overleverte 

04.11.19 sin rapport til finansministeren, og det ble da sendt ut følgende pressemelding:  

  

«Regjeringen Solberg oppnevnte utvalget 7. september 2018. Utvalget fikk i mandat å vurdere hvordan 

skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, 

også fra eksisterende tillatelser. I mandatet fremgikk det også at skattesystemet bør utformes slik at 

selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Utvalget ble bedt om å vurdere 

ulike former for beskatning, inkludert grunnrenteskatt og produksjonsavgift. I tillegg ble utvalget bedt 

om å vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert 

inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom 

kommunesektor og stat. Blant annet skulle utvalget vurdere hvordan kommunenes andel av 

inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.  
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 Saksfremlegg  

Utvalgets hovedfunn  Hensynet til et effektivt skattesystem og legitim fordeling av grunnrenten fra 

utnyttelse av fellesskapets ressurser taler for at næringer hvor det genereres slik grunnrente bør 

særbeskattes.  Prinsipielle drøftelser og empiriske analyser tilsier at naturgitte fortrinn og 

reguleringer har gitt opphav til en betydelig grunnrente i havbruksnæringen.  Både 

effektivitetshensyn og samfunnsmessige fordelingshensyn taler for at også fellesskapet får en andel av 

grunnrenten i havbruksnæringen. I hovedtrekk er utvalget enige om hvordan en overskuddsbasert 

grunnrenteskatt og en produksjonsavgift kan utformes for å hente inn en andel av grunnrenten til 

fellesskapet. Utvalget er også enige om at en bør bruke auksjoner ved tildeling av alle nye tillatelser og 

gå bort fra at deler av veksten tildeles til fastpris. Det sikrer effektiv fordeling av tillatelser og sørger 

for at fellesskapet får en større andel av grunnrenten. Utvalget er delt i spørsmålene om hvorvidt det 

skal innføres en ny skatt, og hvilken modell som skal benyttes, for å hente inn grunnrente også fra 

eksisterende tillatelser. Flertallet består av utvalgets leder, Ulltveit-Moe, og medlemmene Andvord, 

Armstrong, Christiansen, Noss og Nøstbakken. Mindretallet består av medlemmene Fossli, Haugen og 

Moen.  

Flertallets forslag Flertallets forslag balanserer flere forhold. Fellesskapet får en andel av grunnrenten 

som skapes ved å bruke fellesskapets ressurser. Det legger til rette for stabile og forutsigbare 

rammebetingelser for næringen, samtidig som det også gir stabile og forutsigbare inntekter til 

kommunene.  Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en 

overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt. En slik skatt har vi gode erfaringer med fra petroleums- 

og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i 

motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten. Skatten tar dermed høyde 

for svingninger i lønnsomheten på grunn av sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En 

produksjonsavgift må derimot betales selv om bedriften går med underskudd. En overskuddsbasert 

grunnrenteskatt vil sørge for at fellesskapet også får en andel av grunnrenten fra eksisterende 

tillatelser, der 97 pst. er tildelt gratis eller til under markedspris.  Flertallet foreslår at en 

overskuddsbasert grunnrenteskatt fordeles mellom stat og kommune gjennom en fradragsberettiget 

produksjonsavgift som går til vertskommunene. Selskapene kan trekke fra produksjonsavgiften mot 

utlignet skatt på alminnelig inntekt. Avgiften fordeler da skatteinntekter mellom stat og kommune, 

men gir ingen ekstrabelastning for selskapene.  Flertallet foreslår enkelte mindre forenklinger i det 

samlede skattesystemet for havbruk. Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø bør avvikles forutsatt 

at det innføres en ekstrabeskatning av havbruksnæringen. Markeds- og forskningsavgiften er vridende 

skattlegging av eksport og bør også avvikles.  

         Saksfremlegg Flertallets forslag sørger for stabile og forutsigbare inntekter til kommunene, bidrar 

til å opprettholde en nær kobling mellom vertskommuner og havbruksnæringen og gir kommunene 

insentiver til å tilrettelegge for næringen. Skatteinntektene vil svinge i takt med lønnsomheten i 

næringen, men det vil være staten, og ikke kommunesektoren, som må bære denne risikoen. Staten 

er bedre rustet til å håndtere slike svingninger i skatteinntekter enn kommunesektoren. I likhet med 

naturressursskatten i kraftverksbeskatningen bør produksjonsavgiften inngå i skatteutjevningen i 

kommunenes inntektssystem.  

Mindretallets forslag  Mindretallet mener det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for 

havbruksnæringen, og at dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny 
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produksjonskapasitet bør videreføres.  Mindretallet mener det må vurderes om Havbruksfondet også 

skal tilføres et proveny gjennom en moderat produksjonsavgift dersom veksten i havbruksnæringen 

avtar og proveny fra tildeling av ny kapasitet ikke gir forutsigbare og stabile inntekter til 

vertskommunene.  Mindretallet foreslår å opprettholde eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø og 

mener markeds- og forskningsavgiften må vurderes gjennom en separat evaluering på selvstendig 

grunnlag. For et mer utfyllende sammendrag kan du lese kapittel 1 i utredningen.»  

  

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) sin uttalelse Karlsøy kommune har i mange år vært 

medlem i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK), og vi har ved vår deltakelse forsøkt å sette fokus 

på kystkommunenes interesser, blant annet i forhold til havbruksnæringen. Ulike ordførere fra vår 

kommune har også vært styremedlem i NFKK. NFKK sin høstsamling i november 2019 uttalte følgende 

om Havskatteutvalgets forslag:  

«Havbruksskatteutvalget leverte 4. november 2019 sin utredning om beskatning av 

havbruksnæringen. Utvalget ble oppnevnt for å utrede regjeringens forslag om en statlig 

grunnrenteskatt, men enda mer for å sikre at vertskommunene skulle få sin rimelige andel av 

avkastningen fra havbruksnæringen slik det framgår av forliket i Stortinget juni 2018.  

Flertallet foreslår at den statlige grunnrenteskattesatsen for havbruk settes til 40 prosent. Med dette 

anslås at det kan hentes inn sju milliarder kroner årlig til staten. Sekundært anbefaler flertallet å endre 

praksis for dagens ordninger med auksjoner slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.  

 

Staten tapper kommunene  

Saksfremlegg NFKK mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil medføre at 

staten vil tappe kommunene for kapital og ressurser gjennom å vri skatteinntekter fra distriktene i 

favør andre næringer og sentrale områder. Forslaget vil videre hemme verdiskapingen og utviklingen 

av bærekraftig norsk sjømatproduksjon langs kysten. Dette innebærer at de nasjonale ambisjonene 

om en betydelig vekst i sjømatnæringene vil bli vanskeligere å oppnå.  

NFKK mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer til langsiktighet og størst 

mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon avhenger av et best mulig 

samspill mellom vertskapskommunene og næringene.  

Sjømatproduksjon trenger kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger gode lokalsamfunn 

som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt kulturliv, idrettsarenaer og 

kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. Sjømatnæringen må bidra i utviklingen av dette, det er en 

samfunnskontrakt de har for å kunne drive produksjon av sjømat langs kysten og i det kommunale sjø 

allmenningen.  

Moderat produksjonsavgift  

NFKK mener at dagens særskattemodell med auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres, 

og at inntektene må fordeles slik Stortinget har vedtatt.  I tillegg må Havbruksfondet suppleres med en 

moderat produksjonsavgift som skal gå til vertskommunene. Innføring av en produksjonsavgift vil også 
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stimulere til at kystkommunene i større grad kan legge til rette for ny næringsutvikling, nye 

arbeidsplasser og tilflytting. NFKK er imidlertid åpen for at auksjonsprinsippene bør forbedres.  

NFKK støtter mindretallet i Havbruksskatteutvalget, men forventer og krever at storting og regjering 

kommer med en konkret avklaring og beslutning knyttet til innføringen av «en marginal 

produksjonsavgift» som går til vertskommunene, og da som supplement til det vedtatte 

Havbruksfondet. Det vises her til det som har vært framlagt og debattert i Stortinget.  

Et slikt krav forventer NFKK å få avklart med støtte fra næringen. Avgiftsstørrelsen som har vært 

foreslått og debattert er i ordets rette betydning «marginal», og den vil gjelde alle, ikke bare dem som 

frivillig benytter seg av statens salg av flere og utvidede produksjonsrettigheter i den kommunale 

sjøallmenningen.  

Næringens støtte vil også styrke båndene til vertskommunene, og dermed bidra til motivasjon og 

incitament som medfører tilrettelegging og videreutvikling av oppdrettsnæringen. For staten vil dette 

utvilsomt være til stor nytte som bidrag til å oppfylle nasjonale målsettinger om bærekraftig vekst i 

oppdrettsnæringen og levende lokalsamfunn.»  

  

Saksfremlegg Vurderinger Karlsøy kommune med politisk og administrativ ledelse har i mange år vært 

engasjert i NFKK sitt arbeide for å styrke oppdrettskommunenes stilling, herunder oppnå ordninger 

med forutsigbare inntekter fra havbruksvirksomheten. Inntekter fra Havbruksfond bør ikke være en 

del av det ordinære inntektssystemet med krav til inntektsutjevning og andre hensyn. Inntektene bør 

bruks til å stimulere til å nå nasjonens mål om en vekst i sjømatproduksjonen. Da blir det helt 

nødvendig at en stor del av inntektene må komme til de kystkommuner som prioriterer å legge til rette 

for sjømatproduksjon.  Det er forholdsvis stor motstand mot at fjord- og kystområdene i Karlsøy skal 

brukes til aktiviteter med sjømatopprett. Dette både ut fra hensyn til miljø og tradisjonell fiskerinæring. 

Det er lite sannsynlig at Karlsøy og mange andre kystkommuner vil sette av nødvendige arealer hvis 

kommunene ikke får en betydelig økonomisk kompensasjon for dette. Det virker helt urimelig at staten 

og kommuner uten sjømatproduksjon i det hele tatt, skal ha betydelig andel av inntektene. Det er et 

rimelig fordelingsprinsipp at staten får inntekter fra oljevirksomhet langt til havs, mens kommunene 

får inntekt fra virksomhet i sine fjorder, sine nære kystområder og mellom sine øyer.  

  

Konklusjon Administrasjonen vil derfor tilrå at Karlsøy kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra 

NFKK. 

 

Vedtak 

Kommunestyrets behandling av sak 115/2019 i møte den 11.12.2019:  

 Behandling: Enstemmig vedtatt som innstillingen.  

 Vedtak: 1.Karlsøy kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Nettverk for fjord- og kystkommuner.  
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2.Karlsøy kommune vil legge stor vekt på forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen når vi skal 

vurdere eventuelle nye lokaliteter i kommende rullering av kystsoneplanen.  

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Tromsø kommunes behandling 

 

Arkivsaknr 20/00895-1 

Saksbehandler Anita Irene Andresen 

 

 

Saksgang Møtedato  

Formannskapet 21.01.2020            

 

 

Paragraf 

Høringsuttalelse vedrørende skattelegging av havbruksvirksomhet 
 

Innstilling til vedtak: 
1. Tromsø kommune ønsker å bidra til regjeringens vekst i havbruksnæringen. Dette 

forutsetter at kommunen får forutsigbare inntekter fra oppdrettsnæringen som 
fremmer lokal verdiskapning og bærekraftig vekst.   

2. Tromsø Kommunes innspill slik det fremgår av denne saken sendes som 
høringsuttalelse til Finansdepartementet på NOU 2019:18 Skattelegging av havbruk.   

3. Tromsø Kommune slutter seg til den del av høringsuttalelsen fra Nettverk for fjord og 
kystkommuner om at inntekter fra skattelegging av havbruksnæringen skal tilføres 
kommunene gjennom et Havbruksfond.    

4. Tromsø kommune vil ha en skatteleggingsmodell der kommunene tilføres midler fra 
havbruksnæringen gjennom arealleie, en arealavgift på nye arealtildelinger og en 
produksjonsavgift.   

 

Britt Elin Steinveg Magne Amundsen 

Kommunedirektør Konst.Stabssjef Seksjon for plan og utvikling 
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Hva saken gjelder 

Bakgrunn  

Regjeringen Solberg oppnevnte 7. september 2018 et partssammensatt utvalg som skulle vurdere 

hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av 

grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser.   

 

Utvalget la 4. november 2019 frem sin utredning for Finansdepartementet. Høringsbrevet ble sendt 

ut høsten 2019 med høringsfrist 4. februar 2020. De kystkommuner som per i dag mottar inntekter 

fra Havbruksfondet står ikke på Fiskeridepartementets høringsliste, men det presiseres at alle kan 

sende høringssvar. Link til Høringsinstanser.   

 

Tromsø Kommune er en av de kystkommunene som har hatt inntekter fra Havbruksfondet. I 

perioden 2017 – 2019 hadde kommunen inntekter på kr. 33 781 309,- det er derfor av stor betydning 

for kommunen hvordan skatteleggingen av havbruk utformes.   

 

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for 

oppdrettsnæringen og bidra til en bedre fordeling av inntektene mellom de kommuner som avsetter 

areal. Målsetningen var at flere kommuner ville bidra til vekst og synliggjøre at oppdrettsnæringen 

bidrar i lokalsamfunnet.   

 

Inntektene til Havbruksfondet kommer fra salg av oppdrettskonsesjoner - veksten i 

havbruksnæringen avgjør inntektene i fondet. I 2018 ble 2,7 milliarder kroner fra havbruksfondet 

fordelt på rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner, ifølge Fiskeridepartementet. 20 % av 

inntekten selv går til staten, mens de resterende 80 prosentene tilfaller kommuner og 

fylkeskommuner. Av disse 80 prosentene er fordelingen 87,5 prosent til kommunene og 12,5 prosent 

til fylkeskommunene. Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant 

kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB (maksimalt tillatt biomasse) innenfor siste toårsperiode, 

med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet 

fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB (Kilde: Fiskeridirektoratet - 

Havbruksfondet).   

 

Saksutredning 
Havbruksutvalgets mandat  

Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet 

får en andel av grunnrenten, også for eksisterende tillatelser. Samtidig bør skattesystemet utformes 

slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Det legges til grunn at 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-2019-18-skattlegging-av-havbruk/id2676532/
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet
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havbruk, på lik linje med andre næringer, fortsatt skal være omfattet av den ordinære 

inntektsskatten. Utvalget er bedt om å vurdere ulike former for ekstrabeskatning av 

havbruksnæringen, herunder grunnrenteskatt og produksjonsavgift:   

 

1. En nøytral grunnrenteskatt1 kan utformes som en kontantstrømskatt med umiddelbare 
fradrag for investeringskostnader eller som en periodisert skatt der investeringsfradrag 
fordeles utover i tid gjennom avskrivninger. Avskrivning av investeringskostnaden i 
grunnrenteskatten er isolert sett en ulempe for investor sammenlignet med direkte 
utgiftsføring. For å kompensere for denne ulempen kan det gis en såkalt friinntekt som skal 
skjerme kostnaden ved å binde kapital, både egenkapital og gjeld.   

  

2. En produksjonsavgift kan utformes som en kvantumsavgift der det betales en avgift per kilo 
produsert fisk fra oppdrettsanlegg eller som en verdiavgift på brutto omsetning. Slike 
bruttoavgifter vil i utgangspunktet ikke avhenge av lønnsomheten i virksomheten. Det kan 
eventuelt vurderes om det bør være mulighet for å gi fritak eller utsettelse for å betale avgift 
for eksempel når bedrifter går med underskudd.   

 

Utredningen av en ekstraskatt skal avgrenses til produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Utvalget 

bes om å utrede minst tre ulike forslag. Det ene forslaget skal være en nøytral, periodisert 

grunnrenteskatt (punkt 1), og det andre forslaget skal være produksjonsavgift (punkt 2). Utvalget bes 

også om å vurdere om en kombinasjon av grunnrenteskatt og produksjonsavgift kan være 

hensiktsmessig. Utvalget kan eventuelt også utrede flere modeller. Eventuelle ytterligere forslag bør 

være overskuddsbaserte inntektsskattemodeller2 basert på anerkjente prinsipper for 

grunnrentebeskatning.  

 

Forslagene må være gjennomarbeidet og inneholde konkrete lovforslag. Utvalget må vurdere om det 

vil anbefale en ekstraskatt på næringen og eventuelt komme med et anbefalt alternativ, herunder 

forslag til skattesatser. Skattesystemet for havbruk bør så langt som mulig bidra til at investeringer 

som er samfunnsøkonomisk lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter skatt. På den andre 

siden bør investeringer som er ulønnsomme før skatt, også være ulønnsomme etter skatt. På den 

måten vil selskapene ha insentiver til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet. 

Eksempelvis kan for høye fradrag føre til at ulønnsomme investeringer blir lønnsomme etter skatt.   

 

Utvalget er bedt om å legge til grunn prinsippene fra skattereformen og det nye systemet for 

kapasitetsjusteringer3 (trafikklyssystemet) til grunn for sin utredning. Utvalget skal videre vurdere 

                                                           
1 Grunnrente, den inntekt man kan få av å eie jord og andre naturherligheter som skog, fjorder, kyst, 
fosser med mer. Grunnrenten trer klarest frem når grunnen ikke brukes av eieren, men leies bort mot 
en godtgjørelse 
2 En overskuddsbasert grunnrenteskatt innebærer at fellesskapet får en andel av grunnrenten også i 
eksisterende konsesjoner. 
3 Veksten i næringen reguleres ut fra en trafikklysordning hvor kysten deles inn i 13 
produksjonsområder. Ut fra en vurdering av lusepåvirkning mellom havbruk og villaks gis disse rødt 
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hvordan de ulike alternativene for ekstrabeskatning på havbruk vil virke sammen med systemet for 

kapasitetsjusteringer, herunder auksjoner.  

 

Havbruksutvalgets rapport  

Utvalget har i rapporten NOU 2019:18 Skattelegging av havbruksvirksomhet utredet ulike forslag til 

skatteregime som kan benyttes til en ekstrabeskatning av havbruksnæringen. Utvalget har videre gitt 

en beskrivelse av havbruksnæringen, internasjonale konkurranseforhold og presentert empiriske 

analyser av grunnrenten innen havbruksnæringen.   

 

Utvalgets hovedfunn  

• Hensynet til et effektivt skattesystem og legitim fordeling av grunnrenten fra utnyttelse av 
fellesskapets ressurser taler for at næringer hvor det genereres slik grunnrente bør 
særbeskattes.   

  

• Prinsipielle drøftelser og empiriske analyser tilsier at naturgitte fortrinn og reguleringer har 
gitt opphav til en betydelig grunnrente i havbruksnæringen.  

  

• Både effektivitetshensyn og samfunnsmessige fordelingshensyn taler for at også fellesskapet 
får en andel av grunnrenten i havbruksnæringen. I hovedtrekk er utvalget enige om hvordan 
en overskuddsbasert grunnrenteskatt og en produksjonsavgift kan utformes for å hente inn 
en andel av grunnrenten til fellesskapet.   

  

• Utvalget er også enige om at en bør bruke auksjoner ved tildeling av alle nye tillatelser og gå 
bort fra at deler av veksten tildeles til fastpris. Det sikrer effektiv fordeling av tillatelser og 
sørger for at fellesskapet får en større andel av grunnrenten.   

  

• Utvalget er delt i spørsmålene om hvorvidt det skal innføres en ny skatt, og hvilken modell 
som skal benyttes, for å hente inn grunnrente også fra eksisterende tillatelser. Flertallet 
består av utvalgets leder, Ulltveit-Moe, og medlemmene Andvord, Armstrong, Christiansen, 
Noss og Nøstbakken. Mindretallet består av medlemmene Fossli, Haugen og Moen.  

 

 

Flertallets forslag  

Flertallets forslag balanserer flere forhold. Fellesskapet får en andel av grunnrenten som skapes ved 

å bruke fellesskapets ressurser. Det legger til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser for 

næringen, samtidig som det også gir stabile og forutsigbare inntekter til kommunene.  

                                                           
(nedtrekk i produksjon), gult (stand by) eller grønt (6% vekst). Det gjennomføres vekstvurderinger 
annethvert år. Veksten selges fra myndighetene annethvert år, og inntektene går til Havbruksfondet. 
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• Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en 

overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt på 40 %. En slik skatt har vi gode erfaringer 

med fra petroleums- og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg 

lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av 

lønnsomheten. Skatten tar dermed høyde for svingninger i lønnsomheten på grunn av 

sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En produksjonsavgift må derimot betales 

selv om bedriften går med underskudd. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil sørge for at 

fellesskapet også får en andel av grunnrenten fra eksisterende tillatelser, der 97 pst. er tildelt 

gratis eller til under markedspris.  

 

• Flertallet foreslår at en overskuddsbasert grunnrenteskatt fordeles mellom stat og kommune 

gjennom en fradragsberettiget produksjonsavgift som går til vertskommunene. Selskapene 

kan trekke fra produksjonsavgiften mot utlignet skatt på alminnelig inntekt. Avgiften fordeler 

da skatteinntekter mellom stat og kommune, men gir ingen ekstrabelastning for selskapene.  

 

• Flertallet foreslår enkelte mindre forenklinger i det samlede skattesystemet for havbruk. 

Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø bør avvikles forutsatt at det innføres en 

ekstrabeskatning av havbruksnæringen. Markeds- og forskningsavgiften er vridende 

skattlegging av eksport og bør også avvikles.  

 

Flertallets forslag sørger for stabile og forutsigbare inntekter til kommunene, bidrar til å opprettholde 

en nær kobling mellom vertskommuner og havbruksnæringen og gir kommunene insentiver til å 

tilrettelegge for næringen. Skatteinntektene vil svinge i takt med lønnsomheten i næringen, men det 

vil være staten, og ikke kommunesektoren, som må bære denne risikoen. Staten er bedre rustet til å 

håndtere slike svingninger i skatteinntekter enn kommunesektoren. I likhet med naturressursskatten 

i kraftverksbeskatningen bør produksjonsavgiften inngå i skatteutjevningen i kommunenes 

inntektssystem. 

 

Mindretallets forslag 

• Mindretallet mener det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen, og at 

dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet 

bør videreføres.  

 

• Mindretallet mener det må vurderes om Havbruksfondet også skal tilføres et proveny 

gjennom en moderat produksjonsavgift dersom veksten i havbruksnæringen avtar og 

proveny fra tildeling av ny kapasitet ikke gir forutsigbare og stabile inntekter til 

vertskommunene.  

 

• Mindretallet foreslår å opprettholde eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø og mener 

markeds- og forskningsavgiften må vurderes gjennom en separat evaluering på selvstendig 

grunnlag. 
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For et mer utfyllende sammendrag kan du lese kapittel 1 i utredningen.  

 

Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK)  

NFKK er et nettverk for fjord- og kystkommuner som siden starten i 2009 har arbeidet for at 

kommunene skal ha en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de 

kommunale sjøområdene. Dette har gitt resultater i form av opprettelsen av Havbruksfondet som gir 

70 prosent av inntektene fra kjøp av vekst til kommunene. 

 

NFKK uttalte følgende under sin samling i november 2019; 

 

«Havbruksskatteutvalget leverte 4. november 2019 sin utredning om beskatning av 

havbruksnæringen. Utvalget ble oppnevnt for å utrede regjeringens forslag om en statlig 

grunnrenteskatt, men enda mer for å sikre at vertskommunene skulle få sin rimelige andel av 

avkastningen fra havbruksnæringen slik det framgår av forliket i Stortinget juni 2018.  

Flertallet foreslår at den statlige grunnrenteskattesatsen for havbruk settes til 40 prosent. Med dette 

anslås at det kan hentes inn sju milliarder kroner årlig til staten. Sekundært anbefaler flertallet å 

endre praksis for dagens ordninger med auksjoner slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller 

staten.  

 

Staten tapper kommunene 

NFKK mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil medføre at staten vil 

tappe kommunene for kapital og ressurser gjennom å vri skatteinntekter fra distriktene i favør andre 

næringer og sentrale områder. Forslaget vil videre hemme verdiskapingen og utviklingen av 

bærekraftig norsk sjømatproduksjon langs kysten. Dette innebærer at de nasjonale ambisjonene om 

en betydelig vekst i sjømatnæringene vil bli vanskeligere å oppnå.  

NFKK mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer til langsiktighet og 

størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon avhenger av et best 

mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringene.  

 

Sjømatproduksjon trenger kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger gode lokalsamfunn 

som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt kulturliv, idrettsarenaer og 

kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. Sjømatnæringen må bidra i utviklingen av dette, det er en 

samfunnskontrakt de har for å kunne drive produksjon av sjømat langs kysten og i det kommunale sjø 

allmenningen.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-18/id2676239/
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Moderat produksjonsavgift  

NFKK mener at dagens særskattemodell med auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres, 

og at inntektene må fordeles slik Stortinget har vedtatt. I tillegg må Havbruksfondet suppleres med 

en moderat produksjonsavgift som skal gå til vertskommunene. Innføring av en produksjonsavgift vil 

også stimulere til at kystkommunene i større grad kan legge til rette for ny næringsutvikling, nye 

arbeidsplasser og tilflytting. NFKK er imidlertid åpen for at auksjonsprinsippene bør forbedres.  

 

NFKK støtter mindretallet i Havbruksskatteutvalget, men forventer og krever at storting og regjering 

kommer med en konkret avklaring og beslutning knyttet til innføringen av «en marginal 

produksjonsavgift» som går til vertskommunene, og da som supplement til det vedtatte 

Havbruksfondet. Det vises her til det som har vært framlagt og debattert i Stortinget.  

Et slikt krav forventer NFKK å få avklart med støtte fra næringen. Avgiftsstørrelsen som har vært 

foreslått og debattert er i ordets rette betydning «marginal», og den vil gjelde alle, ikke bare dem 

som frivillig benytter seg av statens salg av flere og utvidede produksjonsrettigheter i den kommunale 

sjøallmenningen.  

Næringens støtte vil også styrke båndene til vertskommunene, og dermed bidra til motivasjon og 

incitament som medfører tilrettelegging og videreutvikling av oppdrettsnæringen. For staten vil dette 

utvilsomt være til stor nytte som bidrag til å oppfylle nasjonale målsettinger om bærekraftig vekst i 

oppdrettsnæringen og levende lokalsamfunn.» Kilde: Høringsuttalelse fra NFKK 

 

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) har kommet til enighet med Sjømat Norge og Norsk 

Industri om et felles forslag om å innføre en arealleie for oppdrettsnæringen:  

 

«Sjømat Norge, Norsk Industri og NFKK har et felles ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å 

oppfylle nasjonale målsettinger om en bærekraftig vekst i matproduksjonen som sikrer arbeidsplasser 

og ringvirkninger langs kysten. For å lykkes med dette må det investeres betydelige beløp i årene 

fremover og derfor må kapitalen som skapes langs kysten reinvesteres der. NFKK, Sjømat Norge og 

Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig grunnrentebeskatning for 

havbruksnæringen. Vi er enig om at kommunene må sikres forutsigbare inntekter for å sette av areal 

til produksjon av laks og ørret. Det mener vi kan gjøres ved at Havbruksfondet, der inntektene 

kommer fra salg av konsesjoner, skal ligge fast, men at fondet gjøres om til et reelt fond. I tillegg bør 

fondet fylles på ved at kommunene tilføres en moderat arealleie/avgift basert på produksjonen på 

havbrukslokalitetene. Målet er å sikre felleskapet en rimelig andel av verdiskapingen ved at 

vertskommunene oppnår stabile og forutsigbare inntekter basert på de avgiftsnivåer som allerede er 

diskutert i Stortinget. Vi ønsker å ha en god dialog med de ulike partiene slik at en kan finne gode 

omforente løsninger som sikrer bosetting og næringsutvikling i kyst Norge.»  

 

 

https://www.nfkk.no/havbruksbeskatning-ma-vaere-forutsigbar-og-vekstfremmende/
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Vurderinger 

Havbruksnæringen er en viktig kystnæring med høy verdiskaping og stort potensiale for vekst–

spesielt i Nord-Norge. For å lykkes med vekststrategien må det være et samspill mellom næringen og 

kommunene hvor vekst og verdiskaping både i bedriftene og i samfunnet står i fokus. Regjeringen 

ønsker vekst i havbruksnæringen og målet er en 5 dobling av verdiskapingen i næringen innen 2050. 

En lang kystlinje er vårt fortrinn i kampen om økt verdiskaping, men for å få tilgang til dette 

fortrinnet bør regjeringen spiller på lag med kommunen om tilrettelegging for vekst. For kommunene 

handler dette om langsiktighet og forutsigbarhet – både i tilrettelegging av areal og i forventede 

inntekter av den tilrettelegging kommunene gjør. Bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon 

avhenger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringene, der næringen bidrar 

til å skape lokal aksept og flere arbeidsplasser langs kysten og næringens bruk av areal gir inntekter 

til de kystsamfunn som avser disse arealene.  

 

Tromsø kommune mener at skatteleggingen av havbruk må innrettes slik at den bidrar til en 

bærekraftig vekst og videreutvikling av næringen. Videre må skatteleggingen utformes slik at det 

stimulerer til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping samtidig som inntektene blir mer 

forutsigbare.  

 

Tromsø Kommune ser for seg en skattelegging av havbruksnæring gjennom en tredelt modell med en 

grunnrente beskatning på arealleie 50 % og en arealavgift for tildeling av nye arealer på 25 % samt en 

utvidelse av dagens ordning med en produksjonsavgift på kapasitetsvekst på 25 % (salg av 

konsesjoner). Målet er at dette skal gi kommunen stabile og forutsigbare inntekter på 32 millioner 

årlig.   

 

 

Konklusjon 
Kommunedirektørens anbefalning: 

 

1. Tromsø kommune ønsker å bidra til regjeringens vekst i havbruksnæringen. Dette forutsetter 
at kommunen får forutsigbare inntekter fra oppdrettsnæringen som fremmer lokal 
verdiskapning og bærekraftig vekst.   

 

2. Tromsø Kommunes innspill slik det fremgår av denne saken sendes som høringsuttalelse til 
Finansdepartementet på NOU 2019:18 Skattelegging av havbruk.   

 

3. Tromsø Kommune slutter seg til den del av høringsuttalelsen fra Nettverk for fjord og 
kystkommuner om at inntekter fra skattelegging av havbruksnæringen skal tilføres 
kommunene gjennom et Havbruksfond.    
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4. Tromsø kommune vil ha en skatteleggingsmodell der kommunene tilføres midler fra 
havbruksnæringen gjennom arealleie, en arealavgift på nye arealtildelinger og en 
produksjonsavgift.   

 

 

Vedtakskompetanse 
Formannsskapet 

 

Vedtak 

Saksprotokoll 
 
 

Utvalg: Formannskapet 

Arkivsaknr. 20/00895 

Saksbehandler Anita Irene Andresen 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.01.2020 12/20 

 

 

 

Høringsuttalelse vedrørende skattelegging av havbruksvirksomhet 
 

 

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.01.2020 sak 12/20 
 

Møtebehandling 
Bråthen SP, Myklevoll AP, Skogholt SV, Vögele MDG, foreslo: 

Forslag til vedtak Lakseskatt 

 



35 
 

Dette vedtakast som Tromsø kommunes høyringssvar til Finansdepartementet på NOU  2019:18 

Skattelegging av havbruk. 

 

1. Tromsø kommune føreset at kommunane får føreseielege inntektar frå oppdrettsnæringa 
som legg til rette for lokal verdiskaping og utvikling. 

2. Tromsø kommune er positiv til ein skatt basert på tre komponentar  
a. Ei arealleie basert på ei fast avgift per kilo produsert laks som går direkte til 

kommunen. Denne bør utgjere 50% av total skattelegging innafor dette 
skatteregimet. 

b. Ei produksjonsavgift som er ein fast andel av marknadsprisen for laks som går inn i 
havbruksfondet. Denne bør utgjere 25%av total skattelegging innafor dette 
skatteregimet. 

c. Ei konsesjonsavgift for nye konsesjonar som går inn i havbruksfondet. Denne bør 
utgjere 25% av total skattelegging innafor dette skatteregimet. 

3. Tromsø kommune meiner havbruksfondet i sin heilskap skal tilfalle vertskommunane og 
vertsfylka for anlegga.  

 

 

Votering 
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Bråthen, Myklevoll, Skogholt, Vögele, ble 

forslaget fra Bråthen, Myklevoll, Skogholt, Vögele vedtatt med 7 (Wilhelmsen AP, Bråthen SP, 

Myklevoll AP, Skogholt SV, Høgetveit SV, Vögele MDG, Blomseth NBT) stemmer mot 4 (Terentieff H, 

Skandfer V, Jørgensen FRP, Bjerke KRF) stemmer.   

 

Formannskapets vedtak 
Dette vedtakast som Tromsø kommunes høyringssvar til Finansdepartementet på NOU  2019:18 

Skattelegging av havbruk. 

 

1. Tromsø kommune føreset at kommunane får føreseielege inntektar frå oppdrettsnæringa 
som legg til rette for lokal verdiskaping og utvikling. 

2. Tromsø kommune er positiv til ein skatt basert på tre komponentar  
a. Ei arealleie basert på ei fast avgift per kilo produsert laks som går direkte til 

kommunen. Denne bør utgjere 50% av total skattelegging innafor dette 
skatteregimet. 

b. Ei produksjonsavgift som er ein fast andel av marknadsprisen for laks som går inn i 
havbruksfondet. Denne bør utgjere 25%av total skattelegging innafor dette 
skatteregimet. 

c. Ei konsesjonsavgift for nye konsesjonar som går inn i havbruksfondet. Denne bør 
utgjere 25% av total skattelegging innafor dette skatteregimet. 

3. Tromsø kommune meiner havbruksfondet i sin heilskap skal tilfalle vertskommunane og 
vertsfylka for anlegga.  
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

04/20:  Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 

Prosjektleder orienterer om prosjektets status. 

 

Forslag til vedtak 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Regional strategisk næringsplan er en felles, overordnet strategisk plan for kommunene Balsfjord, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles virkelighetsforståelse og 

identifisere felles satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i regionen. 

 

Planen er en temaplan som strekker seg over 4 år i perioden 2018-2022. Fag- og temaplaner er ikke 

underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. 

Den enkelte kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og økonomiplaner. 

 

Saksutredning 

Regionrådet fattet i møte 29.1.2019, i forbindelse med behandlingen i sak 31/19, Regionrådets 

strategiplan følgende vedtak. 
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Vedtak 

1. Strategisk næringsplan for Tromsøregionen settes på sakskartet til neste regionrådsmøte 

2. Prosjektleder inviteres til å orientere regionrådet om arbeidet som pågår i prosjektet 

Enstemmig vedtatt 

Det er ansatt en prosjektleder for oppfølging av planen. Prosjektleder vil orientere regionrådet om 

status i prosjektet. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

05/20: Avtale mellom UiT Norges Arktiske universitet og Tromsø kommune 

samt avtale (pilotprosjekt) mellom Tromsø kommune og NTNU. 

Etter ønske fra regionrådet i sak Samfunnsplanlegger Magnus Skjelmo Kristiansen, Seksjon for plan og 

utvikling (SPU), Tromsø kommune orienterer om disse to prosjektene. 

 

Forslag til vedtak 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

 

Saksutredning 

Samfunnsplanlegger Magnus Skjelmo Kristiansen vil orientere om følgende punkter 

• Bakgrunnen for samarbeidet 
• Hvorfor samarbeidet er kommet i gang 
• Prioriterte samarbeidsområder 
• Årsplan for 2020 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

06/20: Regionrådets strategi for perioden 2020-2023 

 

Forslag til vedtak 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

Det vises til regionrådets vedtak i sak 31/19 Regionrådets strategiplan for perioden 2020-2023 

Vedtak 

Regionleder og daglig leder utarbeider et forslag til strategi for regionrådet for perioden 2020-2023. 

Denne legges frem på neste regionrådsmøte. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Med bakgrunn i vedtaket fattet i sak 31/19 legger arbeidsutvalget (AU) med dette frem forslag til 

strategi samt forslag til handlingsplan til diskusjon i regionrådet. Det må dog presiseres at dette er 

kun tanker om omkring de fire strategiene som arbeidsutvalget har samlet seg om. 

 

Strategiplan (forslag) samt momenter/tanker rundt en utvikling av en handlingsplan tilknyttet de fire 

strategiene: Turistskatt, Produksjonsskatt, Samferdsel og Landbruk. 
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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 

Tromsø-området 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 i 

Tromsøregionen, 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 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 i dialog 

med Nord-

Norgebenken og 

kommuner 

 

Jobbe for etablering 

av interkommunale 

digitaliserings-

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 

Øke rekruttering, 

utdanning og 

kompetanseheving i 

landbruket 

Øke FoU 

kompetansen 

Fokus på Arktisk 

landbruk 

 

STRATEGI 4 

Landbruk 

og reiseliv 

 

 

STRATEGI 3 

Samferdsel 

 

STRATEGI 2  

Produksjons

-skatt 

 

STRATEGI 1 

Turistskatt 
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 1. TURISTSKATT 

Flere kommuner vurderer å innføre turistskatt, pga. høy 

beredskap i helsevesen, brann og søppelhåndtering, slitasje, 

behov for å etablere fellesordninger, offentlige toaletter 

etc. 

Stortinget har åpnet for at regioner og kommuner kan 

innføre lokale ordninger.  

Hvordan turistskatten skal innkreves er uklart. 

• Flyplass 

• Havner hvor ferger og cruiseskip anløper 

Mange andre land har by- og kommuneavgrenset 

turistskatt. 

• Høy- skulder eller lavsesong (Kroatia) 

• Turistskatten varierer med standard på overnatting 

• Barn og unge under 18 år – ingen skatt (Frankrike). 

Halv skatt for barn fra fylte 12 år (Kroatia) 

• Delta i prosjekter eller etablere eget prosjekt 

innenfor bærekraftig besøksforvaltning  

Fellesgodefinansiering (prosjekt) – utreder mulige nasjonale 

modeller for fellesgodefinansiering. Vurdere aktuelle tiltak 

som krever endringer i lover og forskrifter.  

Aktuelle rettsgrunnlag for mulig fellesgodefinansiering er å 

finne i, vegloven, parkeringsforskriften, friluftsloven og 

havneloven samt forskrift for tilskuddsordninger til 

nasjonale turstier, tilskudd til kulturlandskap og 

verdensarvområder). 

Kommunale oppgaver: 

• Tilrettelegging av stier med stor ferdsel  

• Bygging og drift av toaletter og søppelhåndtering 

• P-plasser 

• Sikkerhet, sammen med politi og frivillige 

redningsorganisasjoner 

• Informasjon/markedsføring 

 

 

 

 

 

               2. PRODUKSJONSSKATT 

Interkommunalt samarbeid på områder som forvaltning og 

planlegging av tilgrensende og felles sjøareal. Legge til 

rette for en videre vekst og innovasjon innenfor 

sjømatsegmentet, både knyttet til produksjon og foredling.  

Verktøy: 

• Kystplan Tromsøregionen- rullering (2020-2021). 

• Deltakelse i NFKK 

• GIS-samarbeid 

• Interkommunalt plan- næring- og 

samfunnsutviklerkontor 

• Økt samhandling mellom kommunene i 

Tromsøregionen 

•  
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                    3. SAMFERDSEL 

Gode transportinfrastrukturer og kollektivløsninger vil være avgjørende for å utvikle Tromsøregionens attraktivitet. 

Utvikle transportkorridorer som også går øst-vest i tillegg til nord-sør med utgangspunkt i «Kyst til marked». 

Regionrådet må sammen med kommunene være på vakt og levere innspill og øve stort trykk mot regjering og 

Storting når det gjelder NTP 2022-2033 på alle områder som omfattes av NTP. Arbeide for at det blir opprettet en 

statlig fylkesvegpakke samt en nasjonal skredsikringspakke som imøtekommer kravene fra Nasjonal 

skredsikringsgruppe. 

Veg:  

Fv 863 Hansnes, Fv 57 Tromvik, Fv 53 Tønsnes, Ullsfjordforbindelsen, Langsundforbindelsen- jobbe for snarlig 

byggestart, E8 Sørbotn-Laukslett- jobbe for oppstart senest 2021, E6 Nordkjosbotn- Hatteng – arbeide for oppstart i 

2021. 

Havn 

Sammen med fylkeskommunen må det utvikles en helhetlig handlingsplan for fiskerihavnene i regionen, samt at en 

arbeider for en mulig finansiering mellom kommunen og andre aktører. 

Fiskerihavnene må utvikles for kystfiskeflåten, men også bør det tas hensyn til turistfiske og reiseliv som begge er 

viktige næringsaktiviteter i distriktene. 

Luftfart:  

Jobbe for styrking av Tromsø lufthavn på gods- og passasjersiden i nær dialog med Flyplassutvalget. Jobbe for best 

mulige rutetilbud, hurtig transport av fersk sjømat til det internasjonale markedet. Arbeide for at Tromsø lufthavn 

skal kunne fremstå som et mer effektivt knutepunkt for innenlands- og utenlandsk flytrafikk. 

• Bygging av ny utenlands terminal 

• Forlenging av rullebane 

• Flere oppstillingsplasser for fly 

Jernbane 

Arbeide for en snarlig realisering av Nord-Norgebanen. Parallelt med dette prosjektet må dobbeltspor på Ofotbanen 

realiseres. Arbeide for oppstart av begge prosjektene i første periode av Nasjonal transportplan 2022-2033. Søke 

samarbeid med partier sentralt samt Nord-Norgebenken og Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland 

fylkeskommune samt regionrådene og lokale, regionale og nasjonale næringslivsorganisasjoner.  

Digital infrastruktur 

Legge til rette for bedre utnyttelse av dagens regionale digitale infrastruktur. Arbeide for ilandføring av 

interkontinental fiberkabel i Tromsøregionen samt etablering av grønne datasentre i Balsfjord og Storfjord.  

Rassikring: 

Fv 293 Holmbuktura. Arbeide for at vegnettet i regionen rassikres i NTP perioden. 

Kollektivtilbud: 

Kollektivtilbudet i regionen må hensyn til fastboende og besøkende videre bør arbeidet innrettes slik at 

skolebusser og arbeidspendling mellom by og omland blir et godt tilgjengelig og rimelig alternativ. 
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4. LANDBRUK OG REISELIV 

Arbeide for en mer strategisk og bærekraftig bruk av næringsarealer på 

tvers av kommunegrensene.  Sette av arealer som sikrer dagens og 

fremtidens matproduksjon i på land.  

Verktøy- arbeide for: 

• Styrking av plankompetansen på tvers av kommunene, herunder 

utrede mulighetene i felles digitale løsninger som synliggjør 

arealtilbudet i regionen.  

• Ta vare på større sammenhengende områder med dyrket mark og 

dyrkbar mark av høy kvalitet samt etterstrebe at dyrket mark og 

dyrkbar mark blir øremerket fremtidig matproduksjon.  

• Utvikle interkommunale landbruksplaner og beitebruksplaner. 

• Etablere lokale/regionale markedsplasser og arenaer. 

• Legge til rette for økt rekruttering, utdanning og kompetanseheving 

i landbruket, i samarbeid med regionale myndigheter, lokale og 

regionale landbruksorganisasjoner samt relevante 

utdanningsinstitusjoner.  

• Fokus på Arktisk landbruk sine fortrinn. 

• Styrke FoU’ene. 

• Gårdsturisme 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

07/20: Ny organisering av regionrådet i forbindelse med strategiarbeidet 

samt overgang til interkommunalt politisk råd i tråd med den nye 

kommuneloven. 

 

Forslag til vedtak 

1. Dagens regionråd omdannes til interkommunalt politisk råd i tråd med ny kommunelov i 

henhold til saksfremlegget. 

2. Saken sendes til regionrådets medlemskommuner for endelig vedtak. 

 

Vedtak 

 

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. 

I henhold til den nye kommuneloven oppløses eksisterende regionråd og det kan etableres 

interkommunale politiske råd (IPR).  

Kommunestyrene som ønsker å inngå i et interkommunalt politisk råd velger blant sine 

representanter et representantskap. Representantskapet skal være den øverste ledelsen for det 
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interkommunale politiske rådet. I denne sammenheng skal det besluttes hvilke saker de 

deltakende kommuner skal samarbeide om, og dette skal i nest omgang nedfelles i en 

samarbeidsavtale mellom kommunene som inngår i det interkommunale politiske rådet. 

Samarbeidsavtalen kan komme i stedet for vedtekter slik dagens regionrådssamarbeid er 

regulert. 

Den nye kommunelovens kapittel 17, 18 og 19 regulerer interkommunalt samarbeid herunder 

opprettelse av interkommunalt politisk råd (kommer i stedet for regionråd), rådets deltakeransvar-, 

representantskap- og samarbeidsavtale.  

Samarbeidsavtalen regulerer også uttreden og oppsigelse av samarbeidsavtalen som gjelder i et 

interkommunalt politisk råd. 

Det enkelte kommunestyre skal opprette og velge sine medlemmer til interkommunalt politisk råd, 

representantskap, videre skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale for det interkommunale 

samarbeidet.  

 

Opprettelse av interkommunalt politisk råd for Tromsø-området. 

Formelle krav til opprettelse av representantskap, interkommunalt politisk råd samt 

samarbeidsavtale reguleres som sagt av den nye kommunelovens, kapitel 17, 18 og 19. 

Arbeidsutvalget foreslår som tidligere sagt at dagens regionråd omorganiseres til et interkommunalt 

politisk råd etter den nye kommuneloven.  

AU foreslår følgende organisering  

Etter kommuneloven er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd representantskapet. 

Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer til representantskapet. Det er videre krav til å ha en 

skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne/kommunene i det politiske rådet. Kml. §18-4 stadfester 

minimumskravene til innholdet i samarbeidsavtalen.  

Arbeidsutvalget foreslår følgende organisering av interkommunalt politisk råd for Tromsø-området. 

Det interkommunale politiske råd vil da få slik sammensetting. 

Representantskap 

Sammensetting 

o Ordførere (3) -  har talerett-forslagsrett-stemmerett 

o Rådmenn/kommunedirektør (3) -  har møte og talerett – forslagsrett 
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o Daglig leder er sekretær-møte-talerett-forslagsrett 

Arbeidsutvalget ønsker å effektivisere organisasjonen ved at man slår sammen arbeidsutvalget og 

administrativt utvalg. 

Arbeidsutvalget  

Sammensetting 

o Ordførere (3) - har talerett-forslagsrett-stemmerett 

o Rådmenn (3) - har møte og talerett – forslagsrett 

o Daglig leder er sekretær - har møte og talerett – forslagsrett 

Interkommunale råd (IPR) 

Sammensetting 

o Ordførere (3) - har talerett-forslagsrett-stemmerett 

o Varaordførere (3)- har talerett-forslagsrett-stemmerett 

o Rådmenn/kommunedirektør (3) - har møte og talerett – forslagsrett 

o Daglig leder -er sekretær- har møte og talerett – forslagsrett 

 

Dersom de kommunene som i dag inngår i Tromsø-områdets regionråd ønsker å fortsette det 

interkommunale samarbeidet gjennom å etablere et interkommunalt politisk råd for Tromsø-

området velger dette, må hvert enkelt kommunestyre forholde seg til kapittel 18 i den nye 

kommuneloven, §18-1 Interkommunalt politisk råd. Paragraf 18-1 regulerer formkravene for slikt råd. 

Rådets deltakeransvar reguleres av §18-2 Deltakeransvar. Oppretting av representantskap reguleres 

av § 18-3 Representantskap. I tillegg så må det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

deltakerne i rådet. Denne reguleres av § 18-4 Samarbeidsavtale. 

 

 

Opprettelse av et interkommunalt politisk råd reguleres som sagt av den nye kommunelovens § 18-1 

Interkommunalt politisk råd. § 18-1 trekker opp formkravene for slikt råd. Paragrafen lyder som 

sådan: 

 

§18-1 Interkommunalt politisk råd 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. 

Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene 

vedtar selv å opprette et slikt råd. 
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Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis 

myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 

 

Videre må det opprettes et representantskap for rådet. Representantskapet er det øverste organet i 

et interkommunalt politiske råd.   

Formkravene for opprettelse av representantskap reguleres av lovens § 18-3 Representantskap. 

Paragrafen lyder som sådan: 

 

§18-3 Representantskap 

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal 

være representert med minst ett medlem i representantskapet.   

Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. 

Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet kan velges. 

Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder. 

Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv 

fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 

Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i 

samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og 

varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av 

valgperioden. 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv en leder, 

en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer. 

Trår i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart 

av valgperioden 2019-2023. 

 

 

Samarbeidsavtale 

Ved oppretting av interkommunalt politisk råd skal det opprettes en samarbeidsavtale mellom de 

kommunene som inngår et interkommunalt politisk råd. Lovens § 18-4 Samarbeid regulerer 

formkravene for oppretting av slik avtale. Paragrafen lyder som sådan: 
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§ 18-4 Samarbeidsavtale 

Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle 

deltakerne i rådet. 

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen 

og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd. 

Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn 

de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er 

fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner. 

Samarbeidsavtalen skal fastsette 

a. rådets navn 

b. om rådet er et eget rettssubjekt 

c. hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d. hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e. hvilken myndighet som er lagt til rådet 

f. den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g. hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h. hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 
 

Forslaget som legges frem i saken er ment å være et innspill på hvordan en samarbeidsavtale kan se 

ut og hva den bør inneholde slik at den tilfredsstiller lovens § 18-4 Samarbeidsavtale.  

Alternativ til «ny samarbeidsavtale» vil være dagens vedtekter tilpasset kommunelovens kapittel 18, 

samt andre lovparagrafer som får innvirkning på et interkommunalt politisk råd. 

 

Forslag til samarbeidsavtale for tromsø-områdets interkommunale politiske råd (TIPR) 

 

 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd (TIPR) 

 

Samarbeidsavtale 

1. Referanser 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd (TIPR), er oppnevnt med hjemmel i LOV-2018-06-22-

83 - Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd er et eget rettssubjekt. 

2. Formål 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd er et interkommunalt politisk råd opprettet med 

hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet har medlemskommuner fra region Troms/Finnmark Rådet 
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skal arbeide med samfunnsutvikling for å styrke regionen, herunder spesielt infrastruktur- og 

samferdselstiltak, samt rammebetingelser for kommuner og næringsliv. Videre skal rådet arbeide for 

utvidet interkommunalt samarbeid. Samarbeidet skal bygge på enstemmighet, åpenhet og gjensidig 

tillit. 

3. Deltakerkommuner 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd består av følgende kommuner: 

Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

4. Økonomisk deltakeransvar 

Den enkelte deltaker i rådet har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelser 

fordelt etter innbyggertall ved siste årsskifte. Grunntilskuddet holdes utenom. Til sammen skal 

andelene utgjøre rådets samlete økonomiske forpliktelse.  

 

5. Administrativ organisering 

Ansatte 

Administrasjonen i Tromsø-områdets interkommunale politiske råd består av: 

• Daglig leder 

• Eventuelle prosjektmedarbeidere 

Vertskommuneansvar 

Vertskommune for rådet er Tromsø kommune. Tromsø kommune forplikter seg til å støtte 

administrasjonen med følgende tjenester: 

• Kontorplass 

• Fakturering 

• Regnskapsføring 

• Revisjon 

• Arkivtjenester 

• IKT- støtte 

 

Arbeidsgiveransvar 

Tromsø kommune forvalter arbeidsgiveransvaret for rådets ansatte. Dette innebærer at Tromsø 

kommune er delegert myndighet til å ivareta rådets ansatte ift. lønn, tariff- og pensjonsrettigheter. 

Ansatte i regionrådet omfattes og ivaretas av hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler. 

Tilsetting, lønn, avskjedigelse og permisjon 

Arbeidsutvalget er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og 

permisjonssaker for daglig leder. 

Daglig leder er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og permisjonssaker 

for administrativt ansatte. 
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Tromsø kommune yter støtte til rådet administrativt i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og 

permisjonssaker.  

Rådet skal konsulteres og holdes fortløpende orientert om alle tilsettings- og avskjedigelsessaker. 

6. Interkommunalt politisk råd/representantskapet (dette punktet kan justeres) 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd /representantskapet består av ordførerne og 

varaordførerne fra hver av deltagerkommunene. 

Alternativt: 

En opposisjonspolitiker velges fra hver medlemskommune, med møte- og talerett. 

 

Rådmenn/kommunedirektør i de deltakende kommuner innkalles med møte- og talerett.  

Daglig leder har møte- og talerett. 

 

Rådet skal ha et arbeidsutvalg (AU) som består av ordførerne og rådmenn/kommunedirektør. 

Rådmenn/kommunedirektør har møte, talerett og forslagsrett 

Daglig leder er sekretær og har møte, talerett og forslagsrett. 

Hvert enkelt kommunestyre velger (blant kommunestyremedlemmene) vararepresentanter for 

rådet. 

 

Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Hver representant har en stemme. Ved stemmelikhet er 

lederens stemme avgjørende. Ved voteringer må et flertall av regionrådets medlemmer være tilstede 

før regionrådet er beslutningsdyktig. Samtlige kommuner som berøres av vedtaket må også være 

representert. 

 
Representasjonen følger valgperioden, dvs. at den til enhver tid sittende ordfører og varaordfører 

representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges for to år av gangen på rådsmøte 

i november måned. 

Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas suppleringsvalg så 
snart som mulig på ordinært rådsmøte.  
 
 
 
 
Organisasjonskart 

 
  

 

       

 
   

 

 

Representantskap 

Ordførere (3) 

Varaordførere (3) 

Rådmenn/kommunedirektør (3) 

Varaordførere 

Daglig leder- sekretær 
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Arbeidsutvalget 

Ordførerne og rådmenn/kommunedirektør utgjør regionrådets arbeidsutvalg. Varaordfører er 

vararepresentanter til arbeidsutvalget. Leder av regionrådet er også leder for arbeidsutvalget. 

 

Arbeidsutvalget avholder møter i god tid forut for regionrådsmøte. 

Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

Arbeidsutvalget (AU) skal sammen med daglig leder, støttet av innspill fra 

rådmenn/kommunedirektør, fastsette møteplan og sakskart for rådsmøtene/ 

representantskapsmøtene. AU skal behandle og godkjenne utkast til årsberetning og årsresultat forut 

for årsmøte. 

Referat fra arbeidsutvalget legges fram for regionrådet. 

 

Administrativt utvalget skal i samråd med sekretariatet utarbeide sakskart til rådets møter.  

Sakslisten baseres på innspill fra regionrådets arbeidsutvalg (AU).  Administrativt utvalg iverksetter 

Regionrådets vedtak.) 

 

7. Saksområder 

Intensjonen med Tromsø-områdets interkommunale politiske råd er å søke enighet omkring saker 

som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Valg og prioritering av 

saksområder følger som en konsekvens av valg og prioriteter i den til enhver tid gjeldende 

Tromsø-områdets interkommunale 

politiske råd - representantskap 

Ordførere  

Varaordførere 

Daglig leder- sekretær 

Arbeidsutvalg (AU) 

Ordførere og 

rådmenn/kommunedirektør 

Daglig leder-sekretær 
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handlingsprogram. Saksområdene er imidlertid, på lik linje med handlingsprogrammet, dynamiske, 

og vil kunne endres. Rådet velger i tillegg ytterligere saksområder som faller naturlig inn under 

begrepet samfunnsutvikling. Saksområdene deles opp og organiseres på mest mulig praktisk måte. 

Rådet velger hovedansvarlige for de ulike saksområder blant rådets medlemmer. Hovedansvarlige 

har et spesielt ansvar for saksutredning innen valgt saksområde.  

 

Saksområder 

• Utdanning og kompetanse 

• Helse og sosial 

• Innovasjon og entreprenørskap 

• Havbruk 

• Landbruk 

• Arealplanlegging 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Barn og ungdom 

8. Saksbehandling 

Tromsø-områdets interkommunale politiske råd/representantskapet fører protokoll fra hvert møte. 

Vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover rådets budsjett er ikke gyldig før 

saken er behandlet i de berørte kommuner.  

 

9. Årsmøte 

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Følgende saker skal behandles; 
 

- årsmelding og regnskap 
- handlingsprogram legges frem hvert 2. år. 

      

TIPR 

Ordførere og varaordførere

AU

Ordførere/rådmenn/kommunedi
rektør

Saksområde A

Ordfører 1

Saksområde B

Ordfører 1

Saksområde C

Ordfører 2

Saksområde D

Ordfører 2

Saksområde E

Ordfører 3

Saksområde F

Ordfører 3
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10. Budsjett, økonomi, revisjon, myndighet 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  
 
TIPR skal ha eget regnskap og budsjett. Regnskapet føres av vertskommunen. 
  
Det administrative utvalget skal behandle forslag til budsjett i god tid forut for behandlingen i 
regionrådet. Det administrative utvalget legger frem budsjettet til behandling i regionrådet 
senest innen 1. oktober. 
 
Hver kommune dekker møtegodtgjørelse, møte og reiseutgifter for sine representanter. 

 

Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning over neste års budsjett, eller dekkes inn av 

disposisjonsfond. Regnskapsoverskudd føres til disposisjonsfond. 

Attestasjon- og anvisningsmyndighet er delegert til daglig leder i administrasjonen. 

 

11. Utvidelse/uttreden og endring av samarbeidsavtalen 
Tromsø-områdets interkommunale politisk råd kan med 2/3 flertall anbefale opptak av nye 

kommuner. Slike vedtak må godkjennes av kommunestyrene i alle kommunene i regionrådet. 

 

Etter vedtak i kommunestyret kan den enkelte kommune si opp sitt deltakerforhold i Tromsø-

områdets interkommunale politisk råd Utmelding må skje med seks måneders skriftlig varsel til 

interkommunalt politisk råd, og må skje i første halvår slik at uttreden kan skje senest fra årsskiftet 

påfølgende år 

 

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer 

enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3. 

 

Endring av vedtektene forutsetter godkjenning i de enkelte kommunestyrer. 

12. Ikrafttredelse 

Denne avtale trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige medlemskommuner. 

Se også dagens vedtekter, vedlagt. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

08/20:   Møte med Tromsbenken 

 

Forslag til vedtak 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med det planlagte møte med Tromsbenken våren 2020 ønsker regionrådets 

arbeidsutvalg (AU) at regionrådet enes om temaer for møtet.  

AU’s foreløpige innspill er Landbrukets krise når det gjelder fjerning av melkekvoter. I denne 

forbindelse vil arbeidsutvalgets bidra med et notat som beskriver «krisen». Notatet er ført i pennen 

av ordfører Gunda Johansen, (AP) Balsfjord kommune og varaordfører Marlene Braathen (SP) 

Tromsø kommune. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 7.2.2020 

Møtested: Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

Møtetidspunkt: 10.00  

Utvalg: Tromsø-områdets regionråd 

______________________________________________________________________________________ 

Saksnr: 

09/20:    Eventuelt 

 

Forslag til vedtak 

 

Vedtak 

 

 

Bakgrunn 

 


