Protokoll
Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2020
Dato

7.2.2020

Møte nr. 1

Vår ref.

Kl

10.00-14.00

Sted

Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen

Til stede:

Referent: Yngve Voktor

Antall sider

Forfall:
Balsfjord kommune
Varaordfører Fridtjof Winter (H)

Tromsø kommune
Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), varaordfører Marlene Ikke møtt:
Bråthen (SP), Irene Vanja Dahl (V) og varamedlem Mats
Hegg (SP).
Administrasjon
Kommunedirektør Britt Elin Steinveg
Stabssjef Mari Enoksen Hult.
Balsfjord kommune:
Ordfører Gunda Johansen (AP) og Jens-Olav Løvlid (SP).
Administrasjon
Konstituert rådmann Kjetil P Aasen
Karlsøy kommune
Ordfører Mona Pedersen (KF), varaordfører, Parabaran
Rajalingam (SV) og Gunn Hansen (SP).
Administrasjon
Rådmann Leif Hovden
Tromsø-områdets regionråd:
Yngve Voktor, daglig leder

Møteledelse:
Regionrådsleder og ordfører Mona Pedersen
Legges ut på regionrådets hjemmeside:
http://www.tromso-omradet.no
og Facebooksiden.
Neste møte er møte med Tromsbenken, fredag 17.
april 2020.

Eksterne deltakere
Geir Vinsand, NIVI Analyse
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Sak
nr

01/20

INNKALLING OG DAGSORDEN

Behandling
Regionrådsleder anbefalte regionrådet om å utsette sak 07/20, Ny organisering av regionrådet i
forbindelse med strategiarbeidet samt overgang til interkommunalt politisk råd i tråd med den nye
kommuneloven. Dette slik at regionrådet kan bruke mer tid på sak 05/20 Veivalg og
utviklingsmuligheter for Tromsø-områdets regionråd, samt å se sak 06/20 Regionrådets strategiplan
for perioden 2020-2023 i sammenheng med sak 05/20.
Med dette som bakgrunn fremsatte regionrådsleder følgende forslag.

Forlag til vedtak
Innkalling og dagorden vedtas med de anbefalinger som fremkom i møtet.

Vedtak
Innkalling og dagsorden vedtas med de anbefalinger som fremkom i møtet.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

02/20

PROTOKOLL

Behandling
Protokoll fra regionrådets møte, 29.11.2019 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 29.11.2019, vedtas slik den er forelagt

Vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 29.11.2019 slik den er forelagt.
Enstemmig vedtatt
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Sak
nr

03/20

REFERATSAKER

Kystplan Tromsøregionen – rullering – status
Behandling
Daglig leder orienterte om prosessen samt presenterte status for prosjektet.

Forslag til vedtak
Informasjonen gitt om prosjektet tas til orientering.

Vedtak
Informasjonen gitt om prosjektet tas til orientering.
Enstemmig vedtatt

Nasjonal transportplan 2022-2033
Etter forslag fra ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP) og regionrådsleder ber et enstemmig
regionråd arbeidsutvalget om å se på muligheten for å etablere en interkommunal arena for
næring og samferdsel.
Regionrådet stadfester oppdatert innspill på Nasjonal transportplan 2022-2033. Regionrådets
sekretariats leder oversender regionrådets innspill til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Høringsuttalelser- NOU 2019:18 - Skattelegging av havbruksvirksomhet
Saken gjelder
Kommunestyrene i Karlsøy og Tromsø har behandlet NOU 2019:18 – Skattelegging av
havbruksvirksomhet i henholdsvis kommunestyre og formannskap.
Karlsøy og Tromsø har behandlet saken herunder høringsuttalelsen fra Nettverk for fjord- og
kystkommuner (NFKK).
Regionrådet tar høringsuttalelsen gitt fra Karlsøy kommune ved kommunestyret og Tromsø
kommune ved formannskapet til orientering.
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Sak
nr

04/20

AVTALE MELLOM UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET OG TROMSØ KOMMUNE
SAMT AVTALE (PILOTPROSJEKT) MELLOM TROMSØ KOMMUNE OG NTNU.

Behandling
Samfunnsplanlegger ved Tromsø kommune, seksjon for plan- og utvikling Magnus Skjelmo
Kristiansen orienterte regionrådet om samarbeidsavtalen.
Innstilling til vedtak
Informasjonen tas til etterretning
Vedtak
Informasjonen tas til etterretning
Enstemmig vedtatt

Sak nr 05/20

VEIVALG OG UTVIKLINGSMULIGHETER FOR TROMSØ-OMRÅDETS
REGIONRÅD

Behandling
Geir Vinsand fra NIVI Analyse presenterte sitt foredrag for regionrådet, herunder kom han også med
forslag til prosess for utvikling av regionrådets strategiplan for perioden 2020-2023. Hva den bør
omhandle samt innhold i planen.
Vinsand fulgte debatten også etter lunsj og kom med innspill og kommentarer til innspill som
fremkom i debatten.
Forslag til vedtak
1. Regionrådet tar innspillene fra NIVI Analyse til etterretning.
2. Regionrådet anbefaler at innspillene som er fremkommet i foredraget tas med i arbeidet
med å utvikle regionrådets strategi for 2020-2023.
3. Arbeidsutvalget jobber videre med regionrådets strategiplan.
Vedtak
1. Regionrådet tar innspillene fra NIVI Analyse til etterretning.
2. Regionrådet anbefaler at innspillene som er fremkommet i foredraget tas med i arbeidet
med å utvikle regionrådets strategi for 2020-2023.
3. Arbeidsutvalget jobber videre med regionrådets strategiplan.
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Enstemmig vedtatt

Sak
nr

06/20

REGIONRÅDETS STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2020-2023

Behandling
Regionrådsleder foreslår at man slår sammen dagens arbeidsutvalg og administrativt utvalg. Med
denne modellen vil man få et mer effektivt arbeidsutvalg samt at man sparer møteressurser og tid
forut for regionrådsmøtene, jfr. saksutredningen, sak 07/20, Ny organisering av regionrådet i
forbindelse med strategiarbeidet samt overgang til interkommunalt politisk råd i tråd med den nye
kommuneloven.
Avsnitt; Arbeidsutvalget.
Innstilling til vedtak
Regionrådsleder foreslår at arbeidsutvalget og administrativt utvalg slås sammen, temporært, frem
til ny organisering av regionrådet, etter ny kommunelov, foreligger.
Vedtak
Regionrådsleder foreslår at arbeidsutvalget og administrativt utvalg slås sammen, temporært, frem
til ny organisering av regionrådet, etter ny kommunelov, foreligger.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

07/20

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDET I FORBINDELSE MED STRATEGIARBEIDET SAMT OVERGANG TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD I TRÅD
MED DEN NYE KOMMUNELOVEN.

Behandling
Saken ble utsatt til neste møte, 17. april 2020, jfr. sak 01/20, Innkalling og dagsorden.

Sak
nr

08/20

MØTE MED TROMSBENKEN
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Behandling
Regionrådsleder opplyser at møtedato er fastsatt til fredag 17. april. Videre foreslo regionrådsleder
overfor regionrådet at Arbeidsutvalget (AU) arbeider videre med sakskart for møtet. Sekretariatet
sender ut forslag fra AU dette ut til godkjenning av regionrådet.
Innstilling til vedtak
1. Regionrådet delegerer til Arbeidsutvalget sammen med daglig leder å utarbeide forslag til
sakskart for møtet med Tromsbenken.
2. Daglig leder sender ut Arbeidsutvalgets forlag til sakskart til høring blant regionrådets
medlemmer.

Vedtak
1. Regionrådet delegerer til Arbeidsutvalget sammen med daglig leder å utarbeide forslag til
sakskart for møtet med Tromsbenken.
2. Daglig leder sender ut Arbeidsutvalgets forlag til sakskart til høring blant regionrådets
medlemmer.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

09/20

EVENTUELT

Ingen saker innmeldt under dette punktet.

Møtet ble avsluttet 14.00.

Yngve Voktor
Daglig leder
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