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    Møteinnkalling 

________________________________________________________ 

Utvalg: Regionrådet 

Dato:  16.4.2021 kl.09:00 

Sted:  Møtet arrangeres som videomøte på Teams. 

__________________________________________________________________________________ 

Viser til innkalling til regionrådsmøte sendt på epost fredag 9.4.2021. Eventuelt forfall meldes til 

daglig leder: yngve.voktor@tromso.kommune.no. 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Møtedokumenter legges også ut på regionrådets hjemmesider. Du vil finne de nødvendige 

sakspapirer på hjemmesidens første side under fanen Kalender på høyre side. Det vises for øvrig til 

invitasjon til møtet sendt på e-post , fredag 9. april 2021.  

http://www.tromso-omradet.no 

     Saksliste 

Sak 10/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 11/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 5.2.2021 

Sak 12/21 Kystsoneplan- status- veien videre 

Sak 13/21 KVU- Innfarter til Tromsø 
 

Sak 14/21 KLP-Trykktank  

Sak 15/21 Foreløpig årsregnskapsrapport 2020 

Sak 16/21 Interkommunalt politisk råd  – status på arbeidet 

Sak 17/21 Eventuelt 

 

 

 

mailto:yngve.voktor@tromso.kommune.no
http://www.tromso-omradet.no/
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

10/21:    INNKALLING OG DAGSORDEN 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling og dagsorden vedas med de endringer som er fremkommet. 

 

Forslag til vedtak 

Innkalling og dagsorden vedas med de endringer som er fremkommet. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

11/21:    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Forslag til protokoll behandles slik den er forelagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll, regionrådsmøte 5.2.2021 vedtas slik den er forelagt. 

 

Vedtak 

 

 

 

 

Protokoll fra regionrådsmøte 20.11.2020 følger neste side 
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Protokoll 

Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2021 

Dato 5.2.2021 Møte nr. 1 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00-13.00     

Sted Videomøte- Teams  

Til stede:  
Tromsø kommune 
Varamedlem Jarle Heitman (AP), for ordfører Gunnar 
Wilhelmsen, varamedlem, Mats Hegg Jakobsen (SP) for 
varaordfører Marlene Braathen (SP) og varamedlem Rolleiv 
Lind (H) for Irene Vanja Dahl (V).  
Administrasjon 
Konst. kommunedirektør Mari Enoksen Hult. 
Balsfjord kommune:  
Ordfører Gunda Johansen (AP) og varaordfører Fritjof 
Winter (H) og Jens-Olav Løvli (AP). 
Administrasjon 
Rådmann Øyvind Korsberg 
Karlsøy kommune 
Ordfører Mona Pedersen (KF), varaordfører Parabaran 

Rajalingam (SV) og Gunn Hansen (SP). 

Administrasjon 

Rådmann Leif Hovden 

Sekretariat: 

Yngve Voktor, daglig leder 

Eksterne gjester: 
Trygg Trafikk Troms og Finnmark - Helga Anette Melhus, 
regionleder og Harald Heieraas, seniorrådgiver 
Troms og Finnmark fylkeskommune – Ole-Martin Linaker, 
seniorrådgiver 
 

Forfall: 
Tromsø kommune:  

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP),  

varaordfører Marlene Braathen (SP) og Irene Dahl (V). 

 

  

Møteledelse: 

Regionrådsleder og ordfører Mona Pedersen 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

Neste møte er regionrådsmøte med Tromsbenken, 
fredag 20.11.2020.  

http://www.tromso-omradet.no/
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Sak  

nr 
01/21               INNKALLING OG DAGSORDEN  

 
Behandling 

Til dagsorden. Representanten Rolleiv Lind (H) meldte inn et spørsmål vedrørende møtet mellom 

samferdselsministeren og politisk ledelse i Balsfjord og Tromsø kommune, tirsdag 2/2 i år. 

Regionrådsleder foreslo at dette tas under sak 09/21 Eventuelt, noe som representanten Lind sa seg 

enig i. 

 

Forlag til vedtak 

 

Innkalling og dagorden vedtas med tilleggssak som ble fremmet i møtet. Saken behandles under sak 

09/21: Eventuelt. 

Vedtak 

Innkalling og dagorden vedtas med tilleggssak som ble fremmet i møtet. Saken behandles under sak 

09/21: Eventuelt. 

 Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
02/21                                    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte, 20.11.2020 ble lagt frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 20.11.2020, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 20.11. 2020 slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 

nr 
03/21             KORONASITUASJONEN I REGIONRÅDETS KOMMUNER 

   

Behandling 

Balsfjord kommune: 

Ordfører Gunda Johansen orienterte om følgende status i kommunen: 

 Ingen påvist smitte hos kommunens innbyggere. Har hatt fremmedarbeider hvor det er påvist 

smitte, dette har imidlertid ikke ført til smitte av innbyggere i kommunen. Bedriftene tar ansvar. 

Kommunens administrasjon følger situasjonen nøye, opplyser ordfører. 

Tromsø kommune: 

Påtroppende varaordfører Mats Hegg Jakobsen opplyste at Tromsø kommune har kontroll over 

smitten i Tromsø per dags dato. Når det gjelder vaksinasjon så er man godt i gang. Tromsø kommune 

venter imidlertid på mer vaksine. 

Karlsøy kommune: 

Ordfører Mona Pedersen opplyste at kommunen har registrert en smittet person i 2021. Denne 

personen hadde blitt smittet på reise. Videre, Karlsøy kommune er godt i gang med vaksinering. 

Ordførerne fra Balsfjord og Karlsøy samt rådmennene applauderer Tromsø kommune for 

håndteringen av koronasituasjonen.  

 

Sak 

nr 
04/21                  GODKJENNING AV MØTEKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR 2021 

 

Behandling 

Forslag til møtekalender for første halvår 2021 ble justert i tråd med AU ‘s ønsker. Det endelige 

forslaget ble så presentert for møtet. 

 

Forslag til vedtak  

1. Regionrådet vedtar justert forslag til møtekalender for første halvår 2021. 

2. Møtekalenderen legges ut på regionrådets hjemmeside. 
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Vedtak 

1. Regionrådet vedtar justert forslag til møtekalender for første halvår 2021. 

2. Møtekalenderen legges ut på regionrådets hjemmeside. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 05/21                          TRYGG TRAFIKK-ORIENTERING 

 

Behandling 

Trygg Trafikk Troms og Finnmark ved regionleder, Helga Anette Melhus og seniorrådgiver Harald 

Heieraas orienterte  regionrådet om organisasjonen, dens virksomhetsområder samt 

tiltaksordningen Trafikksikker kommune. 

Forslag til vedtak 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

Vedtak 

Orienteringen tas til etterretning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 

nr 
06/21          KOMPETANSEFORUM ARKTIS 

 

Behandling 

Spesialrådgiver Ole-Martin Linaker fra Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å orientere 

regionrådet om fylkeskommunens satsing, Kompetanseforum Arktis. 

 

Forslag til vedtak 

Informasjonen  fra fylkeskommunen tas til orientering. 
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Vedtak 

Informasjonen fra fylkeskommunen tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 

nr 
07/21 

INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

FOR KOMMUNENE I TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD OG NORD-TROMS 

REGIONRÅD, STATUS 

 

Behandling 

Regionrådsleder og leder for arbeidsgruppen orienterte regionrådet om gruppens sammensetting 

samt status og fremdrift, samt arbeidet fremover mot sommeren. Herunder også forslag til 

lokalisering av sekretariat.  

Tromsø kommunes deltakelse i arbeidsgruppen er savnet noe som har blitt formidlet til ordfører 

Mona Pedersen fra representanten for Nord-Troms regionråd, ordfører i Storfjord kommune, Geir 

Varvik (H). Både gruppeleder Jarle Heitman (AP) og påtroppende varaordfører Mats Hegg Jakobsen 

(SP) forsikret regionrådet om at Tromsø kommune tar plass i arbeidsgruppen med et medlem. 

Varaordfører i Tromsø kommune vil gå inn i arbeidsgruppen 

Ordfører Gunda Johansen opplyste at man er litt usikker på om en har kommunene Kvænangen og 

Nordreisa med i prosessen. Det er usikkert om de heller retter seg inn mot Vest-Finnmarkrådet.  

Forslag til vedtak 

Tromsø kommune går inn i arbeidsgruppen med en representant. 

 

Vedtak 

Tromsø kommune går inn i arbeidsgruppen med en representant. 

Enstemmig vedtatt. 
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Sak 

nr 
08/21                      ARKTISK JERNBANEFORUM 

 

Behandling 

Regionrådsleder og ordfører Gunda Johansen orienterte om første møte i Arktisk jernbaneforum. Det 

ble videre orientert om at Tone Marie Myklevoll vil inngå i arbeidsutvalget for Tromsø-områdets 

regionråd.  

Behandling 

Regionrådsleder foreslår at jernbaneforumets vedtekter sendes ut sammen med forslag til protokoll 

fra regionrådsmøtet. Videre at regionrådets representant i arbeidsutvalget inviteres til regionrådets 

møte 11. juni inneværende år. 

Sak 

nr 
09/21                                          EVENTUELT 

 

Spørsmål fra representanten Rolleiv Lind (H). 

I forbindelse med møtet som Tromsø kommune og Balsfjord kommune hadde med 

samferdselsministeren i uke 5, spurte Lind ordfører Gunda Johansen om hvilket inntrykk hun har 

etter møtet. 

Gunda Johansen gav et muntlig referat til Lind og regionrådet som sådan. Johansen avsluttet svaret 

med en konklusjon på møtet. 

Konklusjon: 

Statens vegvesen fikk i oppgave å se på planene for forlenging av midtdeler i Lavangsdalen på nytt 

igjen. Samtidig sette i gang et arbeid med å se på om en kan redusere fartsgrensen på gjeldende 

strekning og/eller vurdere en vinterfartsgrense. Videre må E8 tas opp igjen i revidert 

nasjonalbudsjett.  

Møtet ble avsluttet 13.00. 

Yngve Voktor     

Daglig leder     

 

Protokoll, slutt  
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

12/21: KYSTSONEPLAN - STATUS   

 

Hva saken gjelder 

Prosjektleder vil orientere regionrådet om prosjektets status samt veien videre for prosjektet. Det 

vises for øvrig til tidligere orienteringer om prosjektet i regionrådets møter.  
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

13/21:  KVU – INNFARTER TIL TROMSØ. 

 

Hva saken gjelder 

KVU Innfarter til Tromsø er nå av statens vegvesen oversendt til Samferdselsdepartementet samt at 

den er lagt ut på høring til berørte parter. Høringsfristen er satt til 23.4.2021.  

Konseptvalgutredningen (KVU) for Innfarter til Tromsø er utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag  

fra Samferdselsdepartementet.  

Prosjektet har vært ledet av Statens vegvesen Region nord fra oppstarten høsten 2017 til årsskiftet 

2019/2020. Fra januar til desember 2020 har prosessen vært ledet av Statens vegvesen Transport og 

samfunn, ved avdeling Transport nord. Statens vegvesen har ledet styringsgruppa, som i tillegg har 

bestått av representanter fra Kystverket, Avinor og Jernbanedirektoratet.  

Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om valg av konsept og rammer for 

videre planlegging. Konseptvalgutredningen skal kunne kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). 

Opprinnelig var det planlagt å ferdigstille denne rapporten høsten 2019. Dette ble imidlertid utsatt til 

2020 fordi man ønsket en bredere prosess og medvirkning om de mange mulige løsningene og 

konseptene. I 2020 har det vært krevende å få ferdigstilt prosjektet, og på høsten ble også 

samfunnsmålet justert. 

Prosjektgruppa har hatt følgende deltagere: Sven-Arne Moen, Petter Arne Hildre, Hans Richardsen, 

Ann Kristin Edvardsen og Tore Leirstein (til og med. 2019), Ingvild Nylund og prosjektleder Nils Petter 

Rusånes (alle fra Statens vegvesen). I tillegg har også Øystein Olav Miland og Marius Chramer fra 

Troms og Finnmark fylkeskommune og Roy Fossum fra Tromsø kommune deltatt i prosjektgruppen. 

Kari Karstensen (til og med sommeren 2020) og Kristin Gjærevoll fra Statens vegvesen har bidratt 

med kommunikasjonsrådgivning i prosjektet.  

Studenter, sesongarbeidere, fergemannskap, rederier, Troms fylkeskommune og reisende har videre 

bidratt med god bistand til reisevaneundersøkelsen. I tillegg har Troms og Finnmark fylkeskommune, 

Sametinget, Fylkesmannen i Troms, UiT Norges arktiske universitet, Avinor, Kystverket, 

Jernbanedirektoratet, kommunene i Troms, næringsliv, organisasjoner, konsulenter og 

privatpersoner i regionen bidratt med data, informasjon og kvalitetssikring. Media i Troms har dekket 



12 
 

og bidratt med informasjon til samfunnet gjennom hele prosessen. Vi takker dem alle for konstruktiv 

og nyttig medvirkning i arbeidet. Styringsgruppen har vært ledet av regionvegsjef Torbjørn Naimak 

(til og med 2018), regionvegsjef Turid Stubø Johnsen (2019) og avdelingsdirektør Unni M. Gifstad 

(2020). I tillegg har styringsgruppen bestått av: Jan Morten Hansen, Jan Olsen (tom. 2019) og 

Jannicke Røren (Kystverket), Jon Sjølander (tom. 2019) og Lars Draagen (Avinor), Anne Skolmli og Tor 

Nicolaisen (Jernbanedirektoratet) og Rigmor Thorsteinsen (tom. 2019) og Ulf Tormod Haraldsen 

(Statens Vegvesen). 

 

Møte med statens vegvesen 

Utredningen, KVU Innfarter til Tromsø som sagt ovenfor har nå statens vegvesen oversendt til 

Samferdselsdepartementet. Utredningen er også sendt ut på høring til berørte parter. Høringsfristen 

er satt til 23.4.2021.  

Regionrådet har imidlertid fått forlenget fristen til 30. april inneværende år. 

I ettertid har daglig leder vært i dialog med statens vegvesen ved prosjektleder for KVU Innfarter til 

Tromsø. Hensikten har vært å få til det møte/videomøte mellom prosjektleder og regionrådet, slik at 

regionrådets medlemmer får en mulighet til å få direkte informasjon om prosjektet samt, resultat, 

analyse og anbefalinger. 

  
 Her er link til KVUen: 
  
KVU hovedrapport og vedlegg | Statens vegvesen 
 
Det vises for øvrig til epost sendt regionrådets medlemmer Møtet vil bli arrangert som videomøte på 

Teams. 

 

Daglig ledere har fått opplyst at administrasjonen i regionrådets tre kommuner vil legge frem KVU’en 

til politisk behandling i de respektive kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso/kvu-hovedrapport-og-vedlegg
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

14/21:   KLP-TRYKKTANK- ORIENTERING 

 

Hva saken gjelder 

KLP skriver i en epost til regionrådsleder følgende om satsingen/prosjektet KLP-Trykktank.  

«Som kommune- og helsesektorens pensjonsselskap investerer KLP stadig mer av pensjonspengene i 

Norge for å bidra best mulig til å utvikle lokalsamfunn og norsk næringsliv.    

Vi har sett at det er lite kapital, og spesielt lite risikovennlig kapital til tidligfase-prosjekter i 

næringslivet i Nord- Norge. Et av såkorn-selskapene KLP investerer pensjonskapital i, CoFounder har 

ønske om å satse i Nord-Norge. Vi har derfor inngått et samarbeid med dem om å gjennomføre 4 KLP 

Trykktank-prosesser (akselerator-prosesser)  i landsdelen.   

 

Vi er nå i en fase der vi ser etter næringsutviklings-case som er aktuelle for å delta i prosessene. Den 

første i Bodø, lanseres allerede 17. mars. Vi tar nå kontakt med de regionale næringsrådene med 

tilbud om en nærmere presentasjon av dette som sikrer at regionale rådene er godt informert om 

prosessene, og at vi fanger opp alle aktuelle lokale kandidater til prosessene». 

 
 

Om satsingen 

KLP Trykktank er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og 

investeringsmuligheter i tidlig fase. Ved hjelp av et tverrfaglig team som utvikler ideen mot en 

forretningsplan. CoFounder leder programmet, og samarbeider med SINTEF og regionale kunnskaps- 

og innovasjonsmiljøer, klynger og universiteter. KLP er med som finansiell partner. 

 
De fire trykktankene i Nord-Norge er: 

 DIGITALISERING: Bodø NB! Lanseres allerede 17.03. 

 MARINE RÅSTOFF: Tromsø lanseres i mai 
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 INDUSTRI: Mo i Rana i september 

 HAVROM : Vesterålen oktober 
 
 

Forslag til vedtak 

Regionrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

Vedtak 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr.      

15/21:   FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2020-RAPPORT   

 

Hva saken gjelder 

Arbeidsutvalget behandlet i møte 26.3.2021 Foreløpig regnskapsoversikt for året 2020. Rapporten 

legges frem for regionrådet et etter ønske fra regionrådets arbeidsutvalg. 

Regnskapet er generert og satt opp av Erlend Losnegaard Mevik, Finansrådgiver/Controller,  

Stab for økonomi og utvikling, Tromsø kommune og omarbeidet og forenklet i samarbeid 

med  daglig leder etter AU’s anbefalinger.  

Det vises for øvrig til Noter, nedenfor. 

2020 

1. Det er budsjettert med 133 000 kroner i bruk av fond. Fondet er kun på 32 598,20 kroner.  

2. Lønnen til leder ble i mars 2020 økt til 710 000 med virkningsdato 01.05.18. Gir et avvik på ca. 102 

535 kroner. 

 

Årsrapport - Regnskap 2020 

 Regnskap 2020 Budsjett 2020 

Lønn inkl. sosiale kostnader 998 535 896 000 

Sum lønnskostnader 998 535 896 000 

Driftsutgifter 68 240 204 000 

Avsetning til fond 13 813 0 

Sum driftsutgifter 82 053 204 000 

Sum driftsutgifter og lønnskostnader 1 080 588 1 100 000 

Driftsinntekt -1 080 588 -966 896 

Bruk av fond  0 -133 104 

Sum inntekt -1 080 588 -1 100 000 

Årsresultat 2020 0 0 
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Forlag til vedtak 

1. Årsregnskap for 2020 – rapport tas til etterretning.  

2. Endelig årsregnskap legges frem for regionrådet som en del av årsmeldingen i 

junimøtet. 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

16/21:   INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD - STATUS 

 

Hva saken gjelder. 

Intensjonsavtalen er som sagt vedtatt i alle ni kommunene noen med tilleggspunkter. 

Arbeidsutvalgets (AU)  leder ønsker med dette å orientere regionrådet om status for arbeidet i den 

nedsatte arbeidsgruppen, samt den videre prosess i arbeidsgruppen.  

 

Forslag til vedtak 

Regionrådet tar orienteringen til etterretning 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 16.4.2021 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

17/21:     EVENTUELT 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


