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Protokoll 

Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2020 

Dato 15.6.2020 Møte nr. 3 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00-14.00     

Sted Videomøte- Teams  

Til stede:  
Tromsø kommune 
Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), og Irene Vanja Dahl 
(V).  
Administrasjon 
Konst. kommunedirektør Mari Enoksen Hult. 
 
Balsfjord kommune:  
Ordfører Gunda Johansen (AP), varaordfører Fritjof 
Winter (H)  og Jens-Olav Løvlid (SP). 
Administrasjon 
Konstituert rådmann Lillian Pedersen 
 
Karlsøy kommune 
Ordfører Mona Pedersen (KF), varaordfører, Parabaran 

Rajalingam (SV) og Gunn Hansen (SP). 

Tromsø-områdets regionråd: 
Yngve Voktor, daglig leder 

 

Forfall: 

Tromsø kommune 

Varaordfører Marlene Braathen (SP) 

Karlsøy kommune: rådmann Leif Hovden 

 
 

 
Ikke møtt: 

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 18.9.2020.  

 

 

 

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

nr 
10/20               INNKALLING OG DAGSORDEN  

 
Behandling 

Sak 07/20, Troms og Finnmark fylkeskommune- dialogmøte. Ble vedtatt utsatt til høsten da fylkesråd 

for næring og miljø, Karin Pedersen ikke hadde anledning å delta på grunn av Fylkestingsmøte. 

  

 

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 
11/20                                    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte, 17.2. 2020 ble lagt frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 17.2. 2020, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 17.2. 2020 slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 

nr 
12/20              TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE - DIALOGMØTE                           

   

Sak 12/20: Ble utsatt til regionrådets møte i september. 
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Sak 

nr 
13/20 

                                           ÅRSMØTE 

 

Behandling 

Regionrådets årsregnskap for 2019 samt revisorrapport fra Kom Rev Nord ble lagt frem for 

regionrådet. 

Innstilling til vedtak 

1. Regionrådet godkjenner årsregnskap for 2019 som det er fremlagt. 

2. Årsregnskapet legges frem for endelig godkjenning sammen med årsmelding i regionrådets 

septembermøte. 

Vedtak 

1. Regionrådet godkjenner årsregnskap for 2019 som det er fremlagt. 

2. Årsregnskapet legges frem for endelig godkjenning sammen med årsmelding i regionrådets 

septembermøte. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 14/20 STRATEGIPLAN FOR REGIONRÅDET 2020-2023 

 

Behandling 

Saken ble behørig debattert i møtet. Regionrådsleder informerte regionrådet om forestående møte 

mellom Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd. Møtet avholdes på ordførernivå. 

Hensikten med møtet er å diskutere en eventuell sammenslåing av de to regionrådene. En slik 

eventuell sammenslåing må ses i sammenheng med den nye kommuneloven samt det pågående 

arbeid med regionrådets strategiplan 2020-2023. Dersom det ikke blir en enighet mellom partene vil 

dagens regionråd fortsette med samme medlemskommuner som i dag og tilpasse seg den nye 

kommunelovens krav om omdannelse til interkommunalt politisk råd med de endringer dette 

medfører. Dette arbeidet må som sagt ses i sammenheng med utarbeidingen av en strategiplan for 

perioden 2020-2023.  

Regionrådsmøtet konkluderte med følgende anbefaling: 

 Prosessen med utarbeidelse av en strategiplan for regionrådet fortsetter med eller uten en 

sammenslåing med Nord-Troms regionråd.  
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 Uansett utfall av møtet mellom Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd så vil 

regionrådsleder sammen med daglig leder utarbeider et grunnlagsdokument basert på 

regionrådets vedtekter og den nye kommuneloven. Dette oversendes AU som behandler 

forslaget den 28. august 2020. 

 Det utarbeides et prosessdokument som legges frem for AU i møte 28. august 2020.  

 Regionrådsleder og dagligleder forbereder en felles workshop for de «tre kommunene» som 

et ledd i utarbeidingen av en strategiplan for regionrådet for perioden 2020-2023. AU 

behandler saken i 28. august 2020. 

Enstemmig  

 

Sak 

nr 
15/20      ETABLERING AV EN INTERKOMMUNAL ARENA FOR NÆRING OG SAMFERDSEL                       

 

Behandling 

Ordfører Gunnar Wilhelmsen orienterte regionrådet om bakgrunnen for sitt forslag til etablering av 

en interkommunal arena for næring og samferdsel. Wilhelmsen presiserte at hans forslag ikke var 

basert på at det etableres et eget utvalg på siden av regionrådet. Han var veldig klar på at en slik 

arena bør utgå fra dagens medlemmer i regionrådet samt at næringslivet involveres i en slik arena. 

Det tas forbehold om en eventuell sammenslåing. Wilhelmsen opplyste i sin redegjørelse om at 

regionrådet får ta stilling til hvordan en nærings- og samferdselsarena bør organiseres. 

Under ordskiftet som fulgte kom det opp spørsmål/synspunkter som omfattet følgende tre områder: 

 Organisering av en slik arena 

 Prioritering hvilke områder en slik arena skal jobbe med? Et slikt forum/arena må 
jobbe nær tilknytning til regionale og lokale næringslivsorganisasjoner. 

 Økonomi.  

En slik arena må kunne etableres innenfor regionrådets budsjett.  

Regionrådet konkluderte med følgende forslag til vedtak 

Innstilling til vedtak 

1. AU sammen med daglig leder jobber videre med en eventuell etablering av en regional 

nærings- og samferdsels arena som omfatter regionrådets anbefaling på områdene 

organisering, prioritering av saksportefølje og økonomi. 

2. En eventuell etablering av en regional næring- og samferdselsarena må tilpasses en eventuell 

sammenslåing mellom Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd. 
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Vedtak 

1. AU sammen med daglig leder jobber videre med en eventuell etablering av en regional 

nærings- og samferdsels arena som omfatter regionrådets anbefaling på områdene 

organisering, prioritering av saksportefølje og økonomi. 

2. En eventuell etablering av en regional næring- og samferdselsarena må tilpasses en eventuell 

sammenslåing mellom Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 

nr 
16/20           MØTE MED TROMSBENKEN – REFERAT OG OPPSUMMERING                      

 

Behandling 

Referat fra møtet med Tromsbenken ble lagt frem i sin helhet. Under gjennomgangen av referatet 

samt oppsummering av møtet med Tromsbenken ble regionrådet kom det frem at det er ønskelig å 

følge opp møtet med en uttalelse basert på innspillet fra Troms Bonde og Småbrukarlag som ble lagt 

frem på møtet med Tromsbenken. Regionrådet ønsker også å levere en uttalelse vedrørende den 

vanskelige situasjonen som det lokale og regionale næringslivet lider under som en følge av 

koronapandemien. Uttalelsen baseres på innspillet fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, som ble 

presentert av vikarierende direktør Lene Wium. 

Innstilling til vedtak 

1. Daglig leder utarbeider en uttalelse til Tromsbenken basert på innspillsbrev levert av Troms 

Bonde og Småbrukarlag.  

2. Daglig leder utarbeider en uttalelse til Tromsbenken basert på innlegg presentert for 

Tromsbenken av vikarierende direktør Lene Wium, Næringsforeningen i Tromsøregionen.  

 

Vedtak 

1. Daglig leder utarbeider en uttalelse til Tromsbenken basert på innspillsbrev levert av Troms 

Bonde og Småbrukarlag.  

2. Daglig leder utarbeider en uttalelse til Tromsbenken basert på innlegg presentert for 

Tromsbenken av vikarierende direktør Lene Wium, Næringsforeningen i Tromsøregionen.  

Enstemmig vedtatt 
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Sak 

nr 
17/20                                EVENTUELT                       

 

Ingen saker innmeldt under dette punktet. 

 

 

Møtet ble avsluttet 13.00. 

 

Yngve Voktor     

Daglig leder     

 

 

 

 

 

 

 


