Protokoll
Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2020
Dato

18.9.2020

Møte nr. 4

Vår ref.

Kl

10.00-14.00

Sted

Tromsø kommunes rådhus, Formannskapssalen og Videomøte- Teams

Til stede:
Tromsø kommune
Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), varaordfører Marlene
Braathen (SP), Irene Vanja Dahl (V) og Jarle Heitman (AP)
vara for ordfører.
Administrasjon
Konst. kommunedirektør Mari Enoksen Hult.

Referent: Yngve Voktor

Antall sider

Forfall:
Tromsø kommune
Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP) tilsluttet møtet
kl.12:30
Balsfjord kommune: Jens-Olav Løvlid (SP)

Balsfjord kommune:
Ordfører Gunda Johansen (AP) og varaordfører Fritjof
Winter (H).
Administrasjon
Rådmann Øyvind Korsberg
Karlsøy kommune
Ordfører Mona Pedersen (KF), varaordfører, Parabaran
Rajalingam (SV) og Gunn Hansen (SP).
Administrasjon
Rådmann Leif Hovden

Tromsø-områdets regionråd:
På video Yngve Voktor, daglig leder

Takk til : Zebib Andersen, Tromsø kommune
administrerte møtet da daglig leder var forhindret fra å
være til stede i møterommet samt Torun Bjerkre
Sandnes som skrev ut møtedokumentene til
regionrådsleder, begge fra politisk stab.

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 20.11.2020.

Sak
nr

17/20

INNKALLING OG DAGSORDEN

Behandling
Regionrådsleder, ordfører Mona Pedersen, viste til de tre sakene som var innmeldt under eventuelt.
De sakene fra varaordfører Paraban Rajalingam samt en sak innmeldt av regionrådsleder og ordfører
Mona Pedersen, Karlsøy kommune.
Regionrådsleder og ordfører meldte inn en fjerde sak: Fergefrekvens. Fylkeskommunen har i brev til
de kommuner som har fergeforbindelser i brev varslet om reduksjon av antall avganger. Hun
presiserte at det er Karlsøy og Tromsø kommuner som direkte berøres av en eventuell nedskjæring.
Imidlertid opplyste varaordfører Braathen som også er medlem av fylkeskommunens
samferdselsutvalg at de kommuner som denne saken angår vil få brev med innkalling til møte med
Troms og Finnmark fylkeskommune.

Forlag til vedtak

Innkalling og dagorden vedtas med de tilleggssaker som var innmeldt forut for møtet samt sak som
ble fremmet i møtet. Sakene behandles under sak 23/20: Eventuelt.

Vedtak
Innkalling og dagorden vedtas med de tilleggssaker som var innmeldt forut for møtet samt sak som
ble fremmet i møtet. Sakene behandles under sak 23/20: Eventuelt.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

18/20

PROTOKOLL

Behandling
Protokoll fra regionrådets møte, 15.6.2020 ble lagt frem for godkjenning.
Forslag til vedtak

Protokoll fra regionrådsmøte, 15.6. 2020, vedtas slik den er forelagt

Vedtak
Protokoll fra regionrådsmøte, 17.2. 2020 slik den er forelagt.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

19/20

REVISJON FOR KYSTSONEPLANEN FOR TROMSØREGIONEN – PROSJEKTLEDER
ORIENTERER

Behandling
Prosjektleder orienterte om status i arbeidet med revisjon av Kystsoneplanen. Prosjektet er i rute og
på vei over fra planprogram- til planfase. Hun orienterte også om innspill innkommet i forbindelse
med høring av planprogrammet og la frem et forslag til revidert budsjett og behov for finansiering for
å få prosjektet i mål i løpet av 2021. Forslag til revidert budsjett samt forslag til behov for ytterligere
finansiering ble lagt frem da det anken på den fylkeskommunale finansieringen er blitt endelig
avslått. Avslaget fra fylkeskommunen kan ikke ankes, jf forvaltningslovens § 5-3. Regionrådet
besluttet å bevilge nødvendige midler for å 1) fullfinansiere prosjektleders stilling også i 2021 (behov
400 000 kr ut over allerede bevilgede midler), 2 til gjennomføring av tre utredninger om hhv
klimagassutslipp, bærekraft kapasitet ift akvakultur og en vurdering av kommunenes mulighet til å
stille miljøkrav til akvakulturområder (kr 400 000) og 3) til gjennomføring av nødvendige folkemøter
og møter i ressursgruppene (100 000 kr). Det samlede behovet for ytterligere finansiering beløp seg
til kr 900 000. Følgende forslag til vedtak ble fremsatt av regionrådsleder.
Forslag til vedtak
1. Foreslått budsjett med økt behov (900 000 kr) for ferdigstilling av prosjektet, i tråd med
prosjektleders forslag, godkjennes.
2. Regionrådet vil i senere møte vedta fordelingsnøkkelen for den økte bevilgningen mellom
kommunene.
3. Regionrådet vil forsøke å få ytterligere finansiering til å dekke deler av arbeidet fra andre
kilder.
Vedtak

1. Foreslått budsjett med økt behov (900 000 kr) for ferdigstilling av prosjektet, i tråd med
prosjektleders forslag, godkjennes.
2. Regionrådet vil i senere møte vedta fordelingsnøkkelen for den økte bevilgningen mellom
kommunene.
3. Regionrådet vil forsøke å få ytterligere finansiering til å dekke deler av arbeidet fra andre
kilder.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

20/20

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Behandling
Ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune orienterte regionrådet om hvorfor en på nåværende
møte ikke kan legge frem årsregnskapet. Orienteringen fra ordfører Gunda Johansen (AP) ble foretatt
i kraft av at hun var regionrådsleder for perioden 2018-2019/20. Av denne grunn ble regionrådets
årsberetning for 2019 uten årsregnskap lagt frem. Daværende regionrådsleder ba regionrådet om å
godta at årsregnskapet legges frem for regionrådet i novembermøtet, 20.11.2020.
Innstilling til vedtak
Vedtak
1. Regionrådet godkjenner årsberetning for 2019 som det er fremlagt.
2. Årsregnskapet legges frem for endelig godkjenning sammen med årsmelding i regionrådets
novembermøtet.
Enstemmig vedtatt

Sak nr 21/20

Behandling

DIALOG MED TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNEFYLKESRÅD FOR NÆRING OG MILJØ

Fylkesråd for næring og miljø la frem en presentasjon som hadde overskriften:
Vekst og utvikling. Fylkeskommunens bidrag til nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Etter
presentasjonen ble det tid til spørsmål og svar. Her assisterte seksjonsleder, Gunnar Davidsson,
Næringsavdeling, Divisjon næring og kompetanse med svar på spørsmål fra regionrådets
representanter. Regionrådet takket fylkesråden for god orientering. Davidsson opplyste om tildeling
av midler i Havbruksfondet. Tromsø kommune får 24 millioner kroner og Karlsøy kommune får 25
millioner kroner for 2019.

Sak
nr

22/20

OPPRETTELSE AV NYTT INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Behandling
Regionråd behandlet saken slik den var fremlagt. I diskusjonen ble et nytt kulepunkt 3. fremmet.

Forslag til vedtak

1. Regionrådet vedtar intensjonsavtalen med eventuelle endringer fremkommet i møtet.
2. Saken sendes til kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø for behandling.
3. Daglig leder følger opp saken.

Vedtak
1. Regionrådet vedtar intensjonsavtalen med eventuelle endringer fremkommet i møtet.
2. Saken sendes til kommunestyrene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø for behandling.
3. Daglig leder følger opp saken.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

23/20

EVENTUELT

Behandling
Det var meldt inn to saker fra Karlsøy kommune ved varaordfører Parabaran Rajilingam, og en sak
innmeldt av regionrådsleder.

1. Politireformen og de spareplanen politimester har til hensikt å gjennomføre.
Politireformen har ført til at ganske mange politikontorer i distriktet er lagt ned. Nå
ryktes det om at politimesteren har til hensikt å legge ned ytterligere politikontorer i
distriktet i Troms for å spare penger. Hva mener vi som regionråd om dette?
2. Nedleggelse/sammenslåing av Namsfogder.
Igjen blir distriktene rammet når namsfogdene skal sentraliseres. Hva mener vi som
Region om dette?
3. KVU Nord-Norge – Utfordringsnotat - høringsuttalelse
Sak 1: Politireformen og de spareplaner politimester har til hensikt å gjennomføre.
Behandling
Vedtak
1. Støtteerklæring til Midt-Tromsrådet utarbeides og sendes politimester
2. Denne sendes regionråds medlemmer for godkjenning
Enstemmig vedtatt
Sak 2: Nedleggelse/sammenslåing av Namsfogder.
Behandling
Vedtak
Regionrådet ber AU utarbeide et utkast til uttalelse.
Enstemmig vedtatt
Sak 3: KVU Nord-Norge Forslag til utfordringsnotat
Behandling
Sekretariatets på forhånd utsendte forslag til innspill til KVU Nord-Norge ble behandlet.
Vedtak
Daglig leder sender regionrådets uttalelse med de endringer som er fremkommet i møte, til statens
vegvesen innen fristen.
Enstemmig vedtatt

Møtet ble avsluttet 13.00.

Yngve Voktor
Daglig leder

