
1 
 

  

Protokoll 

Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2020 

Dato 20.11.2020 Møte nr. 5 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00-13.15     

Sted Videomøte- Teams  

Til stede:  
Tromsø kommune 
Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), varaordfører Marlene 
Braathen (SP) og 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 og Gunn 

Hansen (SP). 

Administrasjon 

Rådmann Leif Hovden 

 

Tromsø-områdets regionråd: 
Yngve Voktor, daglig leder 
 
Eksterne gjester: 
Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal 
Masterstudent Monica Kvaal, UiT Norges Arktiske 
universitet 

Forfall: 
Karlsøy kommune 

Varaordfører, Parabaran Rajalingam (SV). 

 

 
Takk til: Zebib Andersen, Tromsø kommune, politisk stab 
for nyttige råd. 

 
Ikke møtt: 

Møteledelse: 

Regionrådsleder og ordfører Mona Pedersen 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

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

nr 
24/20               INNKALLING OG DAGSORDEN  

 
Behandling 

Regionrådsleder, ordfører Mona Pedersen, meldte inn felles uttalelse fra regionrådene og 

interkommunale politiske råd i Troms og Finnmark samt Nordre-Nordland: «Regjeringen innvilger 

ikke Norwegian Airlines forespørsel om ytterligere støtte.   

 

Forlag til vedtak 

 

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

32/20: Eventuelt. 

Vedtak 

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

32/20: Eventuelt. 

 Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
25/20                                    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte, 18.9.2020 ble lagt frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 28.9.2020, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 18.9. 2020 slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 

nr 
26/20             KORONASITUASJONEN I REGIONRÅDETS KOMMUNER 

   

Behandling 

Balsfjord kommune: 

Ordfører Gunda Johansen orienterte om status i forhold til antall påviste positive tester, antall i 

karantene/isolasjon. Ingen i karantene eller isolasjon per dags dato.  

Tromsø kommune: 

Ordfører Gunnar Wilhelmsen opplyste at Tromsø kommune har kontroll over smitten i Tromsø per 

dags dato.  

Videre viste han til det forholdsvis nyopprettede koronasenteret samt at det per dags dato ikke er 

smittevernstesting på Tromsø lufthavn for innenrikspassasjerer. Wilhelmsen presiserte imidlertid at 

dersom det starter opp utenlandsruter så vil man vurdere opprettelse av testing på flyplassen.  

Karlsøy kommune: 

Rådmann Leif Hovden at man har situasjonen under kontroll og man har ennå ikke satt krisestab. 

Ordfører Mona Pedersen opplyste i midlertid at hun er bekymret for det kommende torskefiske i 

kommunen hvor man er helt avhengig av arbeidskraft fra Øst-Europa. Dagens koronasituasjon vil 

medfører store utfordringer for fiskeribedriftene i kommunen i forhold til innreise og 

karantenebestemmelsene. 

Ordførerne fra Balsfjord og Karlsøy samt rådmennene applauderer Tromsø kommune for 

håndteringen av koronasituasjonen.  

 

Sak 

nr 
27/20 

                 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2019                                  

 

Behandling 

Ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune supplert av daglig leder orienterte regionrådets 

årsregnskap for 2019, og fremsatte følgende forslag til vedtak. 
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Forslag til vedtak  

Regionrådet tar fremlagt årsregnskap for 2019 til etterretning. 

Vedtak 

Regionrådet tar fremlagt årsregnskap for 2019 til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 28/20   REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2020 

 

Behandling 

Daglig leder viste til fremlagt regnskapsrapport utarbeidet av Tromsø kommune ved stab for 

Økonomi og utvikling. Regionrådet presiserte at husleie ikke skulle tas inn i regnskapet for 2020 da 

dette ikke var tatt med som egen post i budsjettet for 2020, men tas med i budsjettet for 2021. 

 

Ordfører Gunda Johansen satte frem følgende forslag til vedtak: 

Forslag til vedtak 

1. Regnskap for 3. kvartal 2020 tas til etterretning 

2. Stab for Økonomi og utvikling bes ta ut posten husleie av regnskapet for 2020 

3.  Revidert regnskap for 2020 sendes regionrådets medlemmer. 

 

Vedtak 

1. Regnskap for 3. kvartal 2020 tas til etterretning 

2. Stab for Økonomi og utvikling bes ta ut posten husleie av regnskapet for 2020 

3.  Revidert regnskap for 2020 sendes regionrådets medlemmer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Sak 29/20          FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2021 
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nr 

 

Behandling 

Regionrådsleder presiserte at forhandling av daglig leders lønn ikke tilligger regionrådet. Etter 

vedtektene er det AU som forhandler lønn til daglig. Forhandlingene føres mellom AU og daglig 

leders fagforening. På denne bakgrunn justeres budsjettet til daglig leders lønn slik den er i dag.  

 

Forslag til vedtak 

1. Budsjettet revideres i forhold til daglig leder lønn kr.710.000. Eksklusiv arbeidsgiveravgift og 

pensjon. 

2. Husleie tas inn i revidert budsjett. 

 

Vedtak 

1. Budsjettet revideres i forhold til daglig leder lønn kr.710.000. Eksklusiv arbeidsgiveravgift og 

pensjon. 

2. Husleie tas inn i revidert budsjett. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 

nr 
30/20 

INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

FOR KOMMUNENE I TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD OG NORD-TROMS 

REGIONRÅD,  STATUS                    

 

Behandling 

Regionrådsleder viste til at alle kommunene i Nord-Troms og Balsfjord og Karlsøy har vedtatt 

intensjonsavtalen. Troms kommune vil behandle forslaget i kommunestyret onsdag 25.11.2020 

opplyste ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen. 

 

Veien videre 

Regionrådsleders tanker om videre prosess: 

Det må opprettes et utvidet arbeidsutvalg for prosjektet som består av de to regionrådsledene for 

henholdsvis Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd samt de to sekretariatslederne 

(daglig leder).  
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Utvalget skal utarbeide forslag til samarbeidsavtale. Denne skal omfatte organisering, lokasjon for 

sekretariat, budsjett, antall ansatte, forslag til felles strategi, utgiftsfordeling, utarbeide 

prosjektsøknad (sendes Fylkesmannen, Troms Holding kanskje også KRD). For å bli bedre kjent med 

hverandre bør det arrangeres en samling hvor man blant annet utarbeider en felles strategi for 

sammenslutningen (IPR)  

Det ble ikke fattet noen form for vedtak.  

 

Sak 

nr 
31/20 

UTTALELSE FRA NORD-NORGE TIL SVENDSEN-UTVALGETS RAPPORT- ØKT 

EVNE TIL Å KOMBINERE MENNESKE OG TEKNOLOGI – VEIEN MOT ET 

HØYTEKNOLOGISK FORSVAR. 

 

Bakgrunn  

Ordfører Toralf Heimdal, Bardu kommune deltok på video fra Bardu kommune. Moe gav 

regionrådets medlemmer en grundig innføring i rapportens innhold samt viktigheten, for 

kommunene i Troms og Finnmark. Hva som er nytt i tenkningen i dag og hvilke tanker Midt-

Tromsrådet har gjort seg i forhold til Svendsen-utvalgets rapport.  

Behandling 

Regionrådsleder fremsatte følgende forslag til vedtak 

Forslag til vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd støtter Midt-Tromsrådet sitt forslag til felles uttalelse som den 

er. 

2. Vedtak oversendes Midt-Troms regionråd. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 

nr 
32/20                                          EVENTUELT 

 

REGJERINGEN INNVILGER IKKE NORWEGIAN AIRLINES FORESPØRSEL OM YTTERLIGERE 

STØTTE. 
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Bakgrunn 

Regionrådsleder orienterte regionrådet om regionrådets arbeidsutvalg vedtak om å sette i gang 

arbeidet med en skriftlig uttalelse i saken. Arbeidsutvalget ser saken så viktig for Nord-Norge og 

landet for øvrig og AU tar derfor initiativ til å få enighet rundt en felles politisk uttalelse fra 

regionrådene og interkommunale politiske råd i Troms og Finnmark og Nordre-Nordland. 

Regionrådsleder viste til regjeringens pressemelding vedrørende Norwegians forespørsel om 

ytterligere støtte: 

«Mandag morgen, 9/11 varslet statsrådene Iselin Nybø (V) og Knut Arild Hareide (KrF) at regjeringen 

ikke innvilger Norwegians forespørsel om ytterligere støtte.» 

Ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune tok saken opp med regionrådets arbeidsutvalg, i epost 

10.11.2020. Daglig leder fikk da oppdraget med å skrive en uttalelse. Etter hvert så man muligheten 

om å lage en felles uttalelse for regionråd og interkommunale politiske råd i Troms og Finnmark og 

Nordre-Nordland. Denne ble etter en prosess med de andre rådene sendt regjeringen ved 

statsrådene Iselin Nybø (V) og Knut Arild Hareide (KrF), med kopi til Troms og Finnmark 

fylkeskommune, Nord-Norgebenken ved Stortinget, Stortingets Næringskomite og Transport- og 

kommunikasjonskomite samt alle kommunene i Troms og Finnmark og Nordre-Nordland. 

 

Møtet ble avsluttet 13.00. 

 

Yngve Voktor     

Daglig leder     

 

 

 

 

 

 

 


