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    Møteinnkalling 

________________________________________________________ 

Utvalg: Regionrådet 

Dato:  11.6.2021 kl.10:00 

Sted:  Møtet arrangeres som fysisk møte eller som videomøte på Teams. 

__________________________________________________________________________________ 

Det innkalles til møte i regionrådet, fredag 11.6.2021. Det vises for øvrig til regionrådets 

møteplan for 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,  

http://www.tromso-omradet.no 

     Saksliste 

Sak 18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 19/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.4.2021 

Sak 20/21 Arktisk jernbaneforum 

Sak 21/21 Bærekraftig samfunnsutvikling i Tromsøregionen 

Sak 22/21 Regional strategisk næringsplan 

Sak 23/21 Interkommunalt politisk råd 

Sak 24/21 Møtekalender høsten 2021 

Sak 25/21 Årsmelding og årsregnskap for Tromsø-områdets regionråd 2020 

Sak 26/21 Eventuelt 
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 11.6.2021  

Klokkeslett: kl.10:00 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

18/21:    INNKALLING OG DAGSORDEN 

Innstilling til vedtak: 

Innkalling og dagsorden vedtas med de endringer som er fremkommet. 

 

Forslag til vedtak 

Innkalling og dagsorden vedtas med de endringer som er fremkommet. 

 

19/21:   PROTOKOLL REGIONRÅDSMØTE 16.04.2021 

 

Innstilling: 

Forslag til protokoll behandles slik den er forelagt. 

Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2021 

Dato 16.4.2021 Møte nr. 2 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 09:00-13.00     

Sted Videomøte- Teams  

Til stede:  

Tromsø kommune 
Ordfører Gunnar Wilhelmsen, varaordfører Mats Hegg 
Jakobsen (SP) og Irene Vanja Dahl (V).  
Administrasjon 
Kommunedirektør Stig Tore Johnsen 
Balsfjord kommune:  
Ordfører Gunda Johansen (AP) og varaordfører Fritjof 
Winter (H) og Jens-Olav Løvli (AP). 
Karlsøy kommune 

Forfall: 

Tromsø kommune:  

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), fra kl.09:45 

og rådmann Øyvind Korsberg. 
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Ordfører Mona Pedersen (KF), varaordfører Parabaran 

Rajalingam (SV) og Gunn Hansen (SP). 

Administrasjon 

Rådmann Leif Hovden 

Sekretariat: 

Yngve Voktor, daglig leder 

Eksterne gjester: 

Statens vegvesen– prosjektleder Nils Petter Rusånes, 

seksjonsleder Ine Hilling og Ingvild Nylund, 

prosjektmedarbeider. 

KLP -Even Bladt Jarlseth og CoFounder Vilde 

Kvarberg.regionleder. 

Tromsøregionens næringsforening, Trude Nilsen, 

adm.direktør. 

Tromsø kommune, Byutvikling, Roy Fossum. 

 Møteledelse: 

Regionrådsleder og ordfører Mona Pedersen 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden 

 

Sak  

nr 
10/21               INNKALLING OG DAGSORDEN  

 

Behandling 

Leder foreslo en tilpasning av dagsordenen etter anmodning fra ordfører Gunnar 

Wilhelmsen. 

 

Forlag til vedtak 

Innkalling og dagorden vedtas med de endringer som er fremkommet i møtet.  

Vedtak 

Innkalling og dagorden vedtas med de endringer som er fremkommet i møtet.  

 Enstemmig vedtatt 

Sak 

nr 
11/21                                    PROTOKOLL 

 

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

Protokoll fra regionrådets møte, 5.2.2021 ble lagt frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll, regionrådsmøte 5.2.2021 vedtas slik den er forelagt. 

Vedtak 

Protokoll, regionrådsmøte 5.2.2021 vedtas slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 

Sak 

nr 
12/21                      KYSTSONEPLAN - STATUS 

   

Behandling 

Prosjektleder gav regionrådet en grundig orientering om prosjektets status, herunder 

møtevirksomhet, utfordringer og veien videre med henblikk på den pågående prosess med 

gjennomføringen av konsekvensutredningen (KU).  

Vedtak 

Orienteringen tas til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

Sak 

nr 
13/21                  KVU – INNFARTER TIL TROMSØ. 

 

Behandling 

Prosjektleder Nils Petter Røsånes gav en grundig orientering om bakgrunn, prosess og veien 

videre for konseptarbeidet KVU Innfarter til Tromsø. Han presiserte at utredningen nå er 

overlevert oppdragsgiver, Samferdselsdepartementet. Han viste også til at det vil 

gjennomføres en ekstern gjennomgang av KVU’en, parallelt med høringsprosessen.  

De respektive kommuner ved ordførerne fikk også anledning til å orientere om status på 

Europaveier, riksveier og ikke minst fylkesveier i sine kommuner og hva de nedslitte, 

rasfarlige og dårlig trafikksikrede veiene betyr for næringslivet, persontrafikk og andre 

veifarende.  

Det ble ikke fattet noe vedtak i saken. Regionrådets leder takket Statens vegvesen for en god 

og grundig orientering. 
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Sak nr 14/21                       KLP- TRYKKTANK    

 

Behandling 

KLP ved Even Bladt Jarlseth gav en kort orientering om KLP. Deretter orienterte CoFounder 

ved Vilde Kvarberg om prosjektet/satsingen i Nord-Norge.  

Vedtak 

Orienteringen tas til etterretning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 

nr 
15/21          FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2020-RAPPORT  

 

Behandling 

Foreløpig årsregnskap 2020-rapport ble behandlet i møtet. Årsregnskapet viste et stipulert 

underskudd på kr. 19.412. Jevnfør vedlagte noter. 

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. 

Vedtak 

1. Årsregnskap for 2020 – rapport tas til etterretning.  

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

junimøtet. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 

nr 
16/21             INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD - STATUS 

 

Behandling 

Ordfører Gunda Johansen, Balsfjord kommune, orienterte regionrådet om arbeidet i 

arbeidsgruppen, herunder status og fremdrift. Herunder også forslag til lokalisering av 

sekretariat.  
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Ordfører Mona Pedersen, Regionråd leder og leder av arbeidsgruppen orienterte om arbeid 

og prosess frem til et eventuelt vedtak av etablering av et interkommunalt råd med eller 

uten Nord-Troms regionråd.  

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet godkjenner den fremlagte samarbeidsavtalen. 

2. Den vedtatte samarbeidsavtale sendes tilbake til arbeidsgruppen i påvente av 

behandling i Nord-Troms regionråd. 

3. Arbeidsgruppen tar stilling til eventuelle innspill til avtalen, fra regionrådene. Dersom 

arbeidsgruppen enes om forslaget, sendes den til kommunene. Hvis ikke må avtalen 

sendes tilbake til regionrådene. 

4. Godkjent samarbeidsavtale sendes de enkelte kommuner for behandling i respektive 

kommunestyrer. 

Vedtak 

1. Regionrådet godkjenner den fremlagte samarbeidsavtalen. 

2. Den vedtatte samarbeidsavtale sendes tilbake til arbeidsgruppen i påvente av 

behandling i Nord-Troms regionråd. 

3. Arbeidsgruppen tar stilling til eventuelle innspill til avtalen, fra regionrådene. Dersom 

arbeidsgruppen enes om forslaget, sendes den til kommunene. Hvis ikke må avtalen 

sendes tilbake til regionrådene. 

4. Godkjent samarbeidsavtale sendes de enkelte kommuner for behandling i respektive 

kommunestyrer. 

Enstemmig vedtatt 

Sak 

nr 
17/21                                      EVENTUELT 

 

Ingen saker under dette punktet. 

Møtet ble avsluttet 13.00. 

Yngve Voktor     

Daglig leder     

 

Protokoll, slutt  
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 11.06.2021 

20/21:  ARKTISK JERNBANEFORUM 

Hva saken gjelder: 

Fredag 21.05.21 ble det avholdt møte i Arktisk jernbaneforum, se link her både til referat og 

til nyhetssak og video fra møtet: 

Møtereferat: https://www.tffk.no/politikk/forum/arktisk-jernbaneforum/ 
 
Link til nyhetssak og video fra møtet: https://www.tffk.no/aktuelt/arktisk-jernbaneforum-
stortingspolitikere-fra-troms-og-finnmark-bidro-til-oppklaring.29699.aspx 
 
I møtet var Konseptvalgsutredning Nord-Norge (KVU Nord-Norge) et sentralt tema. 
Administrasjonen ble i denne forbindelse bedt om å dele informasjon om denne prosessen. 
Som kjent er det Statens Vegvesen som har fått oppdraget om å lede dette arbeidet fra 
Samferdselsdepartementet, og på deres nettsider kan en lese en overordnet beskrivelse av 
denne. For å supplere dette, legges det også med en presentasjon holdt av prosjektlederen 
for KVU’en, Signe Eikenes, i forbindelse med oppstart av arbeidsgruppene 13.01.2021. 
Denne er mer inngående på prosessen som etter planen skal resultere i en KVU. Her fremgår 
det blant annet hvordan en har tenkt å sørge for medvirkning fra berørte aktører. Slik dette 
fremstår (bilde 31), vil kommunene først og fremst ha en rolle i dette via 
regionråd/interkommunale politiske råd, men både næringsliv, interesseorganisasjoner og 
Forsvaret er etter beskrivelsen også inkludert via en referansegruppe.  
 
Det legges fra Regjeringens side opp til at KVU Nord-Norge skal være sentral for evt. utvikling 
av jernbane i Troms og Finnmark, der KVU Nord-Norge ut fra beskrivelsen trolig vil legges til 
grunn for det meste av samferdselsutvikling i landsdelen fremover. Samtidig fremgår det av 
oppdraget at denne KVU’en skal bygge på tidligere utredninger, heri Jernbanedirektoratets 
utredning fra 2019. Slik mandatet i dag er utarbeidet for KVU’en, vil en med andre ord 
utrede hvorvidt det er behov for jernbane i fylket (Nord-Norgebanen, men også andre 
strekninger) basert på tidligere forutsetninger med dertil negative konklusjoner. For 
fylkeskommunen fremstår dette dermed som en sentral utfordring for forumet og for 
muligheten for fremtidig realisering og videre utvikling av jernbane i fylket. I lys av 
Stortingets vedtak om realisering av Nord-Norgebanen kan jo dette endre seg, og det kan jo 
nevnes at Jernbanedirektoratets representant i forumsmøtet bekreftet at prosjektgruppen 
for KVU Nord-Norge har bedt Samferdselsdepartementet om en redegjøring på hvordan 
Stortingets vedtak om realisering av Nord-Norgebanen vil påvirke dette KVU-arbeidet, der de 
nå avventer svar.  
 
Presentasjonen fra oppstarten av KVU´ en ligger med som vedlegg. 
 

Innstilling: 

Saken tas til orientering 

https://www.tffk.no/politikk/forum/arktisk-jernbaneforum/
https://www.tffk.no/aktuelt/arktisk-jernbaneforum-stortingspolitikere-fra-troms-og-finnmark-bidro-til-oppklaring.29699.aspx
https://www.tffk.no/aktuelt/arktisk-jernbaneforum-stortingspolitikere-fra-troms-og-finnmark-bidro-til-oppklaring.29699.aspx
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/kvunordnorge/nyhetsarkiv/tidenes-storste-transportutredning-i-gang-i-nord
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21/21 BÆREKRAFTIG UTVIKLING I TROMSØREGIONEN   

Hva saken gjelder 

Regjeringen har på sin vakt presentert to viktige Stortingsmeldinger som vil få stor betydning 

for den fremtidige samfunnsutviklingen i spesielt, distriktskommunene. Disse, Meld St. 25 

Levende lokalsamfunn for fremtiden (Distriktsmeldingen) og Meld. St.14 2020-2021 

(Perspektivmeldingen 2021). 

Regionrådets arbeidsutvalg ønsker i så henseende å sette fokus bærekraftig 

samfunnsutvikling i Tromsøregionen. I denne sammenheng ønsker AU å sette dette temaet 

på regionrådets dagsorden til høsten 2021.  

Utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge vil slik Arbeidsutvalget ser det spille en viktig rolle 

når det gjelder utdanning av fremtidige arbeidstakere som kan gå inn i nødvendige jobber i 

det offentlig og privat sektor, slik at en kan være rustet til å løse de store oppgaver som 

ligger foran regional og kommunal sektor, herunder også privat sektor  

Livskraftige og attraktive lokalsamfunn 

Livskraftige og attraktive lokalsamfunn er en forutsetning for utvikling, i så henseende 

bærekraftig samfunnsutvikling. Store demografiske endringer med en sterk økning i andelen 

eldre setter både tjenestetilbudet og den lokale omstillingskapasiteten under press.  

Fremtidens tjenestebehov krever nye arbeidsmetoder/måter og økt bruk av teknologi. 

Offentlig sektor må arbeide smartere, effektivisere, innovere og digitalisere, dette ifølge 

regjeringens Distriktsmelding. Gode rammer for familier, barn og unge og eldre er en 

forutsetning for gode og inkluderende lokalsamfunn.  

Næringsliv og offentlige tjenestetilbud 

Tilgangen på nok relevant arbeidskraft er en gjennomgående utfordring. Mange bedrifter og 

kommuner klarer ikke å utløse potensialet sitt fordi det er krevende å beholde og 

rekruttererelevant arbeidskraft og kompetanse. 

Denne situasjonen svekker bedriftenes muligheter for vekst og omstilling og 

lokalsamfunnenes forutsetninger for god og vekstkraftig utvikling. 

For kommunene innebærer rekrutteringsutfordringene at det blir vanskelig å tilby 

likeverdige velferdstjenester som innfrir innbyggernes behov og krav. En sterk økning i 

andelen eldre medfører at det blir færre som kan sikre velferdssamfunnets bærekraft. Dette 

fører til sterkere konkurranse om kvalifisert arbeidskraft som trengs for å gjennomføre 

nødvendige endringer i offentlig- og privat sektor. 

Å beholde og tiltrekke seg ung arbeidskraft vil være avgjørende for distriktskommunenes 

fremtid. 

Tilgang på kompetanse og arbeidskraft 

Det vil i fremtiden bli viktig å legge til rette for å få flere i jobb for at befolkningen skal få og 

inneha relevant kompetanse for å møte arbeidskraftbehovene i offentlig og privat sektor. 

Det legges til rette for relevante utdanningstilbud innenfor det ordinære 
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utdanningssystemet samt å styrke arbeidet for å kvalifisere flere voksne til arbeidslivet (etter 

og videreutdanning). 

I denne sammenhengen ønsker Arbeidsutvalget å utfordre universitetene i Nord-Norge til å si 

hvordan de kan legge til rette slik at kommunene i regionen og Nord-Norge får mulighet til å 

få arbeidstakere med riktig kompetanse slik at en kan løse de utfordringer som offentlig og 

privat sektor står overfor. 

Innstilling: 

Regionrådet utformer en bestilling som sendes til universitetene i Nord-Norge. 

 

22/21:  REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN 

Hva saken gjelder 

Regional strategisk næringsplan er en felles, overordnet strategisk plan for kommunene 

Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles 

virkelighetsforståelse og identifisere felles satsningsområder som er viktig for 

næringsutviklingen i hele regionen. 

Planen er en temaplan som strekker seg over 4 år i perioden 2018 til 2022. Fag- og 

temaplaner er ikke underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. 

 

Visjon  

Tromsøregionen skal være den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som arktisk 

hovedstad.  

 

Overordnet mål  

Tromsøregionen skal være det foretrukne stedet for bærekraftig næringsaktivitet i Arktis. 

Regionen skal være attraktiv for næringsliv, boende og besøkende. Næringslivet skal bidra til 

en bærekraftig utvikling og tuftes på miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk 

verdiskaping. Vi skal styrke regionens fortrinn definert som attraktivitet, reiseliv, sjømat, 

kompetanse og arealer. 

Delmål  

• Økt samhandling mellom kommunene i Tromsøregionen for økt verdiskaping bygd på den 

enkelte kommunes styrker. 

• Tromsøregionen skal være ledende på innovasjoner knyttet til bærekraftig verdiskaping i 

Arktis.  

• Tromsøregionen skal ha en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et 

konkurransedyktig næringsliv og en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion.  

• Tromsøregionen skal samarbeide om næringsarealer i sjø og på land som imøtekommer 

næringslivet og samfunnets behov. 
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Planperioden er til 2022, men det foreligger kun finansiering ut 2021. Det ble opprettet et 

forum hvor næringssjefer fra hver deltaker kommune var representert. 

 

Veien videre: 

Det er nå på tide å ta en fot i bakken for å evaluere dette samarbeidet.  

Hva har vi oppnådd, både i forhold til visjon, overordnet mål og delmål? 

Hvordan skal vi jobbe videre? Både i forhold til formål, visjoner, overordnet mål, 

organisering, ressursbruk etc. Hvordan skal denne planen og samarbeidet bidra til 

bærekraftig vekst i regionen? Hvordan bli framoverlent i forhold til utvikling, innovasjon, hva 

har vår region behov for av kompetanse om 10 år, eksempelvis. 

 

Et tema kan være hvordan vi kan jobbe videre med bærekraftperspektivet. 

Bærekraftbegrepet hviler på tre pilarer; sosiale forhold, miljø og klima, samt økonomi. 

Bærekraftsmålene er for mange et barometer, som viser hvordan næringslivet jobber med å 

omstille seg til å møte fremtidens utfordringer.   

I vårt arbeid i Tromsøregionen bør vi fremover ha fokus på hvordan vi kan bruke bærekraft 

som omdømme for å fremstå som en attraktiv region, skape attraktive lokalsamfunn og 

attraktive arbeidsplasser for neste generasjon.  Demografien jobber mot store deler av 

Norge, og spørsmålet er om vår region er et bærekraftig samfunn på lang sikt. Neste 

generasjon er opptatt av verdigrunnlag, og vil i større grad ønske at eget verdigrunnlag skal 

gjenspeiles hos sin arbeidsgiver.  

Den viktigste ressursen for fremtidig befolkningsvekst og næringsutvikling er unge 

mennesker.  Hvordan kan bærekraft bli vår konkurransekraft? 

Bærekraft kan brukes for å bygge regionens omdømme - hvordan kan arbeid med og fokus 

på bærekraft gjøre næringslivet og kommunene/regionen mer attraktivt for unge jobbsøkere 

etter endt utdanning. 

 

Med dette som utgangspunkt inviterer vi Haakon Worum inn til vårt møte. Haakon er 

næringsrådgiver i seksjon for plan og utvikling i Tromsø kommune, og har også vært leder av 

prosjektet med regional strategisk næringsplan. 

 

Vi setter av 15 minutter til en presentasjon fra Haakon, og 15 minutter til oppfølging/debatt 

etter presentasjonen. 

 

Innstilling: 

Åpen innstilling 
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23/21:   INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

Hva saken gjelder 

Arbeidsgruppen for interkommunalt politisk råd har nå utarbeidet utkast til 

samarbeidsavtale for det foreslåtte interkommunale politiske råd bestående av kommunene 

som i dag er tilsluttet Nord-Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd. 

Utkast til samarbeidsavtale legges med dette frem for behandling i regionrådet. Likelydende 

utkast legges frem for Nord-Troms regionråd. Etter eventuelt positivt vedtak i regionrådet 

legges denne frem for politisk behandling i kommunestyrene i de respektive kommuner. For 

utkast til samarbeidsavtale, se vedlegg. 

Innstilling 

1. Tromsø-områdets regionråd godkjenner arbeidsgruppens utkast til samarbeidsavtale 

for interkommunalt politisk råd. 

2. Tromsø-områdets regionråd slutter seg til forslag til den økonomiske 

fordelingsnøkkelen slik den legges frem i møtet. 

3. Utkast til samarbeidsavtale legges frem for kommunene tilsluttet Tromsø-områdets 

regionråd for politisk behandling innen utgangen av oktober 2021.  

 

 

 

24/21:  Møtekalender høsten 2021 

 

Dato Klokkeslett Sted/form Møte 

Fredag 20 august 10:00 – 12:00 Teams AU 

Fredag 3 september 10:00 – 14:00 Tromsø Regionrådsmøte 

Fredag 22 oktober 10:00 – 12:00 Teams AU 

Fredag 5 november 10:00 – 14:00 Tromsø Regionrådsmøte 

Fredag 3 desember 10:00 – 12:00 Teams AU 

Fredag 17 desember 10:00 – 14:00 Tromsø  Regionrådsmøte 

    

 
 

Innstilling: 

Møtekalender vedtas 
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25/21:  ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TROMSÆOMRÅDETS REGIONRÅD 2020  

 

Hva saken gjelder 

Etter vedtektene skal årsberetning og årsregnskap behandles sammen. 

Regionrådets årsberetning for 2020 med årsregnskap for 2020 legges frem for regionrådet for 

behandling.  

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         -19.412  

   

 

Innstilling: 

1. Årsrapport med årsregnskap for 2020 – rapport godkjennes.  

2. Mindreforbruk fra 2020 avsettes til fond. 

 

 

24/21:     EVENTUELT 

 

 


