
 

 

Møteinnkalling 

Utvalg: Regionrådet 

Dato:  17.12.2021 kl.11:30 

Sted:  Møtested Tromsø kommunes rådhus, formannskapssalen. 

__________________________________________________________________________________ 

Det innkalles til møte i regionrådet, fredag 17.12.2021. 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. 

Møtet starter kl. 11:30 med en enkel lunsj. Etter møtet vil det bli middag på Radisson BLU Hotel (Det 

runde bord), dette skjer kl. 15:30. 

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

sakspapirer på hjemmesidens første side under fanen Kalender på høyre side.  

http://tromso-omradet.no 

 

Saksliste 

Sak 41/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 42/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 5.11.2021 

Sak 43/21 Årsberetning 2021 

Sak 44/21 Foreløpig årsregnskap for 2021 

Sak 45/21 Interkommunalt politisk råd – fremdrift og rekruttering 

Sak 46/21 Økt bearbeiding av sjømat i Norge – dagseminar i Oslo i regi av Vest-
Finnmarkrådet  

Sak 47/21 Møteplan for 2022  

Sak 48/21 Eventuelt 

14:00-15:00 Inviterte gjester 

15:30 Julemiddag på Radisson BLU Hotel 

 

 

mailto:yngve.voktor@tromso.kommune.no
http://tromso-omradet.no/


 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

41/21:    INNKALLING OG DAGSORDEN 

Behandling 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

 Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

__________________________________________________________________________________ 

Sak nr. 

42/21:    PROTOKOLL 

Behandling 

Forslag til protokoll behandles slik den er forelagt. 

Forslag til vedtak: 

Protokoll, regionrådsmøte 5.11.2021 vedtas slik den er forelagt. 

Vedtak 

 

 

__________________________________________________________________________________

Protokoll fra regionrådsmøte 5.11.2021 følger neste side 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Protokoll 

Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2021 

Dato 5.11.2021 Møte nr.5 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10:00-13:45     

Sted Møtet ble gjennomført på Teams  

Til stede:  
Tromsø kommune 
Varaordfører Marlene Berntsen Bråten (SP), Irene Vanja 
Dahl (V), Jarle Heitmann (AP), vara for ordfører Gunnar 
Wilhelmsen.  
Administrasjon 
Ingen 
Balsfjord kommune:  
Ordfører Gunda Johansen (AP), varaordfører Fridjof Winter 
(H) og Jens-Olav Løvlid (SP). 
Administrasjon 
Rådmann Øyvind Korsberg 
Karlsøy kommune 
Ordfører Mona Pedersen.  
Administrasjon 
Kommunedirektør Leif Hovden 
 
Sekretariat: 
Yngve Voktor, daglig leder 
 
Eksterne gjester: 
Mari Enoksen Hult, direktør for organisasjon og seksjonssjef 
HR, Oda Marie Austnes, begge Tromsø kommune. 
Spesialrådgiver Øyvind Evanger, Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 

Forfall: 
Tromsø kommune:   

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP). 

Kommunedirektør Stig T Johnsen. 

Karlsøy kommune: 

Varaordfører Parabaran Rajalingam (SV) og Gunn Hansen 

(SP). 

 Møteledelse: 

Regionrådsleder og ordfører Mona Pedersen 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

 

Sak  34/21               INNKALLING OG DAGSORDEN  

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


nr 

 
Behandling 

Innkalling og dagsorden godkjent.  

Innstilling 

Innkalling og dagorden vedtas.  

Vedtak 

Innkalling og dagorden vedtas.  

 Enstemmig vedtatt 

 

Sak 

nr 
35/21                                    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte 2.9.2021 ble lagt frem for godkjenning. 

Innstilling 

Protokoll, regionrådsmøte 2.9.2021 vedtas slik den er forelagt. 

 

Vedtak 

Protokoll, regionrådsmøte 2.9.2021 vedtas slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
36/21 

  KVU TRANSPORT NORD-NORGE - REFERAT FRA WORKSHOP I ALTA 

22.-23. SEPTEMBER 2021 

 

Behandling 

Regionrådets politiske representant Pål Julius Skogholt (SV) orienterte regionrådet om sine 

erfaringer fra workshopen i Alta. Regionrådets medlemmer hadde også anledning til å stille spørsmål. 

Til slutt oppsummerte han et fremtidig arbeidet i KVU’n med følgende utsagn: «VI må skille mellom 

vei og jernbane». Dette i betydning om at det må gjennomføres en egen KVU for Nordnorge- banen. 

Innlegget fra Skogholt ble så etterfulgt av et ordskifte. 

Forslag til vedtak 



Skogholts orientering tas til etterretning. 

Vedtak 

Skogholts orientering tas til etterretning. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
37/21                 INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD – STATUS OG FREMDRIFT 

Hva saken gjelder 

Regionrådsleder Mona Benjaminsen, orienterte regionrådet om status og fremdrift i arbeidet.  

Behandling 

Regionrådsleder og kommunedirektør Leif Hovden orienterte rådet om arbeidet i arbeidsgruppen 

frem til i dag. Videre orienterte ordfører Gunda Johansen om møtene mellom ordførerne i Lyngen og 

Storfjord med henblikk på en eventuell sammenslåing av med Tromsø-områdets regionråd til et felles 

IPR. 

Når det gjelder rekrutteringsprosessen hadde regionrådsleder bedt Tromsø kommune om en 

orientering om hvordan Tromsø kommune har kjørt og kjører sine rekrutteringsprosesser når det 

gjelder ansettelse av ledere. Direktør for Organisasjon, Mari Enoksen Holt orienterte regionrådet om 

hvordan Tromsø kommune kjører sine rekrutteringsprosesser, herunder erfaringer med å bruke 

eksternt rekrutteringsbyrå. Seksjonsleder Oda Marie Austheim fra HR-avdelingen supplerte Hult 

Enoksen’s orientering. Austheim orienterte videre om hvordan Tromsø kommune gikk frem da man 

skulle rekruttere ny kommunikasjonsleder. 

Sesjonen ble avsluttet med et ordskifte. Her konkluderte regionrådet med at en vil bruke 

rekrutteringsbyrå i rekrutteringsprosessen for et nytt IPR. 

Vedtak 

1. Regionrådsleder vil bruke eksternt rekrutteringsbyrå når det gjelder sekretariatsleder for et 

nytt Interkommunalt politisk råd. 

2. Dagens regionråd vil fortsette prosessen uansett utfall av prosessen som kjøres i Nord-Troms 

regionråd. 

3. Forhandlinger med Lyngen og Storfjord fortsetter. 

4. Nytt Interkommunalt politisk råd, konstitueres i januar 2022. 

Enstemmig vedtatt 

 

 



Sak 

nr 
38/21                 STRATEGI FOR PREHOSPITALE TJENESTER - TEAMSMØTE 

Behandling 

Regionrådsleder orienterte regionrådet og da spesielt ordførerne om det forestående møtet på 

Teams, 9. november kl. 11:00. Videre opplyste hun at Karlsøy vil delta. Ordfører Gunda Johansen 

opplyste at Balsfjord kommune også vil delta. 

Dette var en ren orientering, så det ble ikke fattet noen form for vedtak. 

 

 

Sak nr 39/21                      ARKTISK JERNBANEFORUM 

 

Behandling 

Troms og Finnmark fylkeskommune etablerte i mai 2021 et jernbaneforum, Arktisk Jernbaneforum. 

Forumet ledes av fylkesråd for samferdsel og eies av fylkestinget. 

Sekretær for Arktisk Jernbaneforum (AJF), Gjermund Evanger orienterte regionrådet om 

organisasjonen, arbeidet frem til dags dato samt om veien videre, herunder viktige datoer og 

prosessen frem til NTP i 2025.  

Videre opplyste han at AJF sitt fokus fremover mot 2025 vil være: 

• KVU Nord-Norge 

• Nasjonal transportplan (NTP) 

Til slutt oppsummerte Evanger med følgende utsagn: «Mye jobbing gjenstår. Savner sterke stemmer 

lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Debatt 

Representanten Jens-Olav Løvlid (SP) var meget klar på at Nordnorske politikere må jobbe overfor 

samferdselsministeren slik at arbeidet med Nord-Norge banen settes i gag før 2025.  

Varaordfører Marlene Braathen Berntsen uttrykte sitt syn med følgende utsagn: «Vi må frem på 

banen». 

Regionrådsleder konkluderte med at regionrådet har en representant i AJF gjennom Tone Marie 

Myklevoll 

Vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd, Storfjord og Lyngen kommune er positiv til deltakelse i et 

hovedprosjekt. 



2. Vi ber om at arbeidet i forhold til organisering, eierskap og finansiering starter, og at Troms 

og Finnmark fylkeskommune kommer tilbake med en prosjektskisse og finansieringsplan. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 

nr 
40/21                                             EVENTUELT 

Ingen saker ble innmeldt under dette punktet 

Møtet ble avsluttet 13.20. 

 

Yngve Voktor     

Daglig leder   

 

 

  

 

 

Protokoll, slutt. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

43/21:  Årsberetning 2021 

Hva saken gjelder 

Regionrådsmøtet i dag 17.12.2021 er en merkedag da dette er siste møte i nåværende regionråd. Fra 

og med januar 2022 går regionrådet over i ny form, da etableres det et nytt Interkommunalt Politisk 

Råd (IPR) etter gjeldende kommunelov. Det blir etter alle solemerker et utvidet samarbeidsorgan. 

Regionrådsleder vil derfor presentere forslag til årsberetning for året 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Regionrådet godkjenner forslag til årsberetning for Tromsø-områdets regionråd for 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

44/21:   FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2021  

Hva saken gjelder 

I og med at dette er siste møte i nåværende regionråd så har regionrådsleder bedt Tromsø kommune 

som er regionrådets regnskapsansvarlige om å presentere et foreløpig årsregnskap for 2021 på 

møtet. 

Tromsø kommune vil med dette legge frem slikt årsregnskap. 

 

Forslag til vedtak 

Regionrådet godkjenner foreløpig årsregnskap for Tromsø-områdets regionråd for 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

45/21: INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD-STATUS OG REKRUTTERING  

 

Hva saken gjelder 

Regionrådsleder viser til behandlingen i siste regionrådsmøte. Med påfølgende vedtak 

 

Vedtak 

1. Regionrådsleder vil bruke eksternt rekrutteringsbyrå når det gjelder sekretariatsleder for et 

nytt Interkommunalt politisk råd. 

2. Dagens regionråd vil fortsette prosessen uansett utfall av prosessen som kjøres i Nord-Troms 

regionråd. 

3. Forhandlinger med Lyngen og Storfjord fortsetter. 

4. Nytt Interkommunalt politisk råd, konstitueres i januar 2022. 

Enstemmig vedtatt 

 

Arbeidet i arbeidsgruppen samt politiske møter på ordførernivå har fortsatt i tråd med vedtaket 

fattet i regionrådsmøte 5.11.2021. 

 

Regionrådsleder vil derfor legge frem status i arbeidet med omdanning til et felles utvidet 

interkommunalt politisk råd.  

 

 

 

 

 

 

 



TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

46/21: ØKT BEARBEIDING AV SJØMAT I NORGE – DAGSEMINAR I OSLO I REGI AV VEST-

FINNMARKRÅDET 

 

Hva saken gjelder 

Vest-Finnmarkrådet vil 4. januar 2022 avholde et dagsseminar i Oslo, etter samme modell som i 2018 
(fiskerihavner), 2019 (kvotemeldinga) og 2020 (fisketurisme). Nord i Sør er 5. januar 2022. 

Årets tema er "Økt bearbeiding av sjømat i Norge", og programmet er i all hovedsak kommet på 
plass. 

På seminaret presenteres blant annet aktuell FOU, noen bedriftseksempler, bransjeorganisasjonenes 
syn på saken, samt politisk nivås synspunkter i form av regionråd, fylkeskommunene, storting og 
NFD. 

Vi inviterer regionråd i Nord-Norge til å tre inn som samarbeidspartnere etter samme modell som 
tidligere. Dvs. at hvert regionråd dekker inntil kr 15.000, - i andel av felleskostnader (leie av møterom 
og bevertning, utlegg for innledere, reisekostnader for prosjektleder, samt middagskostnader for 
innledere og stortingspolitikerne fra Nord-Norgebenken, Næringskomiteen og departementet). 
Eventuelle overskytende kostnader dekker Vest-Finnmark Rådet, samt at vi stiller gratis prosjekt- og 
arrangementsledelse. Jo flere samarbeidspartnere, desto lavere andel på hver. 

I tillegg betaler deltakerne fra samarbeidspartnerne for sine middager. Dette koster kr 695,- pr 
person for en flerretters meny på Vaaghals. 

Øst-Finnmarkrådet, Nord-Troms Regionråd, Midt-Tromsrådet og Lofotrådet har allerede bekreftet sin 
deltakelse som samarbeidspartnere, det samme med Troms og Finnmark fylkeskommune. Det betyr 
at vi hittil er 6 samarbeidspartnere, og dere vil eventuell tre inn som den sjuende. 

Dersom Tromsø-områdets regionråd blir med som samarbeidspartner, vil rådet også få anledning til 
å presentere regionens politikk på dette området. Jeg har lagt inn deg som rådsleder slik at du ser 
hvor dette passer inn i programmet. 

Regionrådsleder ber med dette regionrådet ta stilling til eventuell deltakelse som samarbeidspartner 
i seminaret. Hvis ja så må regionrådet bevilge inntil 15.000 kroner som er inngangsbilletten for 
samarbeidspartnere. 
For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter. 

 

Vedlegg: Foreløpig program og Sluttrapport 



 

 

 

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

47/21:    MØTEPLAN FOR 2022 

 

Behandling 

Regionrådsleder vil i møtet legge frem forslag til møteplan for IPR i 2022. Forslaget legges derved 

frem for debatt i regionrådet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

48/21:   EVENTUELT 

 

Ingen saker innmeldt ved utsendelse av innkalling og saksdokumenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Saksbehandler: Yngve Voktor 

Møtedato: 17.12.2021  

Klokkeslett: kl.12:00 

Utvalg: Regionrådet 

Sak nr. 

    INVITERTE GJESTER  

Hva saken gjelder 

Den siste timen fra 14:00 til 15:00 er satt av til inviterte gjester som er invitert av regionrådsleder. 

 

 

 

Møtet avsluttes 15:00, med påfølgende julemiddag på Radisson BLU Hotel. 

 

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder. 

 


