
  

Protokoll 

Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2021 

Dato 11.6.2021 Møte nr.3 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 09:00-13.00     

Sted Tromsø kommune, rådhuset, møterom VETT, 5. etg  

Til stede:  
Tromsø kommune 
Ordfører Gunnar Wilhelmsen, varaordfører Mats Hegg 
Jakobsen (SP) og Barbara Vøgele (MGD).  
Administrasjon 
Kommunedirektør Stig Tore Johnsen. 
 

Balsfjord kommune:  
Ordfører Gunda Johansen (AP) og varaordfører Fritjof 
Winter (H) og Jens-Olav Løvlid (SP). 
Administrasjon 
Rådmann Øyvind Korsberg 

Karlsøy kommune 
Ordfører Mona Pedersen (KF), varaordfører Parabaran 

Rajalingam (SV) og Gunn Hansen (SP). 
Administrasjon 
Kommunedirektør Leif Hovden 
 
Sekretariat: 
Yngve Voktor, daglig leder 
Eksterne gjest 
Håkon Vorum, Tromsø kommune 

Forfall: 
Tromsø kommune:  

Irene Vanja Dahl (V).    

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), forlot kl.13:00. 

Kommunedirektør Stig T Johnsen forlot kl. 12:40 

 

 Møteledelse: 

Regionrådsleder og ordfører Mona Pedersen 

Legges ut på regionrådets hjemmeside: 

http://www.tromso-omradet.no 

og Facebooksiden. 

 

 

 

 

 

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


Sak  

nr 

18/21               INNKALLING OG DAGSORDEN  

 
Behandling 

Ingen kommentarer eller forslag til endring av innkalling og dagsorden fremkom. 

Innstilling 

Innkalling og dagorden vedtas som fremlagt. 

Vedtak 

Innkalling og dagorden vedtas som fremlagt.  

 Enstemmig vedtatt 

 

Sak 

nr 
19/21                                    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte 16.4.2021 ble lagt frem for godkjenning. 

Innstilling 

Protokoll, regionrådsmøte 16.4.2021 vedtas slik den er forelagt. 

 

Vedtak 

Protokoll, regionrådsmøte 16.4.2021 vedtas slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 



Sak 

nr 
20/21                      ARKTISK JERNBANEFORUM 

   

Behandling 

Regionrådsleder orienterte om arbeidet i Arktisk jernbaneforum. Leder fremsatte et forslag om å 

invitere leder for Arktisk Jernbaneforum (AJF) for å orientere regionrådet om formål og arbeidet frem 

til nå i forumet 

Regionrådsleder fremmet følgende innstilling 

 

Vedtak 

Tromsø-områdets regionråd inviterer leder for Arktisk Jernbaneforum til et neste regionrådsmøte, 

for orientering om AJF.  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 

nr 
21/21                 BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING I TROMSØREGIONEN 

 

Behandling 

Regionrådsleder foreslo for møtet at man ser sak 21/21 Bærekraftig samfunnsutvikling i 

Tromsøregionen og sak 22/21 Regional strategisk næringsplan i sammenheng.  

Debatt 

Debatten hadde fokus på hvordan kan offentlig og privat sektor sikre at man om 10 år har rett 

kompetanse slik at en kan løse de utfordringer som en vil stå overfor både i privat sektor og i offentlig 

sektor. Slik regionrådet ser det vil det være behov for spesielt riktig kompetanse innenfor digitale 

tjenester samt faglært arbeidskraft. 

Spørsmål som kom opp under debatten. 



Under debatten kom det opp en rekke spørsmål, men også en rekke anbefalinger, herunder fremtidig 

kompetansebehov innenfor privat og offentlig sektor. Viktige spørsmål som ble stillet under 

debatten.  

Hvilket fremtidsperspektiv har vi? 

Hvilken kompetanse har vi bruk for om 10 år, både innenfor privat sektor og innenfor offentlig 

sektor? 

Hvordan skal vi sikre oss slik at vi ikke kommer på etterskudd? 

Spørsmål som kom opp under debatten. 

Hvordan kan vi sikre oss om at dagens og fremtidens utdanning er riktig, og svarer på næringslivets 

og det offentliges behov for rett kompetanse? 

Hvordan og hvilke utdanningsløp ser vi for oss?  

Hvordan skal vi sikre oss mot at en ikke kommer på etterskudd? 

Hvilken fremtidig kompetanse har næringslivet behov for? 

 

Følgende forslag til mulige løsninger på fremkom som et resultat av debatten.  

Vi vil ha behov for digitale utdanningsløp og utdanningsløp for lærlinger.  

Vi trenger flere digitale utdanningsløp 

Vi må initiere et nettverk av lærlingebedrifter. 

Vi må være proaktive. 

Det må jobbes for en etablering av et regionalt nærings- og utviklingsselskap. 

Vi må bruke regjeringens Nordområdemelding for det den er god for, se spesielt på områder som 

Tromsø som: 

• Kompetansebyen i nord 

• Arktisk hovedstad 

Videre mener regionrådet at Tromsø må ta lederrollen for regional utvikling gjennom et strategisk 

næringsselskap, som på sikt kan utvides til å en arena for regional strategisk nærings- og 

utviklingsutvikling. Et slikt selskap må sette innovasjon og samfunnsutvikling på sakskartet samt 

utdanning. 



Med bakgrunn i debatten foreslår regionrådet at det gjennomføres et miniseminar som omfatter de 

områder som har kommet frem i debatten.  

Regionrådet foreslår følgende  

1. Regionrådet er bekymret for dagens og den fremtidige utviklingen innenfor privat og 

offentlig sektor, innenfor bo- og arbeidsregionen. En snakker da om tilgang på arbeidstakere 

og befolkningsutviklingen i regionen. 

2. Derfor ønsker regionrådet å gjennomføre et miniseminar hvor en ser 10 år frem i tid. Det 

refereres da til Meld St. 25 Levende lokalsamfunn (Distriktsmeldingen) og St. Meld 14 2020-

2021 (Perspektivmeldingen).   

3. Til gjennomføring av slikt seminar, vil en søke assistanse fra universitet og eventuelt 

høyskoler i Nord-Norge, samt næringslivsorganisasjoner som NHO Arktis og 

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR).   

4. Slikt seminar gjennomføres i løpet av høsten 2021 

5. Arbeidsutvalget får ansvaret for planlegging og gjennomføring av seminaret.  

 

 

Sak nr 22/21                       REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN 

 

Behandling 

Denne saken ble som sagt sett i sammenheng med sak 21/21 Bærekraftig samfunnsutvikling i 

Tromsøregionen.  

Saken ble innledet med en presentasjon av status på Strategisk næringsplan for Tromsøregionen ved 

prosjektleder og næringskonsulent, Håkon Worum Tromsø kommune, med påfølgende spørsmål og 

diskusjon. Under behandlingen kom det opp en rekke interessant momenter som en eventuell 

etablering av et regionalt strategisk nærings- og utviklingsselskap. I denne sammenhengen kunne 

ordfører Gunnar Wilhelmsen opplyse at Tromsø kommune jobbet med et næringsselskap innenfor 

Tromsø kommune.  



Spørsmål som kom opp i debatten etter presentasjonen.  

Regionrådsleder var opptatt av hvordan denne planen kan forankres i de fem deltakerkommunene.  

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen var tydelig på at det er behov for en permanent organisasjon for 

interkommunalt samarbeid. 

Ordfører Gunnar Wilhelmsen var tydelig på at her må det jobbes opp mot regjeringen og da spesielt 

for gjennomføring av foreslåtte tiltak i Nordområdemeldingen, spesielt med tanke på Tromsø som 

arktisk kunnskapsby og som Arktisk hovedstad. 

Rådmann Øyvind Korsberg var tydelig på at Tromsø må fremstå som motor- Tromsø har muskler. 

Ordfører Gunda Johansen poengterte at det er nødvendig med en fast stab som kan ta ansvar for 

gjennomføring av tiltakene/strategiene i planen. Dette må bringes inn i det nye interkommunale 

politiske rådet.  

Varaordfører Fritjof Winter var opptatt av at regionen må tørre å satse på gjennomføring av større 

prosjekter. 

Regionrådsleders oppsummering: 

Tromsø må ta lederrollen for regional utvikling gjennom etablering av et regionalt strategisk 

næringsselskap. Innovasjon, næringsutvikling og kompetanse/utdanning må være viktige 

hovedelementer i et slikt selskap.  Det vi trenger er en felles arena.  

Se for øvrig også til debatten i sak 21/21 Bærekraftig samfunnsutvikling i Tromsøregionen. 

 

 

Sak 

nr 
23/21          INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

 

Behandling 

Utsendt utkast til felles samarbeidsavtale ble tatt opp til diskusjon, herunder også prosessen frem 

mot en eventuell etablering av et interkommunalt politisk råd. Regionrådet er bekymret for 

utviklingen i fremgangen i arbeidet forut for en eventuell etablering av et felles IPR mellom Nord-

Troms regionråd og Tromsø-områdets regionråd. 



Under debatten kom det frem at et IPR bør også ha plass for opposisjonen.  

Leder foreslo derfor følgende endring i kap. 5, Organisering av rådet: 

Som rådets representantskap oppnevnes i tillegg til ordførerne, også varaordførerne samt én 
kommunestyrerepresentant fra hver av deltakerkommunene. 
 
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 september 2021.  

4. Vedtaket oversendes til Nord-Troms regionråd. 

 
 

Vedtak 

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 september 2021.  

4. Vedtaket oversendes til Nord-Troms regionråd. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 

nr 
24/21             MØTEKALENDER HØSTEN 2021 

 

Behandling 

Regionrådsleder presenterte og kommenterte forslaget til møtekalenderen for regionrådet.  I 

forslaget er regionrådsmøtene satt opp som fysiske møter med forbehold når det gjelder 

koronasituasjonen i medlemskommunene samt interkommunalt politisk råds sammensetting. Når 



det gjelder møtene i arbeidsutvalget foreslår leder at disse arrangeres digitalt. Leder viste til 

erfaringen med digitale møter i tiden etter Covid-19 pandemien kom inn over oss. 

Regionrådsleder fremsatte følgende forslag til vedtak. 

Innstilling 

1. Møtekalenderen for høsten 2021 vedtas slik den foreligger, frem til ny organiseringsmodell 

for IPR foreligger. 

2. Neste regionrådsmøte etter ferien settes til torsdag 2. september.  

 

Vedtak 

1. Møtekalenderen for høsten 2021 vedtas slik den foreligger, frem til ny organiseringsmodell 

for IPR foreligger. 

2. Neste regionrådsmøte etter ferien settes til torsdag 2. september.  

Enstemmig vedtatt 

Vedtatt møteplan. 

Dato Klokkeslett Sted/form Møte 

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

Torsdag 2 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 

 

Sak 

nr 
25/21 

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

2020 

 

Behandling 

Regionrådet behandlet årsmelding og årsregnskap for 2020. Et enstemmig regionråd sluttet seg til 

fremlagt årsrapport og årsregnskap for 2020.  

 



Innstilling 

1. Årsrapport med årsregnskap for 2020- rapport godkjennes. 

2. Mindreforbruk for 2020 avsettes til fond. 

Vedtak 

1. Årsrapport med årsregnskap for 2020- rapport godkjennes. 

2. Mindreforbruk for 2020 avsettes til fond. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 

nr 
26/21                                                EVENTUELT 

Ingen innmeldte saker under dette punktet. 

 

Møtet ble avsluttet 13.20. 

 

Yngve Voktor     

Daglig leder     

 

 


