
  

Protokoll 

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 
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. 

Forfall: 
Tromsø kommune:  

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

og rådmann Øyvind Korsberg. 

 

  

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.  

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


 

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 

 

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. 

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.  

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 

 

Behandling 

Ingen saker under dette punktet..  

 

Møtet ble avsluttet 13.00. 

Yngve Voktor     

Daglig leder     

 


