Protokoll
Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2021
Dato
2.9.2021
Møte nr.4
Vår ref.
Kl
10:00-13:45
Sted
Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen
Til stede:
Tromsø kommune
Varaordfører Marlene Berntsen Bråten (SP). Irene Vanja
Dahl (V), Jarle Heitmann (AP), vara for ordfører Gunnar
Wilhelmsen. Mats Hegg Jakobsen (SP) møtte for
varaordfører fra 12:15.
Administrasjon
Ingen

Referent: Yngve Voktor

Antall sider

Forfall:
Tromsø kommune:
Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP).
Varaordfører Marlene Berntsen Bråten, permittert
kl.11:20.
Kommunedirektør Stig T Johnsen.
Balsfjord kommune:
Varaordfører Fritjof Winter (H)

Balsfjord kommune:
Ordfører Gunda Johansen (AP) og og Jens-Olav Løvlid (SP).
Administrasjon
Rådmann Øyvind Korsberg
Karlsøy kommune
Ordfører Mona Pedersen (KF), varaordfører Parabaran
Rajalingam (SV) og Gunn Hansen (SP), representanten måtte
forlate umiddelbart etter at møtet ble åpnet.
Administrasjon
Kommunedirektør Leif Hovden
Sekretariat:
Yngve Voktor, daglig leder
Eksterne gjester:
Ingrid Bertinussen, prosjektleder, Tromsø kommune.
Anita Irene Andresen og Stian Larsen, næringsseksjonen,
Troms og Finnmark fylkeskommune.
Møteledelse:
Regionrådsleder og ordfører Mona Pedersen
Legges ut på regionrådets hjemmeside:
http://www.tromso-omradet.no
og Facebooksiden.
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Sak
27/21

INNKALLING OG DAGSORDEN

nr

Behandling
Innkalling godkjennes. Til dagsorden viste regionrådsleder til den innkomne Årviksandserklæringen
samt vedtak fattet i Nord-Troms regionråd, 30.-31.8.2021 vedrørende felles IPR. Regionrådsleder
foreslår at erklæringen behandles forut for sak 30/21 Interkommunalt politisk råd-status og
fremdrift. Årviksand erklæringen får saksnummer 33/21 og behandles forut for behandlingen av sak
30/21.
Innstilling
Innkalling og dagorden vedtas med de endringer som er fremkommet.
Vedtak
Innkalling og dagorden vedtas som fremlagt.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

28/21

PROTOKOLL

Behandling
Protokoll fra regionrådets møte 11.6.2021 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
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Sak
nr

29/21

REGIONAL KYSTSONEPLAN – STATUS OG FREDRIFT

Behandling
Prosjektleder orienterte om arbeidet med regional Kystsoneplan herunder status og planlagt
fremdrift. Regionrådet takket for en god presentasjon samt prosjektleders arbeid med
kystsoneplanen.
Forslag til vedtak
Prosjektleders orientering tas til etterretning.
Vedtak
Prosjektleders orientering tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

33/21

ÅRVIKSAND ERKLÆRINGEN

Hva saken gjelder
Regionrådsleder viste til Årviksand erklæringen samt melding om vedtak fattet i Nord-Troms
regionråd (NTRR), 30.-31. august 2021. Mottatt på epost fra regionrådsleder, Ørjan Albrigtsen i NordTroms regionråd og videresendt av sekretariatsleder til regionrådets medlemmer samme dato, etter
avtale med regionrådsleder Mona Benjaminsen.
Behandling
Regionrådsleder orienterte rådet om arbeidet i arbeidsgruppen frem til dags dato, hun viste også til
vedtatt intensjonsavtale samt forslag til formål og visjon utarbeidet av arbeidsgruppen.
Deretter åpnet man for debatt rundt Årviksand erklæringen samt Nord-Troms regionråds vedtak av
30.-31.8.2021, sak 42/21, Interkommunalt politisk råd- neste steg.
Ordfører, Gunda Johansen var av den oppfatning at Tromsø-områdets regionråd fortsetter prosessen
med etablering av et IPR med eller uten Nord-Troms kommunene. Vi holder imidlertid «døren åpen»
dersom NTRR på et senere tidspunkt ønsker å gå inn i IPR sammen med oss.

3

Regionrådsleder var enig med Johansens syn og oppfatning i saken og presiserte at også hun vil holde
døren åpen for eventuelle Nord-Troms kommuner som ønsker å inngå i et IPR sammen med oss. Vi
må svare høflig og respektere Nord-Troms regionråds oppfatning og vedtak i saken.
Det var konsensus for dette i regionrådsmøtet. Regionrådsleder foreslo derfor at hun skriver et
tilsvar til Nord-Troms regionråd, på Årviksand erklæringen, herunder også regionrådets vedtak i
saken ved regionrådsleder. Sekretariatsleder videresender dette til NTRR’s sekretariat samt
regionrådsleder.
Vedtak
1. Regionrådsleder skriver et tilsvar på Årviksand erklæringen
2. Sekretariatsleder videresender dette til Nord-Troms regionråd ved sekretariat og
regionrådsleder.
Enstemmig vedtatt

Sak
nr

30/21

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD -STATUS OG FREMDRIFT

Behandling
Regionrådet viser til behandlingen av Årviksand erklæringen i sak 33/21 Årviksand erklæringen som
ble behandlet forut for denne saken.
Et enstemmig regionråd går videre med sak 30/21 i tråd med sakskartet. Rådet ønsker at prosessen
fortsetter som planlagt.
Vedtak
1. Tromsø-områdets regionråd vedtar arbeidsutvalget sitt forslag til saksfremlegg som omfatter
Opprettelse av interkommunalt politisk råd, forslag til samarbeidsavtale, og forslag til Formål
og visjon.
2. Tromsø-områdets vedtak sendes kommunene Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Kvænangen,
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
3. Tromsø-områdets regionråd ber de respektive kommuner om å behandle saken i de enkelte
kommunestyrer, innen utgangen av september 2021.
4. Interkommunalt politisk råd opprettes 1.1.2022.

Enstemmig vedtatt
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Sak nr 31/21

INNBYGGERSTRATEGI- EN PRESENTASJON VED TROMS OG
FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Behandling
Prosjektleder presenterte forprosjektet samt de interessante funnene som ble gjort i løpet av
prosjektperioden.
Et enstemmig regionråd ser resultatene av forprosjektet så interessant og viktig at en ønsker at
forprosjektet går over i et hovedprosjekt.
Følgende vedtak ble fattet enstemmig.
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

32/21

EVENTUELT

Ingen saker ble innmeldt under dette punktet

Møtet ble avsluttet 13.20.

Yngve Voktor
Daglig leder

5

