
  

Protokoll 

Møte i Tromsø-områdets regionråd - 2021 

Dato 5.2.2021 Møte nr. 1 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider 

Kl 10.00-13.00     

Sted Videomøte- Teams  

Til stede:  
Tromsø kommune 
Varamedlem Jarle Heitman (AP), for ordfører Gunnar 
Wilhelmsen, varamedlem, Mats Hegg Jakobsen (SP) for 
varaordfører Marlene Braathen (SP) og varamedlem Rolleiv 
Lind (H) for Irene Vanja Dahl (V).  
Administrasjon 
Konst. kommunedirektør Mari Enoksen Hult. 
Balsfjord kommune:  
Ordfører Gunda Johansen (AP) og varaordfører Fritjof 
Winter (H) og Jens-Olav Løvli (AP). 
Administrasjon 
Rådmann Øyvind Korsberg 
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: 
Trygg Trafikk Troms og Finnmark - Helga Anette Melhus, 
regionleder og Harald Heieraas, seniorrådgiver 
Troms og Finnmark fylkeskommune – Ole-Martin Linaker, 
seniorrådgiver 
 

Forfall: 
Tromsø kommune:  

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP),  

varaordfører Marlene Braathen (SP) og Irene Dahl (V). 

 

  

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 
01/21               INNKALLING OG DAGSORDEN  

 
Behandling 

Til dagsorden. Representanten Rolleiv Lind (H) meldte inn et spørsmål vedrørende møtet mellom 

samferdselsministeren og politisk ledelse i Balsfjord og Tromsø kommune, tirsdag 2/2 i år. 

Regionrådsleder foreslo at dette tas under sak 09/21 Eventuelt, noe som representanten Lind sa seg 

enig i. 

 

Forlag til vedtak 

 

Innkalling og dagorden vedtas med tilleggssak som ble fremmet i møtet. Saken behandles under sak 

09/21: Eventuelt. 

Vedtak 

Innkalling og dagorden vedtas med tilleggssak som ble fremmet i møtet. Saken behandles under sak 

09/21: Eventuelt. 

 Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 

nr 
02/21                                    PROTOKOLL 

 

Behandling 

Protokoll fra regionrådets møte, 20.11.2020 ble lagt frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 20.11.2020, vedtas slik den er forelagt 

 
Vedtak 

Protokoll fra regionrådsmøte, 20.11. 2020 slik den er forelagt. 

Enstemmig vedtatt 



 

Sak 

nr 
03/21             KORONASITUASJONEN I REGIONRÅDETS KOMMUNER 

   

Behandling 

Balsfjord kommune: 

Ordfører Gunda Johansen orienterte om følgende status i kommunen: 

 Ingen påvist smitte hos kommunens innbyggere. Har hatt fremmedarbeider hvor det er påvist 

smitte, dette har imidlertid ikke ført til smitte av innbyggere i kommunen. Bedriftene tar ansvar. 

Kommunens administrasjon følger situasjonen nøye, opplyser ordfører. 

Tromsø kommune: 

Påtroppende varaordfører Mats Hegg Jakobsen opplyste at Tromsø kommune har kontroll over 

smitten i Tromsø per dags dato. Når det gjelder vaksinasjon så er man godt i gang. Tromsø kommune 

venter imidlertid på mer vaksine. 

Karlsøy kommune: 

Ordfører Mona Pedersen opplyste at kommunen har registrert en smittet person i 2021. Denne 

personen hadde blitt smittet på reise. Videre, Karlsøy kommune er godt i gang med vaksinering. 

Ordførerne fra Balsfjord og Karlsøy samt rådmennene applauderer Tromsø kommune for 

håndteringen av koronasituasjonen.  

 

Sak 

nr 
04/21                  GODKJENNING AV MØTEKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR 2021 

 

Behandling 

Forslag til møtekalender for første halvår 2021 ble justert i tråd med AU ‘s ønsker. Det endelige 

forslaget ble så presentert for møtet. 

 

Forslag til vedtak  

1. Regionrådet vedtar justert forslag til møtekalender for første halvår 2021. 



2. Møtekalenderen legges ut på regionrådets hjemmeside. 

 

Vedtak 

1. Regionrådet vedtar justert forslag til møtekalender for første halvår 2021. 

2. Møtekalenderen legges ut på regionrådets hjemmeside. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 05/21                          TRYGG TRAFIKK-ORIENTERING 

 

Behandling 

Trygg Trafikk Troms og Finnmark ved regionleder, Helga Anette Melhus og seniorrådgiver Harald 

Heieraas orienterte  regionrådet om organisasjonen, dens virksomhetsområder samt 

tiltaksordningen Trafikksikker kommune. 

Forslag til vedtak 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

Vedtak 

Orienteringen tas til etterretning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Sak 

nr 
06/21          KOMPETANSEFORUM ARKTIS 

 

Behandling 



Spesialrådgiver Ole-Martin Linaker fra Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å orientere 

regionrådet om fylkeskommunens satsing, Kompetanseforum Arktis. 

 

Forslag til vedtak 

Informasjonen  fra fylkeskommunen tas til orientering. 

 

Vedtak 

Informasjonen fra fylkeskommunen tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 

nr 
07/21 

INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 

FOR KOMMUNENE I TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD OG NORD-TROMS 

REGIONRÅD, STATUS 

 

Behandling 

Regionrådsleder og leder for arbeidsgruppen orienterte regionrådet om gruppens sammensetting 

samt status og fremdrift, samt arbeidet fremover mot sommeren. Herunder også forslag til 

lokalisering av sekretariat.  

Tromsø kommunes deltakelse i arbeidsgruppen er savnet noe som har blitt formidlet til ordfører 

Mona Pedersen fra representanten for Nord-Troms regionråd, ordfører i Storfjord kommune, Geir 

Varvik (H). Både gruppeleder Jarle Heitman (AP) og påtroppende varaordfører Mats Hegg Jakobsen 

(SP) forsikret regionrådet om at Tromsø kommune tar plass i arbeidsgruppen med et medlem. 

Varaordfører i Tromsø kommune vil gå inn i arbeidsgruppen 

Ordfører Gunda Johansen opplyste at man er litt usikker på om en har kommunene Kvænangen og 

Nordreisa med i prosessen. Det er usikkert om de heller retter seg inn mot Vest-Finnmarkrådet.  

 

Forslag til vedtak 

Tromsø kommune går inn i arbeidsgruppen med en representant. 

 

Vedtak 

Tromsø kommune går inn i arbeidsgruppen med en representant. 



Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 

nr 
08/21                      ARKTISK JERNBANEFORUM 

 

Behandling 

Regionrådsleder og ordfører Gunda Johansen orienterte om første møte i Arktisk jernbaneforum. Det 

ble videre orientert om at Tone Marie Myklevoll vil inngå i arbeidsutvalget for Tromsø-områdets 

regionråd.  

Behandling 

Regionrådsleder foreslår at jernbaneforumets vedtekter sendes ut sammen med forslag til protokoll 

fra regionrådsmøtet. Videre at regionrådets representant i arbeidsutvalget inviteres til regionrådets 

møte 11. juni inneværende år.  

 

Sak 

nr 
09/21                                          EVENTUELT 

 

Spørsmål fra representanten Rolleiv Lind (H). 

I forbindelse med møtet som Tromsø kommune og Balsfjord kommune hadde med 

samferdselsministeren i uke 5, spurte Lind ordfører Gunda Johansen om hvilket inntrykk hun har 

etter møtet. 

Gunda Johansen gav et muntlig referat til Lind og regionrådet som sådan. Johansen avsluttet svaret 

med en konklusjon på møtet. 

Konklusjon: 

Statens vegvesen fikk i oppgave å se på planene for forlenging av midtdeler i Lavangsdalen på nytt 

igjen. Samtidig sette i gang et arbeid med å se på om en kan redusere fartsgrensen på gjeldende 

strekning og/eller vurdere en vinterfartsgrense. Videre må E8 tas opp igjen i revidert 

nasjonalbudsjett.  

Møtet ble avsluttet 13.00. 



 

Yngve Voktor     

Daglig leder     

 

 

 

 


