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Valg av styrer, råd og utvalg som oppnevnes av Miljø-, klimaog samferdselsutvalget
Innstilling til vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes i nevnte styrer, råd og utvalg:
1. Lyngsalpan Landskapsvernområde
Medlem:
Varamedlem:
2. Alminnelig skjønnsnemnd
Medlem 1:
Varamedlem:
Medlem 2:
Varamedlem:
3. Vannområdeutvalget Balsfjord- Karlsøy
Medlem:
Varamedlem:
Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Mari E. Hult
Stabssjef for politisk og administrativ ledelse
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Hva saken gjelder
Oppnevning av representanter fra Tromsø kommune i diverse styrer, råd og utvalg.

Saksutredning
1. Lyngsalpan Landskapsvernområde
Regjeringen har vedtatt at Nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt, og har
iverksatt en ny forvaltningsmodell. Lyngsalpan landskapsvernområde er et slikt verneområde,
og Tromsø kommune fikk desember 2009 invitasjon til å delta i denne nye forvaltningsmodellen,
sammen med de andre kommunene, Lyngen, Storfjord og Balsfjord.
Styrets sammensetning:
Verneområdestyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra de berørte kommunene,
fylkestinget i Troms og Finnmark og Sametinget. Hver kommune skal være representert med ett
medlem med vara og innstiller en kvinne og en mann blant kommunestyrets medlemmer.
Oppnevningsperioden følger valgperioden.
Verneområdestyret velges selv in leder og nestleder.
2. Alminnelig skjønnsnemnd
Skjønnsnemnder oppnevnes med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951 nr.
19 og forskrift til samme lov, gitt ved kgl.res. 17. september 1999. Skjønnsnemnder fastsetter
erstatning for ytelser, tap og skade som følge av rekvisisjon, jf Forskrift om militære
rekvisisjoner §§ 22 - 29.
Kommunen skal foreslå to medlemmer og to varamedlemmer til alminnelig skjønnsnemnd. Etter
forslag fra kommunen oppnevner fylkesmannen to medlemmer med varamedlemmer, ett av
disse medlemmer som leder. Det tredje medlem med varamedlem oppnevnes av den militære
myndighet. Medlemmer eller varamedlemmer som oppnevnes, bør ikke velges blant personer
som er mobiliseringsdisponert til militære styrker, herunder heller ikke personer som har fått
innvilget utsetting med frammøte ved mobilisering.
Etter domstolloven må personene være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er
vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggende.
For øvrig vises det til likestillingslovens som bestemmer at begge kjønn skal være representert.
Oppnevningsperioden følger valgperioden.
3. Vannområdeutvalget Balsfjord- Karlsøy
Norge er delt inn i 16 vannregioner som administreres av 11 fylkeskommuner som er utpekt
som vannregionmyndigheter. Disse regionale myndighetene skal koordinere arbeidet med å
gjennomføre ansvaret som følger av «Forskrift om rammer for vannforvaltningen»
(vannforskriften, som trådte i kraft 01.01.2007). Regionen i Troms er delt inn i flere
vannområder; herunder Lyngen – Skjervøy, Bardu – Målselv og Balsfjord – Karlsøy.
Vannområdet Balsfjord – Karlsøy omfatter hele Karlsøy, hele Tromsø og deler av Lyngen,
Balsfjord samt en flik av Storfjord kommune.
Vannområdet utvalget for Balsfjord – Karlsøy ble opprettet i 2018 med politiske representanter
fra hver kommune. Vannområdeutvalgets oppgave er å sikre lokal forankring, fremskaffe lokal
kunnskap og generere forslag til miljøtiltak.
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Utvalgets sammensetning:
I henhold til forskriftens § 22 skal vannregionmyndigheten innenfor den enkelte region opprette
et vannregionutvalg under ledelse av vannregionmyndigheten. Det skal velges 1 fast
representant og en vararepresentant fra Tromsø kommune.
Oppnevningsperioden følger valgperioden.

Vedtakskompetanse
Miljø-, klima- og samferdselsutvalget er i henhold til delegasjonsreglementet punkt 11 gitt
myndighet til å oppnevne medlemmer og representanter til alle styrer, råd og utvalg som faller
inn under utvalgets ansvarsområde og som ikke er lagt særskilt til kommunestyret selv.

Vedlegg
Vedtekter for verneområdet for Lyngsalpan lanskapsverneområde
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