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Privat forslag -– Støtteordning for passering av bommer i
forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for
barn og unge
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Forslaget fyller vilkårene for behandling.

2.
Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Mari Enoksen Hult
Direktør for organisasjon
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Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentant Tone Marie Myklevoll (Ap) om
støtteordning for passering av bommer i forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter
for barn og unge.

Saksutredning
Privat forslag fra Tone Marie Myklevoll (Ap)
(Ap)-– Stotteordning
Støtteordning for passering av bommer i
forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge:
Om noen få måneder innføres det bompengeavgift i Tromsø. Bompenger er en flat skatt som
derfor kan ramme spesielt lavinntekts barnefamilier hardt økonomisk. På den bakgrunn ønsker
jeg å få utredet muligheten for å lage en ordning med kommunal støtte til lavinntekts
barnefamilier som må bruke privat bil for å frakte barn til skole/barnehage og/eller
fritidsaktiviteter. Samme beløpsgrenser og beregninger av husstandenes inntekter som
beskrevet i forskriften om foreldrebetaling i barnehager legges til grunn for utredningen.
Ordningen skal ta utgangspunkt i samme type ordning som allerede er etablert og innført i
Fredrikstad kommune:
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/bolig/stotte-til-bomavgifterfor-barnefamilier/
Utredingen legges frem for kommunestyret så snart som mulig, og absolutt senest innen
utgangen av äret
året -– slik at ordningen kan samordnes med kommunens budsjett. Saken må anslå
hvor stort beløp som vil være nødvendig å avsette. Det må også undersøkes mot Fredrikstad
kommune og eventuelt andre kommuner med samme type ordning hvilke erfaringer de har hatt
etter innføringa av ordninga hos dem.

Forslag til vedtak:
1.
Kommunedirektøren utreder og legger frem forslag til kommunal støtteordning for
passering av bommer i forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn
og unge.
Ordningen skal baseres på samme type ordning i Fredrikstad, og ta utgangspunkt i
2.
samme beløpsgrenser og beregninger av husstandenes inntekter som beskrevet i
forskriften om foreldrebetaling i barnehager legges til grunn for utredningen.
3.
Saken legges frem for kommunestyret, senest i desember 2022.
4.
Det fremlagte forslaget må ta høyde for at stønadsordningen skal kunne gis
tilbakevirkende kraft fra bompengeinnkrevinga starter opp.
Om private forslag
I henhold til reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for Tromsø kommune pkt. 4.7
kan medlem av kommunestyret fremsette privat forslag til vedtak. Private forslag kan bare
omhandle en
én sak, og saken må høre inn under kommunens ansvarsområde.
Private forslag kan ikke ha samme innhold som konkrete saker som ligger til behandling i et av
kommunestyrets organer. Representantene kan heller ikke fremme forslag med samme innhold
som konkrete saker som har vært ferdigbehandlet i kommunestyrets organer i samme
valgperiode, uten å ha fått nødvendig tilslutning.

Formannskapet avgjør etter reglementet om forslaget fyller vilkårene for behandling. Hvis saken
tas til behandling innstiller formannskapet til kommunestyret. I innstillingen skal
det fremgå hvorvidt vilkårene for behandling er oppfylt. Formannskapet skal i tillegg komme
med forslag til den videre behandlingen.
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Konklusjon
Forslaget omhandler muligheten for en kommunal støtteordning og hører derfor inn under
kommunens ansvarsområde. Forslaget har ikke samme innhold som andre saker til behandling
i kommunestyrets organer eller som har vært behandlet i inneværende periode. Saken oppfyller
derfor vilkårene for behandling.
I henhold til reglementet overlates det til formannskapet å fremme innstilling i saken til
kommunestyret og komme med forslag til videre behandling.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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