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Hva saken gjelder
Interpellasjon til kommunestyremøte 29. januar 2020 fra kommunestyrerepresentant Ann-Sissel
Enoksen (ByLa)

Saksutredning
Interpellasjon fra Ann-Sissel Enoksen (ByLa):
«Bygging av ny barnehage på Trondjord
I posisjonens endringsforslag til HØP, 11.12.2019, ble det i verbalforslag 4. forklart at dersom
bygging av ny barnehage på Trondjord skulle gjennomføres i 2020 måtte barnetallet gå opp.
Under den påfølgende debatten ble det fra talerstolen også antydet at det til høsten kun ville
være 2 barn igjen i Trondjord barnehage.
Vi mener at noen har blitt feilinformert. Det er ikke 2 barn igjen fra høsten 2020, men det går ut
2 barn fra høsten 2020. I dag er det 6 barn i barnehagen. I tillegg vet man at fristen for å søke
barnehageplass ikke utløper før i mars 2020. Det blir dermed ikke riktig å anta at 4 barn ønsker
å si opp plassen og at ingen nye vil søke, slik at det kun blir 2 barn igjen.
Kommunestyret er heller ikke informert om at 8 SFO-barn i tillegg vil benytte barnehagen i
samdrift med skolen, og at barnehagen har barn med særskilt behov for tilrettelegging. Ei
tilrettelegging som krever plass og fasiliteter som kun en ny barnehage kan tilby. Flere
småbarnsforeldre har nå vært i muntlig dialog med barnehagen, med behov for barnehageplass
på nyåret, og 3 nye familier med små barn ventes tilflyttet på nyåret.
Det eneste som er endret siden kommunestyret i september 2019 vedtok at Trondjord
barnehage skulle bygges i 2020 er at kostnadene i forbindelse med forarbeidet til den
forestående byggingen har økt.
Foreldre, ansatte og barn er orientert om at barnehagen flytter inn i skolens lokaler allerede på
nyåret, på grunn av byggingen av den nye barnehagen. Skolen er nå klarlagt til å ta imot
barnehagen. Leker, madrasser og annet driftsutstyr er pakket ned og flyttet opp til skolen. Alle
forberedelser er gjort. Avbrudd i denne prosessen vil medføre ytterligere kostnader, til de
allerede påløpte kostnadene.
Som Tromsø kommunes administrasjon kjenner til måles distriktenes utvikling i et historisk
perspektiv. Og, i denne sammenheng vet man at Trondjord barnehage, til tross for enkelte år
med lavt barnetall gjennomsnittlig har hatt opp mot full barnehage.
Kvaløyvågen/Trondjord er en av de få bygder som opplever fremgang i folketallet, flere
nyetablerte familier, familie økning og eventyrlige leveranser til fiskebruket.
Kvaløyvågen/Trondjord har også Tromsø kommune sin yngste gjennomsnittsalder på fiskere,
der flere har investert i nye fiskebåter og landanlegg. Etablering av SalMar sine
havbrukslokaliteter i nærområdet, store innvesteringer i turistnæringer, og en nærbutikk med
gode resultater, som både er eid drevet av lokalbefolkningen viser både ei bygd i sterk vekst og
med tydelig behov for ny barnehage.
Spørsmål:
Vil man bevilge penger til bygging av ny barnehage på Trondjord i 2020 ettersom det er flere
barn i Trondjord barnehage enn politisk ledelse har vært kjent med?»
Om interpellasjoner
Tromsø kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer regulerer hvordan
interpellasjoner skal behandles i kommunestyret. Interpellasjon er en skriftlig forespørsel til
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ordfører som gjelder et prinsipielt spørsmål. Interpellasjonen skal være kort, og den skal ikke
inneholde begrunnelse eller kommentarer ut over det som er nødvendig for å klargjøre
interpellasjonen.
Interpellasjon kan ikke gjelde saker som allerede ligger til behandling i kommunale folkevalgte
organer, eller ha samme innhold som en allerede framsatt interpellasjon som ennå ikke er
besvart. Interpellasjonen må videre gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets
virkeområde.
En interpellasjon skal være meddelt ordfører senest 7 kalenderdager, klokken 12, før et
kommunestyremøte.
Det settes av inntil 1 ½ time i alle ordinære møter til muntlig spørretime, interpellasjoner og
folkets spørretime. I ekstraordinære møter settes det ikke av tid til spørsmål eller
interpellasjoner. Som hovedregel skal spørsmål og interpellasjoner behandles først i møtet.
Ordfører kan besvare interpellasjonen selv, eller la en annen med møte- og talerett gjøre det.
På bakgrunn av svaret på interpellasjonen, kan det fremmes forslag til videre saksbehandling
eller i aktuelle saker – en uttalelse fra kommunestyret. Kommunestyret avgjør med 2/3 flertall
om fremmet forslag skal behandles, avvises, eller om realitetsbehandlingen skal utsettes.
Dersom forslaget blir vedtatt tatt opp til behandling, kan kommunestyret med alminnelig flertall
vedta den. Det kan også beslutte at saken først skal utredes av administrasjonssjefen, og
legges fram med innstilling på et senere møte

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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