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Hva saken gjelder
Orientering til kommunestyret om alle endelige vedtak fattet av de fem hovedutvalgene denne
måneden.

Saksutredning
Reglement for hovedutvalgene fastsetter at kommunestyret skal orienteres om saker som
endelig behandles av hovedutvalgene:
Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder deres ansvarsområder,
begrenset av de rammer og retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. Saker som har
vært til endelig behandling i hovedutvalgene skal sendes samlet til kommunestyret som
orienteringssak.
Dette er en orientering til kommunestyret om hovedutvalgenes endelige vedtak i april 2021.
Helse- og velferdsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i helse- og velferdsutvalget 12.04.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382136
Utvalget hadde to saker oppe til behandling som ble endelig avgjort:
10/21 - Høringssvar ny boligsosial lov
Vedtaket fra utvalget:
Tromsø kommune støtter Kommunal- og modernisetringsdepartementets forslag til lov om
kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.
Tromsø kommune ser det som viktig å komme med noen presiseringer, som bør fremkomme av
ny lov. Disse presiseringene er knyttet mot:
- Det økonomiske ansvaret tilknyttet rettigheten. Dette er særlig viktig for kommuner som
er vertskommune for ulike heldøgns institusjoner at det ikke tilkommer en ekstra
økonomisk belastning ved utskriving og ønske om bosetting i institusjonskommune. Det
vises i denne sammenheng til lov om sosiale tjenester i NAV § 3, som forslag til lovtekst
- Husbanken sine låne og tilskuddsordninger må tilpasses det boligløftet som vil bli
nødvendig i enkelte kommuner, og tilpasses differensiert utbygging i både kommunal og
privat regi.
- Det bør følge med kompetansehevingsmidler tilknyttet den utvikling av kompetanse som
blir nødvendig for forsvarlig og god faglig oppfølging av ny lov
For øvrig vises det til høringssvar

13/21 - Høyt antall utskrivningsklare pasienter UNN og lange ventelister til langtids- og
korttidsplass i institusjon - Behov for midlertidige strakstiltak
Vedtaket fra utvalget:
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1. Saken tas til orientering
2. En avdeling ved Kvaløysletta sykehjem drives videre. Driftsmidler 2021 tas opp i
økonomirapport 1. Eventuell videre drift utover 2021 legges inn i HAP.
3. Helse- og velferdsutvalget mener det er behov for å foreta en utredning av behovet for å
få etablert et gjennomgangsbygg for heldøgnsplasser før nytt Bo- og velferdssenter på
Kvaløysletta er ferdigstilt. Utvalget ber om at saken legges frem innen mai 2021.
4. Man tar med en distriktsrepresentant i den tverrfaglige arbeidsgruppen som nedsettes i
Punkt 4 i saken.
Miljø-, klima og samferdselsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i miljø-, klima- og samferdselsutvalget
13.04.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382647
Utvalget hadde i utgangspunktet ingen saker til endelig behandling, men gjorde følgende
vedtak:
1. MKS-utvalget ber ordføreren sikre at beredskapsplanverket for mottak av reaktordrevne
fartøy ved Grøtsund industrihavn blir behandlet av kommunestyret.
2. MKS-utvalget ber om at kommunestyret får utvidet innsyn, og tilgang på hele
ROSanalysen som er grunnlaget for utarbeiding av beredskapsplanverket.
Kultur-, idrett- og friluftsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i kultur-, idrett- og friluftsutvalget 14.04.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382659
Utvalget hadde seks saker oppe til behandling som ble endelig avgjort:
17/21 - Fordeling av tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, IMDis midler
og flerkulturelle tiltak 2021
Vedtak fra utvalget:
1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner fordeles slik det fremgår i tabell 1.
2. Tilskudd til frivillige tiltak i lokalsamfunn, flerkulturelle tiltak og arbeid mot rasisme og
diskriminering fordeles slik det fremgår i tabell 2.
3. Tilskudd til å øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid
eller utdanning blant innvandrere fordeles slik det fremgår i tabell 3.
4. Tilskudd til å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og
motarbeid av diskriminering av LHBTIQ- personers rettigheter fordeles slik at det
fremgår i tabell 4.

18/21 - Tilskudd Arctic Pride 2021
Vedtaket fra utvalget:
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Søknad om tilskudd til Tromsø Arctic Pride 2021 imøtekommes med 95 000 kr. Beløpet dekkes
over midler avsatt til formålet i Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.
19/21 - Navn på ny idrettshall på Storelva
Vedtaket fra utvalget:
Den nye idrettshallen på Storelva gis navnet Rødtindhallen
20/21 - Etablering av kulturråd for det frivillige kulturliv i Tromsø - orienteringssak
Vedtaket fra utvalget:
Kultur-, idretts- og friluftslivsutvalget tar framlagt informasjon om etablering av et kulturråd for
det frivillige kulturlivet i Tromsø til orientering.
21/21 - Fordeling av tilskudd til idrettsformål 2021
Vedtaket fra utvalget:
Fordelingen av tilskudd til idrettsformål gjøres slik det fremgår i saksfremlegget.
22/21 - Tilskudd til nærmiljø og frivillighet
Vedtaket fra utvalget:
1. Bukta arrangørskole tildeles et tilskudd på 100 000 kroner fra ordningen nærmiljø og
frivillighet
2. Tromsø Forsvarsmuseum tildeles et tilskudd på 100 000 kroner til et forprosjekt fra
ordningen nærmiljø og frivillighet

Kommune- og byutviklingsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i kommune- og byutviklingsutvalget 15.04.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200376508
Utvalget hadde sju saker oppe til behandling som ble endelig avgjort:
22/21 - Plan 0592 - Reguleringsplan for området Breivangveien – Dramsveien – eiend.
Breivang 119/747 – reguleringsendring etter forenklet prosess
Vedtaket fra utvalget:
I reguleringsplan 0592 vedtas følgende endringer:
1) Arealplankart endres i tråd med administrasjonens forslag til plankart 0592a av
22.02.2021.
2) Det vedtas følgende ny reguleringsbestemmelse som ny § 6:

4

Det kan ikke gis brukstillatelse for ny boenhet på gnr/bnr 119/641, eller senere fradelte
parseller fra denne eiendommen, før adkomstveg er opparbeidet i 5 meters bredde fra
gang- og sykkelveg i nord og frem til eiendomsgrensen mellom 119/641 og 119/3351.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.
23/21 - Plan 1931 – Detaljreguleringsplan for Ishavsbyen videregående skole – til offentlig
høring og ettersyn
Vedtaket fra utvalget:
1. For å oppnå målene for byvekstavtalen/tenk Tromsø er det viktig at en tilrettelegger for å
velge alternativt til bil, gjennom gode kollektivtilbud, og tilrettelegging for sykkel og
gange. I KPA med henvisning til statens vegvesen sin sykkehåndbok finnes det krav
knyttet til sykkelparkering. Med ei beregning på 1000 elever/studenter og 230 ansatte vil
det kreves ei tilrettelegging for 834 sykkelparkeringer. I saksfremlegget står det at en
mener dette er et svært høyt nivå i forhold til kjent behov og dagens bruk", og foreslår et
minimumstall på 300 sykkelparkeringer, hvorav ca halvparten vil være under tak. Vi
mener at det bør stilles krav om å tilrettelegge for det antall som KPA stiller, og at disse
blir i størst mulig grad tilrettelagt under tak. Vi ber om at forslagsstiller justerer
planforslaget slik at man i endelig planforslag sikrer at dette kravet i størst mulig grad
kan imøtekommes.
2. Forslag til detaljreguleringsplan 1931 –Detaljreguleringsplan for Ishavsbyen VGS med
plankart av 16.03.2021 og planbestemmelser av 25.03.2021, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-10.
24/21 - Plan 1930 detaljregulering 1930 Klubbeneset industriområde, Brensholmen. Til offentlig
ettersyn
Vedtaket fra utvalget:
Forslag til detaljreguleringsplan1930 Klubbeneset med plankart datert 15.03.2021 og
bestemmelser datert 30.03.2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12 -10.
27/21 Geodataplan 2021 – 2024
Vedtaket fra utvalget:
Geodataplan for perioden 2021 – 2024 tas til orientering.
28/21 - Orientering om arbeid med å sikre hjemmetjenesten parkering langs Strandvegen
Vedtaket fra utvalget:
Saken om prosessen rundt sikring av parkering for hjemmetjenesten sine biler ved
hjemmebesøk til pleietrengende langs Strandkanten blir tatt til orientering.
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29/21 UTBYGGINGSAVTALE LOGISTIKKTERMINAL BREIVIKA – GODKJENNING
Vedtaket fra utvalget:
Utbyggingsavtale for logistikkterminalen i Breivika, signert av Posten Eiendom Tromsø AS
11.06.2020,godkjennes.
30/21 Utbyggingsavtale plan 1774 - Skjelnan Utbygging AS, godkjenning.
Vedtaket fra utvalget:
Utbyggingsavtale for Skjelnan, plan 1774, signert av Skjelnan Utbygging AS 25.06.2020,
godkjennes.
Oppvekst- og utdanningsutvalget
Oppvekst- og utdanningsutvalgets møte 16.04.2021 ble avlyst.

Konklusjon
Redegjørelsen om hovedutvalgenes vedtak tas til orientering.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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