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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 juni 2021.
Helse- og velferdsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i helse- og velferdsutvalget 07.06.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382139
Utvalget hadde tre saker oppe til behandling til endelig vedtak:
18/21 Høringssvar - forslag til endring i husleieloven
Utvalgets vedtak:
Tromsø kommune støtter forslaget om endringer i husleieloven, rettshjelpsloven og forskrift om
husleietvistutvalget, med forslag om tilføyelser.
Tromsø kommune foreslår at det tas inn hvem som skal ha veiledningsplikt i fht klage tilknyttet
ulike typer leieforhold.
Tromsø kommune foreslår at det opprettes et fora med lavterskelinngang for beboere som har
behov for muntlig veiledning ved klage
19/21 Plan for habilitering og rehabilitering 2021 - 2026
Utvalgets vedtak:
1. Plan for habilitering og rehabilitering 2021 – 2026 vedtas
2. Planen legges til grunn for utvikling av habilitering og rehabiliteringstilbudet i Tromsø
Kommune
3. Planens forslag til tiltak prioriteres i forbindelse med handlingsprogram og seksjonenes
virksomhetsplaner
4. Helse- og veferdsutvalget ber om at det årlig må legges fram til politisk behandlingen sak
som redegjør for hvor langt man er kommet når det gjelder de enkelte tiltak innenfor
utfordringsbilder for henholdsvis barn og unge, og for de voksne.
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20/21 Vedtaksrapportering Helse- og velferdsutvalget vår 2021
Utvalgets vedtak:
Redegjørelse for gjennomføring av vedtak fattet i Helse- og velferdsutvalget i perioden
01.10.2020-31.03.2021 tas til orientering

Miljø-, klima og samferdselsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i miljø-, klima og samferdselsutvalget 08.06.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382650
Utvalget hadde to saker oppe til behandling til endelig vedtak:
15/21 FNs nye globale naturavtale og Tromsø kommune
Utvalgets vedtak:
1. Tromsø kommune stiller seg positive til intensjonene bak FNs nye naturavtale.
2. Tromsø kommune ber Regjeringen om å ha en offensiv posisjon i forhandlingene om den
nye naturavtalen under FNs kommende biomangfoldkonferanse 11.- 24. oktober.
16/21 Vedtaksrapportering Miljø-, klima- og samferdselsutvalget vår 2021
Utvalgets vedtak:
Redegjørelse for gjennomføring av vedtak fattet i Miljø-, klima- og samferdselsutvalget i
perioden 01.10.2020-31.03.2021 tas til orientering

Kultur, idretts- og friluftsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i kultur-, idrett- og friluftsutvalget 09.06.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200222157
Utvalget hadde tre saker oppe til behandling til endelig vedtak:
28/21 Ordensregler ved Tromsø bibliotek og byarkiv
Utvalgets vedtak:
Tromsø kommune vedtar foreslåtte ordensregler for Tromsø bibliotek og byarkiv med hjemmel i
lov om folkebibliotek § 4, 3. ledd, med følgende endringer:
Legge til på punkt 2 i reglementene: "til sjenanse for andre", slik at setningen blir "Det er ikke
tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand til sjenanse for andre"
I tredje kulepunkt settes alkohol etter [..] med unntak for […]
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Nytt punkt 4 under følger ved brudd: "En formell bortvisning blir behandlet som enkeltvedtak i
henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
29/21 Behandling av tilskudd til idretts og aktivitetsformål – nærmiljø og frivillighet
Utvalgets vedtak:
1. Søknaden fra Ramfjord Ungdoms og Idrettslag imøtekommes med kr 99 000
2. Søknaden fra Skarven IL imøtekommes med kr 255 000
3. Søknaden fra Norsk Folkehjelp imøtekommes med kr 171 000
30/21 Vedtaksrapportering Kultur-, idretts- og friluftsutvalget vår 2021
Utvalgets vedtak:
Redegjørelse for gjennomføring av vedtak fattet i Kultur-, idretts- og friluftsutvalget i perioden
01.10.2020-31.03.2021 tas til orientering.

Kommune- og byutviklingsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i kommune- og byutviklingsutvalget 10.06.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200376511
Utvalget hadde ti saker oppe til behandling til endelig vedtak:
41/21 Plan 1903 - Detaljregulering Tomasjordvegen – til offentlig ettersyn
Utvalgets vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan 1903 – Detaljregulering Tomasjordvegen, gbnr 15/22 m.fl.,
med plankart datert 05.05.2020 og planbestemmelser av 20.05.2021, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn i åtte uker.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-10.
42/21 Plan 1914 – Kvaløyvågen reiselivsanlegg- og fritidsbebyggelse – Offentlig ettersyn
Utvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Det gjennomføres befaring i det aktuelle området i forkant av KOBY sitt møte i august.
Utviklingslaget og eventuelt andre interessenter inviteres med befaringa
43/21 Plan1913 - Detaljreguleringsplan for Bjerkakervegen 14, 119/1576, m.fl. - til offentlig
høring og ettersyn
Utvalgets vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan 1913 –Bjerkakervegen 14, gbnr 119/1576 m.fl., med plankart
av 23.04.2021 og planbestemmelser av 23.04.2021, sendes på høring og legges ut til
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offentlig ettersyn i seks uker.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-10.
44/21 Plan 1722 – Detaljregulering for Sjøkanten senter – Til offentlig ettersyn
Utvalgets vedtak:
1. Forslag til detaljreguleringsplan 1722 Sjøkanten senter, med plankart av 14.04.2021 og
planbestemmelser av 26.03.2021, legges ikke ut til offentlig ettersyn eller sendes på høring.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-10.
2. Videre planarbeid forutsetter at planforslaget utformes i tråd med Områdeprogram for
Lanesbukt (2010) og med nødvendige rekkefølgekrav for gjennomføring av planen. God
informasjon og medvirkning må ivaretas i planprosessen. Øvrige krav til
reguleringsplanlegging skal følges.
3. I neste KOBY gis det en gjennomgang av rekkefølgekrav i denne planen og omliggende
planer. Samt en vurdering av hva som kan gjøres for å få realisert gangvegen uavhengig av
fremdriftene i de siste planene som ikke er realisert.
46/21 Utbyggingsavtale Vervet - Utlegging til offentlig ettersyn
Utvalgets vedtak:
Forslag til utbyggingsavtale mellom Tromsø kommune og Vervet AS for utbyggingen av
Vervet legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.
47/21 Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn – Norheim plan 1888
Utvalgets vedtak:
Utbyggingsavtale for Norheim, plan 1888, signert av PEAB Utbygging AS legges ut til
offentlig ettersyn i 30 dager.
48/21 Orientering om bustadreserve og kapasitet i vedtatte og pågåande reguleringsplanar og i
kommuneplanen
Utvalgets vedtak:
Sak om bustadsreserve og kapasitet i vedtatte og pågåande reguleringsplanar og i
kommuneplanen blir tatt til orientering.
50/21 Salmar Farming AS - Søknad om endring i akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret på lokalitet 35337 Småvær - Til uttalelse
Utvalgets vedtak:
Tiltaket anses å være i tråd med gjeldende arealplan, jf. PLAN-0143 Kystplan
Tromsøregionen.
Tromsø kommune minner om at kommunen forventer at det i produksjonen til enhver tid
benyttes beste miljømessige og tilgjengelige løsning for å hindre utslipp, lus og rømming, jf.
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vedtak i sak 34/19. Herunder ligger en forventning om at det for de ulike lokalitetene
utarbeides tiltaksplan for reduksjon av kobber, mikro- og nanoplast i produksjonen, at
ressursgjenvinnings- potensialet for fosfor utredes og at hensiktsmessige tiltak iverksettes.
Denne forventningen er knyttet til utviklingskonsesjoner.
Tromsø kommune oppfordrer Statsforvalteren i Troms og Finnmark, dersom dette ikke
allerede er implementert, til å stille krav om at anlegget utstyres med landstrøm til fôrflåten
som også muliggjør lading av hybride arbeidsbåter for å minimere CO2-utslippet fra
produksjonen.
Tromsø kommune vil vurdere å påklage konsesjonsvedtaket dersom Statsforvalteren som
miljømyndighet ikke følger opp de overnevnte oppfordringene.
51/21 Vedtaksrapportering Kommune- og byutviklingsutvalget vår 2021
Utvalgets vedtak:
Saken utsettes. Vedtaksoppfølging for første kvartal 2021 legges ved saken
52/21 Fargefest i Storgata nord - Midlertidig fargelegging i gaten
Utvalgets vedtak:
1. Tromsø sentrum AS får tillatelse til å fargelegge en del av asfalten i Storgata nord.
2. Ansvarlig for at tiltaket, både utførelse og finansiering, er Tromsø Sentrum AS.
3. Tiltaket må innfri kommunens retningslinjer for gater og veger (kommunalteknisk norm),
klima og miljø samt bruk av kunst i offentlige byrom.
4. Løsningen må være enkel å reversere og ikke til hinder/skade for øvrige deler av gaten,
vareleveranse eller næringsvirksomhet.
5. Det etableres et digitalt «sjekkpunkt» som oppfordrer forbipasserende til å gi sine
meninger om utbedringen av Storgata nord.

Oppvekst- og utdanningsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i oppvekst- og utdanningsutvalget 11.06.2021
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382169
Utvalget hadde fem saker oppe til behandling til endelig vedtak:
12/21 Samisk klasse for ungdomsskolen
Utvalgets vedtak:
Saken utsettes til utvalgsmøtet fredag 20. august.
Det gjennomføres komitéhøring tirsdag 15. august. Høringen er åpen for de som vil melde seg
på. Det vil være spesielt relevant å høre elevstemmen og foreldrestemmen.
Administrasjonen bes legge fram en nærmere vurdering av kapasiteten på Sommerlyst skole til
utvalgsmøtet 20. august.
14/21 Kvalitets- og utviklingsmelding seksjon barn og familie 2020

6

Utvalgets vedtak:
Kvalitets – og utviklingsmelding for seksjon barn og familie 2020 tas til orientering.
Oppvekst- og utdanningsutvalget vil berømme ansatte i administrasjonen og ute i tjenestene for
sitt arbeid gjennom et krevende år med korona og smittevernstiltak. Det store bildet er at vi får til
mye innenfor begrensede økonomiske rammer, og med omfattende smittevernstiltak.
Utvalget vil framheve den viktige forebyggende funksjonen til de ulike kommunale
hjelpetjenestene. Det er et mål å fange opp utfordringer så tidlig som mulig, på et så lavt nivå
som mulig, før det blir nødvendig med mer dramatiske, tunge tiltak. Gjennom det siste året har
det skjedd mye positivt som opprettelsen av Folkehelseprosjektet, Tverrfaglig Ressurs,
Ressurssenteret, FactUng, implementering av Lavterskelteamet i ordinær drift, opprettelse av to
nye ungdomsklubber, ansettelse av mentorer som følger opp ungdom direkte eller utvidelse av
det tverrfaglige arbeidet i U16. Listen er ikke uttømmende. Flere kommunale aktører jobber
direkte mot utsatt ungdom og er med på å forebygge før det går galt.
Utvalget vil uttrykke bekymring over det økte presset inn på de kommunale hjelpetjenestene.
Det blir viktig å følge situasjonen tett i tiden framover, og sikre nok ressurser til lavterskel,
forebyggende hjelpetilbud.
Utvalget vil trekke fram viktigheten av arbeidet PPT gjør for å være nærmere skolene og
oppfylle sitt oppdrag som kompetanse- organisasjonsutvikler i barnehager og skoler, og av å
fortsette arbeidet for mer tilpasset opplæring og for lavere spesialundervisning.
Utvalget vil trekke fram viktigheten av tidlig innsats, tilrettelagte boliger og av å investere i de
ansatte innenfor barnevernet. Det er ønskelig at kommunen bygger opp flere hjelpetiltak. Andre
kommunale aktører kan bidra med lavterskel mellomtiltak. Det er en ambisjon for kommunen å
bygge opp egne tiltak, framfor å kjøpe fra private. Ett eksempel på et slikt mellomtiltak er det
nylig startede prosjektet på Hella.
Utvalget vil presisere viktigheten av å ansette jordmødre i stillingene der det allerede er satt av
lønnsmidler.
15/21 Kvalitets- og utviklingsmelding seksjon barnehage 2020
Utvalgets vedtak:
Kvalitets– og utviklingsmelding for seksjon barnehage 2020 tas til orientering
Oppvekst- og utdanningsutvalget vil berømme de ansatte i administrasjonen og ute i
barnehagene for arbeidet gjennom ett krevende år med korona og smittevernstiltak. Det store
bildet er at vi får til mye innenfor begrensede økonomiske rammer, og med omfattende
smittevernstiltak.
Utvalget vil trekke fram det positive i at Tromsø kommune har høyere dekningsgrad enn
sammenliknbare kommuner, både for barn under tre år og over tre år.
Utvalget ser med bekymring på utviklingen med overkapasitet og kommersialisering av
barnehagesektoren.
Utvalget vil understreke betydningen av fortsatt fokus på nærværsarbeid for å få ned
sykefraværet.
16/21 Ungdata 2021 - Tromsø kommune
Utvalgets vedtak:
Redegjørelse om ungdata 2021 tas til orientering.
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Utvalget ser med bekymring på økningen av registrering av psykiske helseproblemer blant våre
barn og ungdommer.
Vi ber administrasjonen legge frem forslag til tiltak som ivaretar en 24-timers tilnærming til
forbedring av situasjonen
17/21 Vedtaksrapportering Oppvekst- og utdanningsutvalget vår 2021
Utvalgets vedtak.
Redegjørelse for gjennomføring av vedtak fattet i Oppvekst- og utdanningsutvalget i perioden
01.10.2020-31.03.2021 tas til orientering

Konklusjon
Redegjørelsen om hovedutvalgenes endelige vedtak tas til orientering.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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