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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 oktober 2021.
Helse- og velferdsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i helse- og velferdsutvalget 11.10.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382145
Utvalget hadde ingen saker oppe til endelig behandling.
Miljø-, klima og samferdselsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i miljø-, klima og samferdselsutvalget 12.10.2021
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382653
Utvalget hadde tre saker oppe til endelig behandling:
22/21 Tilskuddsordningen Miljømillionen – endring av temaområder og vilkår
Utvalgets vedtak:
1.
Tilskuddsordningen «Miljømillionen» skal gjennomføres i 2021 under de vilkårene som
er beskrevet i saksutredningen. Totalt budsjett er én million kroner. Gjennomføringen av
ordningen delegeres til Enhet for klima-, miljø- og landbruk.
2.
Tildeling av prosjektmidler skal skje i Miljø-, klima- og samferdselsutvalget.
3.
Nedre grense for søknadssum settes til 20 000 kroner.
24/21 Lokale forskrifter elsparkesykler
Utvalgets vedtak:
1.
Miljø- klima og samferdselsutvalget tar sak om lokale forskrifter for elsparkesykler til
orientering.
2.
Utvalget ber om at det utarbeides en lokal forskrift som definerer antall ønskede
utleieaktører for elsparkesykler, leie av gategrunn, antall ønskede utleiesykler, geografiske
bruksområder samt tidsrom der utleie av elsparkesykler er tillatt m.m.
Målet er innføring før sommeren 2022.
3.
I forbindelse med utarbeiding av forskrift legges det frem en kostnadsestimat for skilting
og eventuelle andre kostnader for Tromsø kommune.
25/21 Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk - uttalelse til søknad om konsesjon for forlenget
varighet
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Utvalgets vedtak:
Tromsø kommune anbefaler ikke å innvilge utvidet konsesjon så lenge det ikke er skriftlig
dokumentert overfor Tromsø kommune at istandsetting er ferdigstilt, tidligere miljøproblemer er
løst og forurensningen er ryddet opp.
28/21 Svar på spørsmål om fjerning av holdeplasser stilt i Miljø-, klima- og samferdelsutvalget
Utvalgets vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Utvalget ber om å bli inkludert i prosessen når endringer knyttet til kollektivtilbudet vurderes.
Kultur-, idrett- og friluftsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i Kultur-, idrett- og friluftsutvalget 13.10.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382663
Utvalget hadde en sak oppe til endelig behandling:
35/21 Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler Utvalgets vedtak:
Tromsø kommune støtter forslaget til modell 4 i «Høringsnotat Ny forskrift om tilskudd til
frivilligsentraler».
Kommune- og byutviklingsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i kommune- og byutviklingsutvalget 14.10.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200376515
Utvalget hadde bare orienteringssaker oppe til endelig behandling:
Oppvekst- og utdanningsutvalget
Her er lenke til alle saksdokumenter for møtet i oppvekst- og utdanningsutvalget 15.10.2021:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200382192
Utvalget hadde to saker oppe til endelig behandling:
29/21 Halvårsrapport fra barneverntjenesten per 30.06.2021 til Statsforvalteren i Troms og
Finnmark, og status arbeidsmiljø
Utvalgets vedtak:
1. Barneverntjenestens rapportering til Statsforvalteren i Troms og Finnmark per
30.06.2021 tas til orientering.
2. Status i arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet tas til orientering
30/21 Tromsø kommunes tiltak for å beholde og rekruttere ansatte i barneverntjenesten
Utvalgets vedtak:
Tromsø kommunens tiltak for å beholde og rekruttere ansatte i barneverntjenesten tas til
orientering. Utdanning og oppvekst utvalget ønsker å berømme det viktige arbeidet som over
lang tid har blitt gjort innenfor barneverntjenesten. Utvalget syns det er gledelig å se den
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positive utviklingen og vil berømme de ansatte i tjenesten for dette. Det vil være viktig at
kommunen forsetter å styrke det gode arbeidet som gjøres i barnverntjenesten.

Konklusjon
Redegjørelsen om hovedutvalgenes endelige vedtak tas til orientering.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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