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Minsak - Tromsø trenger en betongpark
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar innbyggerforslaget «Minsak – Tromsø trenger en betongpark» til
behandling.
2. Kommunestyret tar statusoppdateringen til orientering og ber administrasjonen handle i
samsvar med vedtatt handlingsprogram.
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Kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør for bymiljø
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Hva saken gjelder
Behandling av innbyggerforslaget «Minsak – Tromsø trenger en betongpark».

Saksutredning
Med hjemmel i kommuneloven § 12-1 kan innbyggerne i kommunen sende inn forslag om saker
som skal behandles av kommunestyret. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et
innbyggerforslag som gjelder kommunens virksomhet.
1. Grunnvilkår for behandling
Før saken tas opp til behandling må det imidlertid avklares om forslaget oppfyller lovens vilkår
for realitetsbehandling. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til saken hvis minst 300 av
kommunens innbyggere står bak forslaget. De som stiller seg bak forslaget må være
folkeregistrert i kommunen, men trenger ikke å ha stemmerett eller ha fylt 18 år. Kommunestyret
tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens virksomhet.
I nettportalen «minsak» har det kommet inn et forslag om betongpark til Tromsø. Forslaget ble
levert 17.12.2021. Da var det registrert 475 underskrifter med oppgitt adresse i kommunen.
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.
Videre fremgår det av loven at det i samme valgperiode ikke kan fremmes forslag med samme
innhold som et tidligere innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med
samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyre i løpet av valgperioden. Det er
kommunestyret som skal ta stilling til om et forslag kan fremmes.
2. Forslagets innhold
Forslagsstillerne ønsker at kommunestyret skal ta de nødvendige skritt for å sette av areal slik
at man kommer et steg nærmere realisering av en betongpark. Dette begrunnes med at det må
avklares hvilket areal parken kan være på for at man skal komme videre med prosjektet.
Forslagsstillerne foreslår Fridtjof Nansen plass ved Tromsøbrua, eller Prostneset som et
alternativ.
For den fulle begrunnelsen vises det til innbyggerforslaget vedlagt saken.
3. Vurdering av om forslaget kan fremmes
Hvorvidt forslaget skal behandles eller avvises må avgjøres etter en konkret vurdering av om
innholdet er det samme som i tidligere innbyggerforslag eller sak som er behandlet av
kommunestyret i gjeldende valgperiode. Kommunestyret har i valgperioden 2019-2023 ikke
behandlet noen sak vedrørende arealavklaring for betongpark. Administrasjonen mener derfor
at saken må tas opp til behandling.
4. Vurdering av forslaget
Arbeidet med etablering av en skatepark i Tromsø har vært og er en pågående prosess. Det vil
her orienteres om status og veien videre.
Prosjektet omfatter realisering av Nansenparken som aktivitetspark med fokus på rullende
aktiviteter som rullebrett, tohjulinger, sykkel, rullestol og lignende. Tromsø Brettklubb har i
samarbeid med Betongpark AS utarbeidet en skisse for anlegget og det estimeres at anlegget
vil koste rundt 15 millioner kroner. Prosjektet har over tid vært i en tidlig fase, grunnet
manglende finansiering. Med vedtatt handlingsplan begynner finansieringen imidlertid å komme
på plass, da kommunen i investeringsbudsjettet nå har satt av én million kroner i 2022 til arbeid
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og prosjektering og ni millioner til gjennomføring i 2023. I tillegg har medlemmene i Tromsø
Brettklubb vist stort engasjement og skaffet følgende ekstern finansiering:
-

100.000 kr fra Tromsø Idrettsråd og 25.000 kr i kronerulling for å lage forprosjekt.
2.000.000 kr fra Samfunnsløftet til Sparebanken Nord-Norge
500.000 kr fra Troms Holding AS (Troms og Finnmark fylkeskommune)
20.000 kr fra Zuccarellostiftelsen.

Administrasjonen søkte i september i år om tilskudd fra Kulturdepartementet på
tilskuddsordningen «Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer». I desember fikk vi dessverre
beskjed om at søknaden var blitt avslått fordi det ikke var tilstrekkelige midler til alle søknadene.
Vår søknad hadde dermed ikke nådd opp i prioriteringen. Det ble informert om at dersom
tilskuddsordningen blir forlenget, kan man søke på nytt. Dersom tilskuddsordningen ikke blir
forlenget, er det nærliggende å søke om spillemidler til prosjektet.
Hva angår plassering og byggestart, er det i handlingsprogrammet lagt til grunn at tiltaket skal
gjennomføres på Nansenplass og det estimeres at tiltaket kan ferdigstilles ved utgangen av
2023. Før endelig avklaring av plassering og byggestart er det imidlertid en del plan- og
utredningsbehov som må på plass. Det må først foreligge en formell avklaring på
reguleringsformål på området. En gjennomgang viser at det er kommunen som eier
eiendommen. Ifølge reguleringsplanen er arealet satt av til park, og reguleringsbestemmelsene
fastsetter følgende for området:
-

-

Fr. Nansen plass brukes til offentlig park som iht POR skal brukes til forplass for
Tinghuset med skateanlegg i nedre del og mulig støyskjerming og nyetablering av
almeskog i øvre del.
Nansen plass skal brukes som del flomveg for overvann fra krysset SkippergataElvegata. Flomveien må utformes uten terskler eller hindringer som for eksempel
bygging, motfall, midlertidig eller permanent lagring, snødeponi etc.

En skatepark er videre foreslått som et mulig tiltak i gjeldende POR – plan for offentlig byrom for
Nordbyen fra 2019. Kommunen er i skrivende stund i gang med en ny sentrumsplan, og det er
blitt bekreftet at betongparken vil komme inn som et konkret via den nye POR for området.
Av utredningsbehov må det blant annet avklares om grunnen er forurenset. I tillegg er det svært
mye infrastruktur i bakken på området, noe som kan påvirke skateparken. Kommunens seksjon
for vann og avløp har en pumpestasjon i nærheten, og forholdet til denne må derfor også
avklares. Videre er Nansenplassen i nær tilknytning til brua og infrastrukturen rundt, noe som
medfører at man må kartlegge forholdet til støv og støy på området.
Administrasjonen ved enhet for park, idrett og friluft anser prosjektet som et godt og spennende
tiltak, og er klar til å handle i samsvar med handlingsprogrammet som nå er vedtatt. Enheten er
i prosess med å styrke staben gjennom å ansette to nye prosjektledere, hvorav en av disse vil
få ansvaret for prosjektets framgang.

Konklusjon
Kommunedirektøren mener kommunestyret må ta saken til behandling, da innholdet i saken
ikke er det samme som tidligere innbyggerforslag eller saker i valgperioden 2019-2023. Videre
anbefaler kommunedirektøren at det arbeides videre med prosjektet i samsvar med
handlingsprogrammet.
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Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
21_10810-2 Signaturliste fra Minsak - Tromsø trenger en betongskatepark underskriftskampanje 908547_1_1
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