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Hva saken gjelder
Orientering
Orientering til kommunestyret om alle endelige
endelige vedtak fattet
fattet av de fem hovedutvalgene ii februar
februar
og mars.
og
mars.

Saksutredning
Reglement for hovedutvalgene, pkt. 2 fastsetter at kommunestyret skal orienteres om saker
som endelig
endelig behandles
av hovedutvalgene:
hovedutvalgene:
som
behandles av
«Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder deres
ansvarsområder,
ansvarsområder, begrenset av
av de rammer og retningslinjer som er vedtatt av
av
kommunestyret. Saker
som har
har vært
vært til
til endelig
endelig behandling
behandling ii hovedutvalgene
hovedutvalgene skal
skal sendes
sendes
kommunestyret.
Saker som
samlet til kommunestyret som orienteringssak.»
II denne saken orienteres kommunestyret om endelige vedtak fattet
fattet i hovedutvalgene
hovedutvalgene i februar
og mars.
mars.
Helse- og velferdsutvalget
I helse- og velferdsutvalgets møte 02.03.2022 ble to saker endelig avgjort.
Sak 5/22

Søknader til helse- og velferdsformål 2022 til behandling helse og
velferdsutvalget

HelseHelse- og velferdsutvalgets vedtak:
Tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor utlysningen «helse og velferdsformål» for 2022, slik
det
det fremgår av saksframlegget, vedtas innenfor rammen til det vedtatte Handlingsprogram
2022-2025.
1. Følgende endringer vedtas:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

Søker
Brensholmen/Sommarøy Utviklingslag
90 000.
000.
Søker nr.
nr. 3
3 Brensholmen/Sommarøy
Utviklingslag innvilges
innvilges kr
kr 90
Søker nr. 4 Gatejuristen i Tromsø innvilges kr
kr 1 250 000.
Søker
Søker nr.
nr. 7
7 Jusshjelpa i Nord-Norge
Nord-Norge innvilges kr
kr 100 000.
000.
Søker
Søker nr.
nr. 10
10 RIO innvilges
innvilges kr
kr 1
1 450 000.
Søker nr. 13 Spillavhengighet Norge innvilges kr 90 000.
Søker nr. 15 Crux innvilges kr 770 000.
Søker
Parkgt. 22
22 innvilges
innvilges kr
Søker nr.
nr. 17
17 Stiftelsen
Stiftelsen Kirkens
Kirkens Bymisjon
Bymisjon Tromsø
Tromsø -- Bymisjonskafe
Bymisjonskafe Parkgt.
kr
150 000.
8. Søker
Søker nr.
nr. 20 SKBT
SKBT Natteravner
Natteravner innvilges kr 6 000
9. Søker
Søker nr.
nr. 22 SKBT
SKBT TUSJ
TUSJ innvilges kr 50 000.
000.
10. Søker
Røde Kors
227 000.
000.
10.
Søker nr.
nr. 33
33 Tromsø
Tromsø Røde
Kors innvilges
innvilges kr
kr 227

2. Internasjonalt
Internasjonalt seminar er i vedtak
vedtak 205/21 overført til kostnadsramme 4000.
Sak 6/22

Nye arealer for psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i
Tromsø: Høring angående valg av virksomhetsalternativ

HelseHelse- og velferdsutvalgets vedtak:
Høringsuttalelse - Valg av virksomhetsalternativ psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling i Tromsø
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Helse og velferdsutvalget Tromsø kommune har behandlet høringsuttalelsen i møte 2. mars
2022. Vi beklager
beklager at høringsfristen
høringsfristen er oversittet, men håper
håper vertskommunens synspunkter blir
vurdert.
vurdert.
Tromsø kommune støtter vurderingene fra flertallet i Overordnet medvirkningsgruppe som
støtter Åsgård-alternativet som foretrukket framtidig plassering av bygg for psykisk helsevern og
tverrfaglig
tverrfaglig spesialisert rusbehandling)
rusbehandling) ii UNN.
UNN.
Tromsø kommune viser også til høringsuttalelser fra Troms og Finnmark fylkeskommune,
brukerorganisasjonene RIO og Marborg, Brukerutvalget ved UNN, foretakstillitsvalgte (FTV) og
verneombudstjenesten
ved UNN,
FFO, Mental
Helse og
og LPP
som alle
alle er
er entydige
entydige på
på støtte
støtte til
til
verneombudstjenesten ved
UNN, FFO,
Mental Helse
LPP som
Åsgård-alternativet.
Som
marka representerer nå som kommunen har
Som vertskommune ser vi potensialet Åsgård
Åsgårdmarka
har kjøpt
deler
deler av eiendommen og vil etablere en ny liten bydel på
på området. Sykehuset
Sykehuset vil bli
bli en integrert
integrert
del
samfunn med
med mange
og det
det vil
vil ii seg
seg selv
selv virke
virke avstigmatiserende
avstigmatiserende
del av
av et
et nytt
nytt samfunn
mange nye
nye funksjoner
funksjoner og
og dempe institusjonspreget.
Det
Det som bør være avgjørende for
for valg av tomt for
for psykisk helsevern og TSB er hva
hva som er de
mest
mest gunstige
gunstige omgivelsene
omgivelsene for pasientenes tilfriskning og for
for deres pårørende.
pårørende. Åsgård
Åsgård ligger
ligger
vestvendt med gode lysforhold, skjermede utearealer, naturskjønn og rolig beliggenhet. Breivika
blir til sammenligning en hektisk arbeids- og møteplass for tusenvis av mennesker daglig.
Tromsø
Tromsø kommune ber om at det
det i konseptfasen sørges for
for at antall sengeplasser i psykisk
helsevern ikke bygges ned. Regjeringa vil lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse der
man i tillegg til å satse på kommunale tjenester, også skal sikre økt kapasitet i
spesialisthelsetjenesten. Tromsø kommune ønsker et
et nærmere
nærmere samarbeid med UNN
UNN for
for å
å følge
følge
opp intensjonene
intensjonene ii Hurdalsplattformen
Hurdalsplattformen med
sikte på
på å
samhandlingen mellom
mellom oss
oss til
til
opp
med sikte
å bedre
bedre samhandlingen
beste for pasientene.
Sakene
Sakene som ble behandlet ii helse- og
og velferdsutvalget den 2. mars kan leses
leses her:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543777
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543777
Miljø-, klima- og samferdselsutvalget
I miljø-, klima- og samferdselsutvalgets møte den 28.02.2022 ble ingen saker endelig avgjort.
Sakene som ble behandlet kan leses her:
https:/
!innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543817
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543817
Kultur-,
Kultur-, idrettsidretts- og
og friluftsutvalget
I kultur-, idretts- og friluftsutvalgets møte 04.03.2022 ble fire saker endelig avgjort.
Sak
Sak 9/22
9/22 Handlingsplan
Handlingsplan for samarbeidsavtalen
samarbeidsavtalen mellom
mellom Sametinget
Sametinget og Tromsø kommune
- 2022-2025
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
1.
2.
2.

Tiltak 1-10 i handlingsplan for samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune
2022-2025, med utkast til økonomisk ramme på
på 1,3 millioner
millioner NOK
NOK årlig
årlig f.o.m.
f.o.m. 2023, vedtas.
Det forventes
forventes at
til å
med økonomiske
økonomiske
Det
at Sametinget
Sametinget medvirker
medvirker til
å gjennomføre
gjennomføre handlingsplanen
handlingsplanen med
bidrag og annen tilrettelegging. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i dialog med
Sametinget for å komme til enighet om gjensidige forpliktelser knyttet til oppfylling av
avtalen.
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3.
4.
4.

Kommunedirektøren bes legge frem en fremdriftsplan for etablering av Samisk Hus til
kommunestyret senest i mai 2022.
Kommunedirektøren
Kommunedirektøren bes
bes innarbeide midlene til gjennomføring
gjennomføring av handlingsplanen
handlingsplanen ii
handlingsprogrammet for 2023 -– 2026.

Sak 11/22 Søknad om kultur- og idrettstilskudd - Kulturnatta Tromsø
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
1.
Tilskudd til
til Kulturnatt
innvilges med
med kr
kr 100.000
100.000
1. Tilskudd
Kulturnatt innvilges
2. Tilskuddet dekkes over posten nærmiljø og frivillighet.
Sak
Sak 12/22 Oppnevning
Oppnevning av nytt
nytt styre
styre for Gäisi Giellaguovddäs / Språksenter
Språksenter
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
Tromsø
Tromsø kommune oppnevner følgende
følgende fem
fem medlemmer med
med personlige
personlige varamedlemmer til
til
Gäisi Giellaguovddáš
Giellaguovddas / språksenter
spräksenter for perioden 20.03.2022 -– 19.03.2024:
styret for Gáisi
-- Ante Siri, leder
leder (ny). Vara: Jenny Mikalsen
Mikalsen (begge fra Tromsø sameforening
sameforening NSR)
NSR)
- Per Bjørn Lakselvnes, nestleder (gjenvalg). Vara: Marny Guttormsen (begge fra Lakselvbukt
husflidslag)
- Henrik Kolstrøm (ny). Vara: Trygve Pedersen (begge fra Lakselvbukt sameforening SFF)
-- Maret
Maret Berit
Eira (ny,
(ny, Samisk
Samisk foreldrenenettverk).
foreldrenenettverk). Vara:
Vara: Merethe
Henriksen (ny,
(ny, Sjursnes
Berit Eira
Merethe Henriksen
Sjursnes
utviklingslag)
- For Tromsø kommune: Mari-Ann Benonisen (gjenvalg, AP). Vara for Tromsø kommune:
Maja Sandvik
Sandvik Lockert
Maja
Lockert (SV)
(SV)
Sak 13/22 Skiløypetilskudd - ny ordning og fordeling av tilskudd for vinteren 21/22
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
1.
2.
3.
4.
4.

Ordningen «skiløypetilskudd» med kriterier slik de fremgår av saksfremlegget vedtas.
Ordningen skal vurderes m/orientering til KIF-utvalget i løpet av våren 2023.
Tildelingen av tilskudd for vinteren 21/22 gjøres slik det fremkommer av saksfremlegget.
Midlene tildeles via enheten Park,
Park, Idrett og Friluft sitt driftsbudsjett og midler
midler avsatt til
tilskudd.
tilskudd.

AIie
Alle sakene som ble behandlet i kultur-, idretts- og friluftsutvalgets møte 4. mars kan leses her:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543888
Kommune- og byutviklingsutvalget
I kommune- og byutviklingsutvalgets møte den 03.03.2022 ble fem saker endelig avgjort.
Sak 13/22 Plan 1657A
1657 A Lanes
bukt - mindre endring - endelig vedtak
Lanesbukt
Kommune- og byutviklingsutvalgets vedtak:
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bnr 119/414 m.fl., med plankart
Forslag til endring av detaljreguleringsplan 1657 -– Lanesbukt, g
gbnr
og planbestemmelser av 15.02.2022, vedtas.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven§
bygningsloven § 12-14
Sak 14/22 Plan 1942 -– Detaljregulering for Leirbakken Kl3
i l offentlig ettersyn
KI3 -–TTil
Kommune- og byutviklingsutvalgets vedtak:

Forslag til detaljreguleringsplan 1942 -– Detaljregulering
Detaljregulering for Leirbakken Kl3
KI3 med plankart datert
26.01.2022 og planbestemmelser av 28.01.2022, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn
ettersyn ii seks uker.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven§
bygningsloven § 12-10
Sak
Sak 17/22 Utbyggingsavtale
Utbyggingsavtale Stakkevollan gård - utlegging til offentlig ettersyn
Kommune- og byutviklingsutvalgets vedtak:

Forslag til utbyggingsavtale mellom Tromsø kommune, Ronny
Ronny Terje
Terje Robertsen og Frank Otto
Otto
Gjerdrum for Stakkevollan gård legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.
Sak
Sak 18/22 Utbyggingsavtale
Utbyggingsavtale Vervet - endelig vedtak
Kommune- og byutviklingsutvalgets vedtak:
Utbyggingsavtale
mellom Tromsø
kommune og
og Vervet
Vervet AS
AS for
for Vervet
Vervet vedtas.
vedtas.
Utbyggingsavtale mellom
Tromsø kommune
Sak 19/22 Plan 1883 - Detaljreguleringsplan for Ærfuglvegen til offentlig ettersyn
Kommune- og byutviklingsutvalgets vedtak:

Forslag til detaljreguleringsplan 1883 -– Erfuglvegen,
Ærfuglvegen, gbnr 117/414, -415, -417, -515 m.fl., med
plankart
av 30.11.2021
og planbestemmelser
04.02.2022, sendes
sendes på
på høring
høring og
og legges
legges ut
ut til
til
plankart av
30.11.2021 og
planbestemmelser av
av 04.02.2022,
offentlig ettersyn i seks uker.
Planbestemmelsene
bokstav jj endres
til:
Planbestemmelsene pkt
pkt 1.1
1.1 bokstav
endres til:
Det tillates ikke tekniske rom/installasjoner over angitt byggehøyde på kart.

Føyes til
til ii planbestemmelsene:
planbestemmelsene:
Bygningsmassen
skal oppføres
de arkitektoniske
arkitektoniske grepene
som er
er fremstilt
Bygningsmassen skal
oppføres med
med de
grepene som
fremstilt ii
planbeskrivelsen, med åpne og aktive etasjer på bakkeplan, siktlinjer mellom byggene og to
ulike typografier.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven§
bygningsloven § 12-10.
Sakene
som ble
ble behandlet
behandlet ii kommunekommune- og
og byutviklingsutvalget
byutviklingsutvalget 3.
3. mars
mars kan
leses her:
her:
Sakene som
kan leses
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543843
Oppvekst- og utdanningsutvalget
I oppvekst- og utdanningsutvalgets møte 04.03.2022 ble en sak endelig avgjort.
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Sak 9/22 Rapportering fra barneverntjenesten til Statsforvalteren per 31.12.21, og status
arbeidsmiljø
Oppvekstog utdanningsutvalgets
utdanningsutvalgets vedtak:
vedtak:
Oppvekst- og
1. Barneverntjenestens rapportering til Statsforvalteren i Troms og Finnmark per 31.12.2021 tas
til orientering.
2. Status i arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet tas til orienterin
Sakene
som ble
ble behandlet
behandlet ii oppvekstoppvekst- og
og utdanningsutvalget
utdanningsutvalget 4.
kan leses
leses her:
Sakene som
4. mars
mars kan
her:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543860
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543860

Vedtakskompetanse
Vedtakskompetanse
Kommunestyret.
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