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hovedutvalgene i april 2022
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Hva saken gjelder
Orientering
til kommunestyret
kommunestyret om
om alle
alle endelige
endelige vedtak
vedtak fattet
av de
de fem
fem hovedutvalgene
hovedutvalgene ii april
april
Orientering til
fattet av
2022.
2022.

Saksutredning
Reglement for
hovedutvalgene, pkt.
2 fastsetter
at kommunestyret
skal orienteres
orienteres om
om saker
saker
Reglement
for hovedutvalgene,
pkt. 2
fastsetter at
kommunestyret skal
som endelig
endelig behandles
av hovedutvalgene:
hovedutvalgene:
som
behandles av

«Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder deres
som er vedtatt av
ansvarsområder, begrenset av de rammer og
og retningslinjer som
som har vært til
kommunestyret. Saker
Saker som
til endelig
endelig behandling i hovedutvalgene skal
sendes samlet til kommunestyret som orienteringssak.»
II denne
denne saken
saken orienteres
orienteres kommunestyret
kommunestyret om
om endelige
endelige vedtak
vedtak fattet
april
fattet ii hovedutvalgene
hovedutvalgene ii april
2022.
2022.

Helse- og velferdsutvalget
II helse- og
og velferdsutvalgets møte 06.04.2022 ble
ble ingen saker endelig avgjort.
AIie
Alle sakene som ble behandlet i helse- og velferdsutvalget 6. april kan leses her:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543778
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543778

Miljø-, klima- og samferdselsutvalget
I miljø-, klima- og samferdselsutvalgets møte den 05.04.2022 ble to saker endelig avgjort.

Sak
13/22 Miljømillionen
Sak 13/22
Miljømillionen 2022
2022
Miljø-, klima- og samferdselsutvalgets vedtak:
Tromsø
kommune skal
skal høsten
2022 lyse
lyse ut
ut én
en million
million kroner
kroner som
som tilskudd
tilskudd til
Tromsø kommune
høsten 2022
til miljøvennlige
miljøvennlige
prosjekter i kommunen («Områdemidler miljø I/ miljømillionen»).
miljømil/ionen»). Temaområdene som det
kan
søkes tilskuddsmidler
tilskuddsmidler på
på ii år
er:
kan søkes
år er:
1) Ladeinfrastruktur ii borettslag, sameier
1)
sameier og ladepunktstruktur i distriktene.
distriktene.
Søkesum
50.000 kr.
kr.
Søkesum minimum
minimum 50.000
(300.000 avsatt
avsatt til
til denne
denne kategorien)
kategorien)
(300.000
2) Plastfri by. Søkesum
10.000 kr
kr
2)
Søkesum minimum
minimum 10.000
3) Grønn
Grønn mobilitet.
mobilitet. Søkesum
Søkesum minimum
minimum 10.000
10.000 kr
kr
3)
4) Sirkulærøkonomi: Reparasjon, bytte, deling mm. Søkesum
Søkesum minimum
minimum 10.000
10.000 kr
kr
4)
5) Kommunale
5)
Kommunale ledede
ledede prosjekter
prosjekter som
som aktivt involverer befolkningen eller
kommunes
ansatte. Søkesum
Søkesum min.
20.000 kr.
(200.000 avsatt
avsatt til
til denne
kommunes ansatte.
min. 20.000
kr. (200.000
denne
kategorien)
kategorien)
Min 10.000
10.000 søknadssum.
søknadssum.
6) Urban dyrking-Bynært landbruk Min
7) Utlysningen
med en
en søknadsfrist
søknadsfrist på
minimum 4
4 uker.
uker.
7)
Utlysningen publiseres
publiseres med
på minimum
8) Forslag
Forslag til
til tildeling
tildeling legges
legges fram
politisk behandling
behandling
8)
fram for
for politisk
"nye løsninger"
9) Ved neste
neste utlysning
utlysning åpnes
åpnes det for
for en åpen
åpen kategori “nye
løsninger”
10)
Kommunedirektøren
bes
om
å
vurdere
å
doble
miljømillionen
med
10) Kommunedirektøren bes om å vurdere å doble miljømillionen ii forbindelse
forbindelse med
budsjettforslag
2023.
budsjettforslag for
for 2023.
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Sak 14/22 Avfallsteknisk norm for Tromsø kommune
Miljø-, klima- og samferdselsutvalgets vedtak:
1. Avfallsteknisk norm for Tromsø kommune legges ut på offentlig høring med høringsfrist
fredag 6.mai 2022
2. Ved behov for
for administrativt ekstragebyr
ekstragebyr for
for tilsyn og godkjenning
godkjenning skal dette belastes
utbygger.
3. Remiks
Remiks bes vurdere om det er mulig med en kategori under 140 liter for 2-hjuls-beholdere
eller mulighet
mulighet for
for større
større henteintervaller.
henteintervaller.
eller
4. Remiks bes vurdere et avgiftsregimet der lav søppelmengde belønnes
AIie
Alle sakene som ble behandlet i miljø-, klima- og samferdselsutvalget kan leses her:
https:/
!innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543818
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543818
Kultur-,
Kultur-, idrettsidretts- og
og friluftsutvalget
I kultur-, idretts- og friluftsutvalgets møte 08.04.2022 ble sju saker endelig avgjort.
Sak 15/22 Søknad om tilskudd til internasjonalt seminar
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
1. Tilskudd til internasjonalt seminar innvilges med kr 150 000
administrasjon// kulturseksjonen
2. Tilskuddet
Tilskuddet dekkes over posten administrasjon
Sak 17/22 Fordeling av tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner,
IMDis midler og flerkulturelle tiltak 2022
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:

1.
Driftstilskudd til
til lokale
lokale innvandrerorganisasjoner
fordeles slik
det fremgår
fremgår ii tabell
tabell 1.
l.
1. Driftstilskudd
innvandrerorganisasjoner fordeles
slik det
Driftstilskuddet har
behandlet, vedtatt
administrativt og
tas til
til orientering.
orientering. Rammen
Rammen for
for tabell
tabell
Driftstilskuddet
har vært
vært behandlet,
vedtatt administrativt
og tas
styrkes ytterliggere
kr. 50.000,fordeles forholdsmessig
til innvandrerorganisasjonene
1l styrkes
ytterliggere med
med kr.
50.000,- som
som fordeles
forholdsmessig til
innvandrerorganisasjonene
etter medlemstall.
medlemstall. Midlene
Midlene tas
tas fra
fra avsatte
avsatte midler
til eventuelle
eventuelle klagesaker.
etter
midler til
klagesaker.
2. Tilskudd
Tilskudd til
til frivillige
frivillige tiltak
tiltak ii lokalsamfunn,
lokalsamfunn, flerkulturelle
flerkulturelle tiltak
tiltak og
og arbeid
og
2.
arbeid mot
mot rasisme
rasisme og
diskriminering fordeles
fordeles slik
det fremgår
fremgår ii tabell
tabell 2.
2. Tilskuddet
diskriminering
slik det
Tilskuddet har
har vært
vært behandlet,
behandlet, vedtatt
vedtatt
administrativt og
og tas
tas til
til orientering.
orientering.
administrativt
3. Tilskudd
Tilskudd til
til åå øke
øke kunnskap
om det
det norske
norske samfunnet
og styrke
for arbeid
arbeid eller
eller
kunnskap om
samfunnet og
styrke kvalifisering
kvalifisering for
utdanning,
blant
innvandrere
fordeles
slik
det
fremgår
i
tabell
3.
utdanning, blant innvandrere fordeles slik det fremgår i tabell 3.
4.
Tilskudd til
til åå forebygge
æresrelatert vold,
vold, tvangsekteskap,
tvangsekteskap,
4. Tilskudd
forebygge negativ
negativ sosial
sosial kontroll,
kontroll, æresrelatert
kjønnslemlestelse, styrke
likestilling mellom
kjønnene og
og motarbeide
diskriminering av
av LHBTIQLHBTIQkjønnslemlestelse,
styrke likestilling
mellom kjønnene
motarbeide diskriminering
personers rettigheter
fordeles slik
det fremgår
fremgår ii tabell
tabell 4.
personers
rettigheter fordeles
slik det
4.
5.
KIF -– utvalget
utvalget ønsker
ønsker at
at det
det skal
gjøres en
en ny
gjennomgang og
og vurdering
av kommunens
5. KIF
skal gjøres
ny gjennomgang
vurdering av
kommunens
tildelingskriterier for
at vi
at de
de er
er ii tråd
tråd med
IMDis oppdragsbrev.
oppdragsbrev.
tildelingskriterier
for IMDI-midlene,
IMDI-midlene, slik
slik at
vi sikrer
sikrer at
med IMDIs
Denne vurderingen
vurderingen skal
legge opp
opp til
til medvirkning
medvirkning og
og høring
høring av
av alle
alle relevante
interessenter og
og
Denne
skal legge
relevante interessenter
organisasjoner, og
og skal
også inkludere
åpen høring
KIF-utvalget. Saken
til politisk
politisk
organisasjoner,
skal også
inkludere åpen
høring ii KIF-utvalget.
Saken skal
skal fremmes
fremmes til
behandling senest
høsten 2022,
2022, slik
at det
det blir
blir gjeldende
gjeldende for
tildelingen ii 2023.
2023.
behandling
senest høsten
slik at
for tildelingen
6.
KIF- utvalget
utvalget ønsker
ønsker at
at støtte
til drift
drift av
av innvandrerorganisasjoner
skal vektlegges
6. KIFstøtte til
innvandrerorganisasjoner skal
vektlegges sterkere
sterkere ii
fremtidige tildelinger.
tildelinger.
fremtidige
7.
KIF- utvalget
utvalget vil
at det
det skal
skal sees
for at
at integreringsutvalget
skal være
7. KIFvil at
sees nærmere
nærmere på
på muligheten
muligheten for
integreringsutvalget skal
være
forberedende utvalg
for midlene,
og dermed
dermed foreta
foreta innstilling
til KIF-utvalget.
KIF-utvalget.
forberedende
utvalg for
midlene, og
innstilling til
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Sak 18/22 Søknad om kultur- og idrettstilskudd - Nærmiljø og frivillighet - Bukta Tromsø
Open Air Festival -– Arrangørskole
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
1.
1. Det
Det innvilges
innvilges et tilskudd
tilskudd på kr
kr 100
100 000
000 til Bukta
Bukta Arrangørskole.
Arrangørskole.
2. Tilskuddet dekkes over posten Nærmiljø og frivillighe
Sak
19/22 Grab
utvikling av
av anlegg
anlegg for
for egenorganisert
aktivitet
Sak 19/22
Grab -- utvikling
egenorganisert aktivitet
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
1.
igangsettes en
en utredning
utredning av
anlegg for
aktivitet ii tråd
tråd med
med
1. Det
Det igangsettes
av et
et mulig
mulig anlegg
for egenorganisert
egenorganisert aktivitet
konseptet GRAB i kommunens kultur- og idrettsanlegg på Utsikten.
2. Det
Det avsettes 1 million
million kroner
kroner til mulighetsstudier
mulighetsstudier og konseptutvikling. Midlene
Midlene finansieres av
Byggforvaltningen og Folkehelseprosjektet med følgende
følgende fordeling:
fordeling: Kr.
Kr. 850 000,- fra
fra
Byggforvaltning, kulturmidler Kr. 150 000,- Folkehelseprosjektet
3. Det skal i arbeidet med mulighetstudiet legges opp til bred involvering og medvirkning.
4.
4. Det
Det sees på
på muligheten til å
å fjerne
fjerne øvre
øvre aldersgrense
Sak 20/22 Tildeling tilskudd, kunst og kulturtiltak, profesjonelle 2022
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
1)
1) Tromsø kommune
kommune tildeler
tildeler et tilskudd
tilskudd på
på 80 000,- til Kurant visningsrom
2) Tromsø
Tromsø kommune
et tilskudd
100 000,til Vårscenefest
Vårscenefest
2)
kommune tildeler
tildeler et
tilskudd på
på 100
000,- til
3) Tromsø kommune tildeler et tilskudd på 70 000,- til Tromsø kirkeakademi
4) Tromsø kommune tildeler et tilskudd på 70 000,- til Tromsø Storband
5)
Tromsø kommune
et tilskudd
180 000,til Vokal
Vokal Nord
Nord
5) Tromsø
kommune tildeler
tildeler et
tilskudd på
på 180
000,- til
6)
søknadene ii tabell
er administrativt
administrativt behandlet,
og tas
tas til
orienterin
6) De
De resterende
resterende søknadene
tabell er
behandlet, og
til orienterin
Sak 23/22 Valg til styret i Midnight Sun Marathon
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:
Følgende medlem
medlem med
med varamedlem
varamedlem utnevnes
til styret
styret ii stiftelsen
stiftelsen Midnight
Følgende
utnevnes til
Midnight Sun
Sun Marathon:
Marathon:
Thomas K. Føre med vara Terje Håkstad
Sak
Sak 25/22 Navn
Navn på vegkode 61449, veg ii nytt boligområde, Fagernes
Fagernes
Kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak:

Gatekode 61449 gis
gis navnet
navnet Fagertoppen
AIie
Alle sakene som ble behandlet i kultur-, idretts- og friluftsutvalget kan leses her:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543889
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543889
KommuneKommune- og
og byutviklingsutvalget
byutviklingsutvalget
I kommune- og byutviklingsutvalgets møte 07.04.2022 ble det en sak endelig avgjort.
Sak
Sak 26/22 Plan
Plan 1861A - Reguleringsendring
Reguleringsendring etter forenklet prosess
prosess for Storelva
Storelva eiendom
71/753 - Til endelig vedtak
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Kommune- og byutviklingsutvalgets vedtak:
Endring av
av plan
1861-– Detaljregulering
Detaljregulering for
Storelva etter
etter forenklet
datert
Endring
plan 1861
for Storelva
forenklet prosess,
prosess, med
med plankart
plankart datert
25.10.2021, med tilhørende bestemmelser datert 25.10.2021 vedtas.

Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven §12-14.
AIie
Alle sakene som ble behandlet i kommune- og byutviklingsutvalget kan leses her:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543845
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543845
OppvekstOppvekst- og utdanningsutvalget
utdanningsutvalget
I oppvekst- og utdanningsutvalgets møte den 08.04.2022 ble en sak endelig avgjort.
Sak
Sak 12/22 Orientering om
om prosjektet
prosjektet «Renovering skolegårder»
skolegårder» fra oppstart
oppstart 2018
2018 til i dag
samt fremtidige planer i perioden 2022 til 2025
OppvekstOppvekst- og utdanningsutvalgets vedtak:
Sak og prioriteringsliste for perioden 2022- 2025 tas til orientering.
AIie
Alle sakene som ble behandlet i oppvekst- og utdanningsutvalget kan leses her:
https://innsyn.tromso.kommune.no/motekalender/motedag/200543880

Vedtakskompetanse
Vedtakskompetanse
Kommunestyret.
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