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Jens Johan Hjort
Alvhild Yttergård
Kent Gudmundsen
Magnar Nilssen

Fra byrådet: Byrådsleder Øyvind Hilmarsen, byrådene Britt Hege Alvarstein, Anna Amdal
Fyhn, Jonas Eilertsen, Line Fusdahl.

Innkalling:

Godkjent.

Saksliste:

Godkjent.

Protokoll:

Godkjent.

Elin Jørgensen møtte = 43.
Bjørn Gunnar Jørgensen ble valgt til settevaraordfører for dagens og morgendagens møte.
Fung.ordfører Anni Skogman ga ordet til
byrådsleder Øyvind Hilmarsen, som orienterte om Troms Kraft.
Det ble stilt spørsmål til byrådsleder og svar gitt.
Interpellasjon fra Jens Ingvald Olsen/Hanne Stenvaag, Rødt:
«Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenesten.
Vedtaket om utviding av oppgavene for tildelingskontoret for omsorgstjenester til også å
gjelde rehabilitering, pleie- og omsorgstjenesten til personer over 67 år ble gjort i sak 165/09 i
kommunestyret 30.09.2009. I saksframlegget gikk det fram at det på dette tidspunktet var 16,5
stilling ved kontoret. Det økte bemanningsbehovet, som i saksframlegget ble vurdert til 6 – 7
stillinger, skulle skje ved rekruttering fra hjemmetjenesten.
Fra Rødt fremma vi forslag mot å utvide kontoret til de over 67 år da saka ble behandlet. Det
var 6 (4 fra Rødt og 2 fra Krf) som stemte på vårt forslag. Forslaget vårt var begrunnet i
svekkelsen av bemanninga i hjemmetjenesten utvidelsen av tildelingskontoret ville medføre.
Men særlig at dette var et ledd i innføring av bestiller/utførermodellen som en del av «New
Public Management» i Tromsø kommune.
Det ble imidlertid også gjort et enstemmig tilleggsvedtak, etter forslag fra H, V og Rødt, om at
kommunestyret innen 2 år etter innføringa, dvs høsten 2011, skulle evaluere ordninga. Denne
evalueringa er ikke gjennomført.
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Hvorfor er det ikke gjennomført en evaluering av Tildelingskontoret? Når har byrådet
planlagt å følge opp dette enstemmige kommunestyrevedtaket, og gjennomføre
evalueringa?
Hvor mange er pr dato ansatt ved Tildelingskontoret?
Hvor mange er rekruttert fra hjemmetjenesten?
Hvordan vurderer byrådet bemanningssituasjonen ved Tildelingskontoret framover?
Hjemmetjenesten har lenge, men ikke minst nå etter at samhandlingsreformen er iverksatt, slitt
med ressursmangel på sykepleiersiden. Bruken av innleide vikarer øker, men det er etter det vi
skjønner også problem å skaffe nok kvalifiserte vikarer, ikke minst i sommerhalvåret.
Kommende ferietid vil derfor kunne bli prekær.
Hvordan vil byrådet sikre at hjemmetjenesten og sykehjemmene har tilfredsstillende
sjukepleierressurser framover?»
Byrådsleder Øyvind Hilmarsen svarte:
«Kommunestyret vedtok 30.9.12 at Tildelingskontoret for omsorgstjenester til personer over
67 år skulle evalueres etter 2 års drift.
Tildelingskontoret skal bidra til å sikre likeverdig behandling og rettssikkerhet for brukerne av
tjenestene, og gi brukere/pårørende ett sted å henvende seg til ved søknad om tjenester,
endring av tjenester, klager osv.
1. Evaluering av Tildelingskontoret for omsorgstjenester
Tildelingskontoret ble etablert mai 2009 for brukere under 67 år. Utvidelsen med
gruppen over 67 år startet i mars 2011 og ble sluttført i september 2011. Vi har dermed
ikke erfaringer med full drift over mer enn 9 måneder så langt. Det skal foretas en
evaluering av kost nytte verdien av Tildelingskontor som en del av ASSS- samarbeidet.
Den endelige rapporten vil foreligge juli 2012. Evaluering vil bli vurdert når rapporten
foreligger.
2. Hvor mange er pr. dato ansatt ved Tildelingskontoret
Tildelingskontoret hadde før utvidelsen 18,5 årsverk. Antall årsverk ble økt med 9 etter
utvidelsen. I denne utvidelsen ligger utvidede arbeidsoppgaver bl.a. er det opprettet en
«filial» på sykehuset for å ivareta utfordringene knyttet til utskrivningsklare pasienter
3. Hvor mange er rekruttert fra hjemmetjenesten?
De tjenester som hjemmetjenesten skal utføre finansieres som kjent time for time.
Innenfor denne rammen kan enhetene etablere nødvendige årsverk. Tjenesten er
således ikke budsjettmessig svekket etter endring av ansvar og arbeidsoppgaver.
Overføring av ansatte fra hjemmetjenesten hadde sammenheng med at de aktuelle
ansatte utførte saksbehandleroppgaver som nå var overtatt av Tildelingskontoret. Noen
stillinger var rendyrkede saksbehandlerstillinger mens andre hadde
kombinasjonsstillinger. Overføring var frivillig. 2 x 50 % ergoterapeut flyttet over med
sine saksbehandleroppgaver fra Nordøya hjemmetjeneste. 4 sykepleiere tilsatt i
hjemmetjenesten søkte og fått tilsetting ved Tildelingskontoret. Av disse var 2
avdelingsledere. 1,0 årsverk koordinator er rekruttert fra hjemmetjenesten
4. Hvordan vurderer byrådet bemanningssituasjonen ved Tildelingskontoret
framover?
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Behovet for eventuelle nye stillinger vil avhenge av økningen i antall brukere og økt
bistandsbehov og fremtidige virkninger av Samhandlingsreformen.
5. Hvordan vil byrådet sikre at hjemmetjenesten og sykehjemmene har
tilfredsstillende sjukepleierressurser framover?
Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 ble
godkjent av kommunestyret 15.12.10 under sak 153/10. Planens hovedmål er å sikre
tilstrekkelig antall kompetent personell i brukerrettet pleie og omsorgstjenester i alle
deler av tjenesten gjennom en rekke målretta tiltak som f.eks. ulike rekrutterings- og
stabiliseringstiltak, samhandlingstiltak med utdanningsinstitusjonene, m.m. Vi har
f.eks. inngått en egen samarbeidsavtale med det helsevitenskaplige fakultetet ved
Universitetet i Tromsø. «

Spørsmål fra Eduardo da Silva, AP (nå uavh.):
“Fargerik svømming “ er et opplegg som Tromsø kommune i samarbeid med Slettaelva
svømmeklubb har satt i gang, og som retter seg mot innvandrere og “minoriteter”. I praksis går
det ut på at man aksepterer kjønnssegregert svømming i de kommunale svømmeanlegg
Jeg er blitt gjort oppmerksom på at enkelte kvinner er blitt nektet adgang til bassenget fordi de
hadde “ upassende badeklær”.
Jeg ber byråden om en avklaring vedrørende praktisering av segregert svømming i de
kommunale anlegg.»
Byråd Jonas Eilertsen svarte:
«Fargerik svømming» i regi av Slettaelva svømmeklubb er en del av tiltaket som kalles åpen
hall/idrettens storbyarbeid. Åpen hall/idrettens storbyarbeid ble initiert av Tromsø idrettsråd,
politisk behandlet i Tromsø kommune, hvor den kommunale andelen av tiltaket begrenset seg
til fri leie av idrettsanlegg. Andelen er gradvis økt i samsvar med statlig deflator. De
forskjellige tiltakene i ulike haller drives helt av de enkelte lag/foreninger. Tromsø kommune
har ikke ansatte tilstede, ei heller deltar vi i noen avgjørelser hva angår badeklær.
Det er Slettaelva svømmeklubb som etter ønske fra innvandrermiljøene har ønsket en slik delt
ordning av hensyn til enkelte innvandreres religion. Dette er en frivillig ordning og ikke en del
Tromsø kommunes offentlige tjenestetilbud.
Det er imidlertid krav til klær i forhold til bassengvannkvalitet, hvorvidt ledere ved Slettaelva
svømmeklubb på bakgrunn av hygiene krav har nektet noen adgang, eller andre årsaker
kjenner ikke vi til.
Avslutningsvis vil jeg understreke at opplæringsloven pålegger Tromsø kommune som
skoleeier å gi elevene svømme- og livredningsopplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 11. I kroppsøving er det kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og etter 10. årstrinn.
Manglende svømmekunnskaper er et problem, spesielt blant våre nye landsmenn. Jeg er glad
hvis dette tiltaket kan bidra til at flere voksne og barn i Tromsø lærer seg å svømme.»
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95/12
REFINANSIERING AV LÅN / TOMTEOVERDRAGELSE TIL REMIKS
MILJØPARK AS
Behandling:
Jens I. Olsen, Rødt, foreslo:
«Byrådet igangsetter arbeid med sikte på å tilbakeføre Remiks Miljøpark AS til kommunalt
foretak.»
Rolleiv Lind, H, foreslo:
«Punkt 3 erstattes med: Etter tomteoverdragelsene til Remiks Miljøpark AS nye bokførte
egenkapital fastsettes til 125,2 mil.kr og utgjøre 29,4 % av totalkapitalen i konsernet.»
Pål Julius Skogholt, foreslo:
«Parantesen strykes i punkt 5.»
Votering:
Olsens forslag: Fikk 6 mot 37 stemmer og falt.
Innstillingens pkt. 3 mot Linds forslag: Linds forslag vedtatt med 25 mot 18 stemmer.
Innstillingens pkt. 5 mot Skogholts forslag: Innstillingen vedtatt med 25 mot 18 stemmer.
Innstillingen m/endringer: Vedtatt med 25 mot 18 stemmer.
Vedtak:
1. Tomt overført fra Tromsø kommune til Remiks Miljøpark AS i juni 2010 (k-sak
73/2010) oppjusteres med kr 22 574 011. Ny nettoverdi for tomten med virkning fra
01.06.2012 settes til kr 38 779 906.
2. Ny tomt taksert til kr 39 600 000 overføres fra Tromsø kommune til Remiks Miljøpark
AS med virkning fra 01.06.2012, og med de forutsetninger som fremkommer av takst
datert 12.01.2011.
3. Etter tomteoverdragelsene vil Remiks Miljøpark AS nye bokførte egenkapital fastsettes
til 125,2 mill.kr og utgjøre 29,4 % av totalkapitalen i konsernet.
4. Lån, pålydende kr 146 874 360 pr. 31.12.2011, tilknyttet bygningsmasse og tomt
overføres formelt fra Tromsø kommune til Remiks Miljøpark AS.
5. I henhold til EØS-reglene om statsstøtte settes et fremtidig avkastningskrav i forhold til
nivået på tingsinnskudd som Tromsø kommune har overført til Remiks Miljøpark AS.
(Avkastningskravet settes til om lag 9 % av selskapets sysselsatte kapital (Egenkapital
+ Rentebærende gjeld).
6. Det utarbeides ny sak vedrørende Remiks Miljøpark AS innen utgangen av 2012 som
fastsetter nærmere;
- Gjennomgang og analyse av fremtidig inntjening i konsernet
- Gjennomgang av selskapsstruktur og klargjøring av det økonomiske skillet
mellom henholdsvis den lovpålagte renovasjonstjenesten og konkurranseutsatt
virksomhet i Remiks-konsernet
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-

Endelig avkastningsmål og årlige utbyttekrav ovenfor konsernet i forhold de
krav EØS-regelverket stiller vedrørende statsstøtte.

96/12
FORSLAG HØRING - TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR
BARNEHAGENE
Behandling:
Tone Marie Myklevoll, AP, foreslo:
1. ««Tromsø kommune støtter utvalgets forslag om at dagens regler om
søskenmoderasjon videreføres, men at bestemmelsene flyttes fra forskrift til lov. Og
videre at departementet får hjemmel til å gi forskrift til lov. Og videre at departementet
får hjemmel til å gi forskrift om minimumssatser for inntektsgradert betaling og fritak
for barnefamilier med lav betalingsevne. Tromsø kommune støtter også utvalgets
flertall om forskriftadgangen til å gjøre unntak fra maksimalprisen fjernes. (s14)
2. Tromsø kommune støtter utvalgets forslag om at det lovfestes et krav om at kommunen
skal sørge for å ha barnehagefaglig kompetanse på administrativt nivå. (s16)
3. Tromsø kommune støtter utvalgets forslag om at det fra 2020 lovfestes et krav om 25%
av grunnbemanningen i hver barnehage skal være barne- og ungdomsarbeidere. (s20)»
Elin Jørgensen, Rødt, foreslo:
«Tromsø kommune støtter utvalgets forslag om at dagens regler om søskenmoderasjon
videreføres, men at bestemmelsene flyttes fra forskrift til lov. Og videre at departementet får
hjemmel til å gi forskrift om minimumssatser for inntektsgradert betaling og fritak for
barnefamilier med lav betalingsevne. Tromsø kommune støtter også utvalgets flertall om at
forskriftsadgangen til å gjøre unntak fra maksimalprisen fjernes.
Tromsø kommune støtter utvalgets forslag om at det lovfestes et krav om at kommunen skal
sørge for å ha barnehagefaglig kompetanse på administrativt nivå.
Tromsø kommune støtter utvalgets forslag om at det fra 2020 lovfestes et krav om at 25 % av
grunnbemanningen i hver barnehage skal være barne- og ungdomsarbeidere.»
May Tordis Simonsen permittert = 42.
Kent Gudmundsen møtte = 43.
Votering:
Innstillingen mot Myklevoll/Jørgensens forslag: Innstillingen vedtatt med 24 mot 18 stemmer.
Vedtak:
1. Tromsø kommune gir sin tilslutning til forslag til endringer i barnehageloven slik det
fremgår i kommunens høringsuttalelse.

97/12
REGLER FOR BRUK AV ORDFØRERKJEDE
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Behandling:
Erlend Rian, H, foreslo:
«Ordførerkjedet kan etter ordførers bestemmelse brukes ved følgende anledninger:
- Bør ikke brukes istedet for skal ikke brukes utenfor kommunens grenser.»
Votering:
Innstillingen: Enstemmig vedtatt.
Rians forslag – ikke stemt over.
Vedtak:
Ordførerkjedet kan brukes ved følgende anledninger:
-

Mottakelser i Tromsø Rådhus
Middager og andre tilstelninger der Tromsø kommune er vert
Innvielse av offentlige anlegg når ordføreren står for åpningen
Åpning av større møter, kongresser og andre arrangement der ordføreren representerer
kommunen
Ved besøk av fremstående personer, grupper, skoleklasser, barnehager
Ved besøk av kongelige gjester
Ved utdeling av fortjenestmedaljer, utmerkelser, priser og gaver
Når ordfører leder tog, prosesjoner og annet.
17. mai
Ordførerkjedet kan brukes i kommunestyremøter og ved barnas/ungdommens
kommunestyremøte.

98/12
HØRINGSSVAR FORSKRIFTSENDRING FAG FRA VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING M.M.
Behandling:
Votering:
Innstillingen: Enstemmig vedtatt.
Tom Strøm permittert = 42.
May Tordis Simonsen møtte = 43.
Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til byrådens svar på høringen om endringer i forskriften til
opplæringsloven om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet, vurdering i
innføringstilbud, retningslinjer for lokalt gitt eksamen og kompetansebevis i
grunnskoleopplæring for voksne. Høringssvaret oversendes Utdanningsdirektoratet innen
høringsfristen 22. mai 2011 etter behandling i Byrådet og Utdannings-, kultur og
oppvekstkomitéen. Evt. endringer fra behandlingen i kommunestyret ettersendes
Utdanningsdirektoratet.
Saken sendes kommunestyret. Eventuelle endringer som fremkommer ettersendes
departementet
Side 7 av 17

99/12
INTRO - FOND FOR KULTURNÆRINGEN I TROMSØ - RAPPORT 2011
Behandling:
Votering:
Innstillingen: Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Introfondets rapport for 2011 tas til etterretning slik den fremgår av denne saken.
2. Kommunestyret godkjenner at Intro-fondet søker om RDA-finansiering for 2013.
3. Kommunetyret ber om at det utarbeides en ekstern evaluering av Intro-fondets
resultater før det søkes om ytterligere finansiering.

100/12
HØRING - KS - FELLES IKT-ORGANISERING
Behandling:
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelse til KS om felles IKT-organisering i
kommunesektoren.

101/12
SAMARBEIDSAVTALE - UTVIKLING AV EN NASJONAL SAMARBEIDSMODELL
- BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI)
Behandling:
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tromsø kommune vil delta i Helsedirektoratet sitt arbeid av en nasjonal samarbeidsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).
Tromsø kommune inngår en samarbeidsavtale med Helsedirektoratet og KoRus Nord.
Arbeidet prosjekt organiseres og forankres i Byrådsavdeling for utdanning.
I 2012 vil prosjektet finansieres gjennom eksterne midler. Fra 2013 må det innarbeides en
kommunal andel i økonomiplanen.
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102/12
ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING TROMSØ KOMMUNE 2011
Behandling:
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsrapport finansforvaltning som gir status over Tromsø kommune finansforvaltning i 2011
tas til orientering.

103/12
FINANSRAPPORT I - 2012
Behandling:
Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Finansrapport I - 2012 som viser status over Tromsø kommunes finansforvaltning pr.
31.3.2012 tas til orientering

104/12
BRUK AV KONKURRANSE I TROMSØ KOMMUNE
Behandling:
Rolleiv Lind, foreslo på vegne av H, Frp. og V:
«Nytt pkt. 2:
Kommunestyret gir byrådet selv fullmakt til å innføre konkurranseutsetting og
kontraktskompetanse inntil kr 75 mill pr år pr. kontrakt herunder fritt brukervalg på de
oppgaveområder byrådet finner hensiktsmessig.»
Brynmor Evans, MDG, foreslo:
«Nytt punkt:
Ved konkurranseutsetting skal ingen selskaper, stiftelser eller lignende, som helt eller delvis er
registrert eller utbetaler utbytte til skatteparadiser inngås kontrakt med.»
Kristin Røymo foreslo på vegne av AP, Rødt, SV, SP og MDG:
«1. Byrådet fremmer ny sak til kommunestyret, vedrørende prinsipper for vurdering av
fremtidig bruk av konkurranse i Tromsø kommune. Prinsippene må inkludere plan for det
videre arbeid, amt for tillitsvalgtes medvirkning i prosessen.
2.Eventuell konkurranseutsetting skal i hvert enkelt tilfelle behandles i sine respektive
fagkomite. Ved konkurranseutsetting skal, i hvert enkelt tilfelle, fattes av kommunestyret.
Tilleggspunkter i tilfelle vedtak om fullmakt eller vedtak om konkurranseutsetting:
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a. Konkurranseutsetting må ikke medføre økte kostnader eller svekke kvaliteten i
tjenestene.
b. Konkurranseutsetting skal ikke svekke kommunestyrets kontroll og styring med
bevilgningene og/eller kostnader.
c. Byrådet rapporterer halvårlig til kommunestyret om status vedrørende bruk av
konkurranse.»
Martin Ellingsen permittert = 42.
Votering:
Innstillingen pkt. 1 og 2 mot Røymo m.fl. forslag: Innstillingen vedtatt med 25 mot 17
stemmer.
Linds forslag endringer pkt. 2: Vedtatt med 25 mot 17 stemmer.
Evans forslag: Fikk 16 mot 26 stemmer og falt.
Røymo m.fl. pkt. a: Fikk 18 mot 24 stemmer og falt.
Røymo m.fl. pkt. b: Fikk 17 mot 25 stemmer og falt.
Røymo m.fl. pkt. c: Fikk 17 mot 25stemmer og falt.
Innstillingens pkt. 3: Enstemmig vedtatt.
Pål Julius Skogholt, SV/Kristin Røymo, AP og Jens Ingvald Olsen, Rødt, fremmet slik
lovlighetsklage:
«I denne saken har fleirtallet vedtatt ei generell fullmakt til å konkurranseutsette all kommunal
verksemd.
Vi ber om lovegheitskontroll på bakgrunn av:
1. Saka er ikkje tilstrekkeleg utgreidd, kommunestyret har ikkje fått vite kva
konsekvensane av dette blir for dei ulike kommunale einingane og dei ulike
konkurranseområda.
2. Vedtaket bryt med viktige demokratiske prinsipp gjennom at kommunestyret ikkje får
høve til å diskutere kvar einskild sak/sektor for seg, og på den måten få belyst sakene
grundig og med deltaking frå innbyggarane.
3. Eldrerådet er ikke hørt i saken, selv om vedtaket åpenbart vil ha stor betydning for
forhold som vedrører eldre jmf lov om eldreråd.»
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner byrådets forslag til prinsipper for vurdering av fremtidig bruk
av konkurranse i Tromsø kommune.
2. Kommunestyret gir byrådet selv fullmakt til å innføre konkurranseutsetting og
kontraktskompetanse inntil kr 75 mill pr år pr.kontrakt herunder fritt brukervalg på de
oppgaveområder byrådet finner hensiktsmessig.
3. Byrådet skal rapportere årlig til kommunestyret om status vedrørende bruk av konkurranse
i kommunens tjenesteproduksjon.

105/12
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1659 REGULERINGSPLAN FOR STRANDGATEKVARTALET
REVIDERT PLANFORSLAG MED LØST INNSIGELSE
Behandling:
Eduardo da Silva, AP, foreslo:
«Saken utsettes.»
Da Silvas utsettelsesforslag fikk 6 mot 37 stemmer og falt.
Jens Ingvald Olsen, Rødt, foreslo:
«Klagene imøtekommes.»
Gunhild Johansen, SV, foreslo:
«Klagen tas til følge.
Saken tas opp til ny behandling.»
Brynmor Evans, MDG, foreslo:
«Klagene tas til følge.»
Votering:
Innstillingens pkt. 1 mot Olsen/Johansen/Evans forslag: Innstillingen vedtatt med 34 mot 9
stemmer.
Innstillingens pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Viser til i alt 4 innkomne klager fra hhv. Gerhard Knudsen AS datert 20.12.2011, Anne
Lise Caplan Thorkildsen datert 19.12.2011, Strandgata 32 AS datert 14.12.2011 og
Hagen-Olsen Eiendom datert 22.12.2011. De fire klagene er klager på kommunestyrets
vedtak sak 152/11- «reguleringsplan for Strandkvartalet». Klagene tas ikke til følge.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd jf. § 1-9 oversendes saken til
Fylkesmannen.
2.

Det innkomne innbyggerinitiativ, datert 18.05.2012, utredes og behandles i medhold av
kommunelovens § 39a.

106/12
PLAN -1740- DETALJREGULERING FRAMSENTERET OG POLARIA
SAKSFREMLEGG TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

107/12
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BRENSHOLMEN SKOLE, RESTAURERING EVT. NYBYGG.
KOSTNADSKONSEKVENSER INVESTERING/ DRIFT
Behandling:
Jan Blomseth, Frp, foreslo:
«Punkt 2, «innarbeides» erstattes med «søkes innarbeidet».»
Pål Julius Skogholt, SV, foreslo:
«Tillegg:
Brensholmen skole skal ikkje byggast som OPS.»
Marie Fangel permittert = 42.
Brynmor Evans, MDG, foreslo:
«Tillegg nytt punkt:
Skolen skal bygges med passivhus-standard.»
Votering:
Elisabeth Steen ute ved votering = 41.
Innstillingens pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 2 mot Blomseths forslag: Blomseths forslag enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 3: Enstemmig vedtatt.
Skogholt forslag: Fikk 17 mot 24 stemmer og falt.
Evans forslag: Fikk 16 mot 25 stemmer og falt.
Marie Fangel tiltrådte = 42.
Elisabeth Steen tiltrådte = 43.
Vedtak:
1. På bakgrunn av saksfremleggets redegjørelse for alternativene rehabilitering eventuelt
nybygg av Brensholmen skole skal det videre arbeidet ta utgangspunkt i at det skal
bygges ny skole på Brensholmen på egen tomt og innenfor en kostnadsramme
på
kr. 97.100.000.
2. Merkostnad på 17,1 mill kr. i forhold til gjeldende økonomiplan søkes innarbeideti
budsjett / økonomiplan 2013- 2016.
3. Ny skole på Brensholmen planlegges med sikte på ferdigstillelse til skolestart 2015.

108/12
OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.
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109/12
EVALUERING AV FAMILIENS HUS MED ÅPEN BARNHAGE OG
HELSESTASJONSTJENESTEN.
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

110/12
HØRING - NOU 2012:6 - ARBEIDSRETTEDE TILTAK
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

111/12
HØRING - VEILEDER - HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL INNSATTE I
FENGSEL
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

112/12
FINANSRAPPORTERING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2011
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

113/12
TROMSØ HAVN KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2011
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
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Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

114/12
TROMSØ PARKERING KF - FINANSRAPPORT PR. 31.12.11
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

115/12
TROMSØ PARKERING KF - ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.03.12
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

116/12
SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - LEGGING AV KUNSTGRESS PÅ HAMNA
BALLPLASS
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

117/12
TROMSØ PARKERING KF - NYE SYSTEM FOR PARKERING
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

118/12
TROMSØ PARKERING KF - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011
Behandling:
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Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

119/12
KOMMUNALDIREKTØRSTILLINGER PÅ ÅREMÅL
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

120/12
KONSERNREGNSKAP 2011
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

121/12
SØKNAD OM FRITAK OG NYVALG
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

122/12
VALG AV VALGSTYRE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

123/12
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SAMMENSETNING AV FORRETNINGSUTVALGET - REGLEMENTSENDRING
OG NYVALG
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

124/12
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE,
JORDSKIFTEMEDDOMMERE
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

125/12
POLITIRÅD
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

126/12
REGLEMENT FOR ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE AV FOLKEVALGTE
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

127/12
REGLEMENT FOR TROMSØ KOMMUNESTYRE- FORSLAG TIL TILLEGG OG
ENDRINGER
Behandling:
Behandles i møte 20.6.2012.
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Vedtak:
Behandles i møte 20.6.2012.

Møtet hevet, kl. 19.20
Anni Skogman (s.)
fung.ordfører
Inger Thomassen (s.)
sekr.
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