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Innledning 

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Rødt og SV tar nødvendige grep i en krevende 

økonomisk situasjon for Tromsø kommune. Vi leverer et budsjett som sikrer økonomisk 

kontroll og gjennomfører en rekke tiltak for å ta ned kostnadene i helse- og omsorgssektoren. 

Langsiktige endringer må til for å sikre bedre og mindre kostnadskrevende tjenester for 

Tromsøs innbyggere. Dette må gjøres over tid, og i tett samarbeid mellom ledelse og ansatte 

som utfører tjenestene.  

I 2017 økes kravene til effektivitet i helse- og omsorgssektoren og innkjøpsrammen reduseres. 

Gjennom Forbedringsprogrammet som er startet i 2016, er vi i gang med en omstilling som 

vil ta ned kostnadene på flere områder. Vi vil også gjennomføre nødvendige investeringer 

som sikrer bedre og mer rasjonell drift av helse- og omsorgstjenestene. 

Budsjettets overordnede målsetning er å kombinere et driftsnivå i samsvar med de 

økonomiske ressursene vi har, samtidig med at det ivaretar folks trygghet og et sterkt 

fellesskap. Statens ambisjoner for kommunene er krevende for kommunene å imøtekomme. 

Det er derfor en viktig politisk oppgave å synliggjøre hva som er den reelle økonomiske 

handlingsrommet for kommunesektoren. Samarbeidspartiene har likevel funnet rom for 

nødvendige omprioriteringer innenfor et forsvarlig budsjett. 

Barn og unge er vår fremtid. Det er de som skal drive samfunnet videre etter hvert, og vi må 

sørge for at barn og unge får en god oppvekst i Tromsø kommune. Samarbeidspartiene skal 

sørge for å gjennomføre lærerløftet som vi har lagt inn for skolen gjennom fireårsperioden. 

Tromsøskolen skal ha nok lærere til våre barn. Vi vil drive Kroken bibliotek og Tromsdalen 

kunstisbane videre. For elevene på Storelva vil vi gjennomføre investeringen i hallen 

tilknyttet skolen og idretten. 

I årets budsjett styrker vi båndene med frivillige organisasjoner som driver svært nødvendig 

sosialt arbeid. Fontenehuset, Kafé X, Gatejuristen og Aktiv på dagtid får alle økt bevilgning. 

Mange av strukturene i framtidens helse og omsorg vil basere seg på frivillig arbeid. Vi støtter 

fortsatt det viktige arbeidet som gjøres for barn og unge ved Holt 4H, Inn på tunet og 

Vitensenteret.  
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Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 

 

Driftsbudsjett - oversikt over alle rammer  

 

Sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner) 

Ansvars 

ramme AVD. 
Ansvarsramme / Kommentar 

2017 2018 2019 2020 

1002 POL Prosjekt nettsider -2000 0 2000 0 

1002 POL Forventning innsparing prosjekt nettsider 0 0 -2000 -2000 

1101 FIN Forventet utbytte -12000 -12000 -12000 -12000 

1101 FIN Justering omstillingsmidler til 5 mnok.  - ikke 6,3. -1300 -1300 -1300 -1300 

1101 FIN Kutt innkjøp - fordeles på avdelingene -15000 -17500 -20000 -22500 

1102 FIN Kunstisbanen i Tromsdalen 1200 1200 1200 1200 

1105 FIN 
Renter og avdrag som følge av fremskyndete 

investeringer 2017-18 1500 4500 -6000 0 

1106 FIN Økt avsetning til disposisjonsfond 17341 11736 22436 22136 

1201 UTD Nedleggelse av TKFU -200 -200 -200 -200 

1201 UTD Redusert vikarbruk  -500 0 0 0 

1201 UTD Voksentetthet i SFO 1600 1600 1600 1600 

1201 UTD Gjennomføre lærerløftet, 5 stillinger 1500 3600 3600 3600 

1201 UTD Foreldrebetaling SFO (ikke økning utover deflator) 1150 1150 1150 1150 

1201 UTD Holt 4H Læringstunet 500 500 500 500 

1201 UTD Inn på Tunet 500 500 500 500 

1201 UTD Vitensenteret 250 250 250 250 

1201 UTD Driftstilskudd  i SFO 200 200 200 200 

1201 UTD Leirskoletilbud 0 0 1600 1600 

1203 UTD Tilskudd bedre språkforståelse 1. halvår 700 0 0 0 

1203 HOS Vaksine hjernehinnebetennelse for russ 500 500 500 500 

1204 HOS Lukking av avvik fra fylkesmannen - barnevern 1000 1000 1000 1000 

1302 HOS Fontenehuset - økt bevilgning i tråd med søknad 934 934 934 934 

1302 HOS Kafe X -  økt bevilgning i tråd med søknad 170 170 170 170 

1302 HOS Gatejuristen -  økt bevilgning i tråd med søknad 248 248 248 248 

1302 HOS Aktiv på dagtid-  økt bevilgning i tråd med søknad 142 142 142 142 

1302 HOS Tilskudd til Kroken Menighet -55 0 0 0 

1304 HOS Økt vedlikehold kommunale boliger(-200 til +300) 500 500 500 500 

1305 HOS Legekontortilbud i distriktene 700 700 700 700 

1401 NKI Bibliotekfilialen i Kroken 650 1300 1300 1300 

1402 NKI Stilling på idrett knyttet til kunstisbanen 500 500 500 500 

1402 NKI Drift av normalhallen på Storelva 0 500 1200 0 

1404 NKI Økt tilskudd til utviklingslagene (til 800.000) 270 270 270 270 

1404 NKI Omdisponering næringsfondet -1000       

1404 NKI 
Omdisponering. Til stiftelse av selskap for 

sentrum, kommunal andel 1000       

1501 BYT Nedstyring innenfor rammen -1000 -1000 -1000 -1000 
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Investeringsbudsjett 2017 – 2020 

 
Sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner) 

Investeringer 

Prosjekt  

nr. 

Prosjekttekst 

2017 2018 2019 2020 

11 Finans     

4418 Strakstiltak bygg -10000    

      

12 Utdanning     

2035 Normalhall Storelva skole 20000 42026 -62026 0 

2335 Vikran barnehage 7500 7500   

      

13 Helse og omsorg     

3150 Avlastningsplasser Sommerlyst 13500 18973 -32473  

3160 Bofellesskap Fergeveien 20000 -20000   

      

14 Næring-, kultur- og idrett     

505108 Rådstua 6400 -6400   

      

15 Byutvikling     

6772 Oppgradering veier -7765    

6178 

Brann og redning, deltidsstasjon 

Ramfjord -2500 2500   

 

 Samlet virkning investeringsbudsjett 47135 44599 -94499 0 

 

 For hele perioden 2017 - 2020 -2765 
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Avdeling for finans 

De store, men helt nødvendige, investeringene de kommende årene vil gi grunnlag for at 

innbyggerne i Tromsø skal ha gode velferdstjenester og tilbud. Mange av byggene, særlig 

innenfor pleie og omsorgssektoren vil også gi et bedre, mer rasjonelt og effektive tjenester til 

pasientene og brukerne. Samarbeidspartiene har derfor valgt å igangsette bygging allerede i 

2017 for Fergeveien bofellesskap, gymsal ved Storelva skole, Vikran barnehage. Forventet 

utbytte fra de kommunale aksjeselskapene settes av i disposisjonsfondet, og øremerkes som 

egenkapital til investeringer. 

Vårt budsjett viser også den sentrale betydninga frivillig sektor har for å gi gode velferds- og 

fritidstilbud i Tromsø. Fjorårets eiendomsskattenivå må likevel videreføres for 2017. 

Forbedringsprogrammet og en sterk satsing på samordning og koordinering av den 

kommunale virksomheten blir helt sentral politisk oppgave i hele økonomiplanperioden.  

Sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner) 

Ansvars 

ramme AVD. 
Ansvarsramme / Kommentar 

2017 2018 2019 2020 

1002 POL Prosjekt nettsider -2000 0 2000 0 

1002 POL Forventning innsparing prosjekt nettsider 0 0 -2000 -2000 

1101 FIN Forventet utbytte -12000 -12000 -12000 -12000 

1101 FIN Justering omstillingsmidler til 5 mnok.  - ikke 6,3. -1300 -1300 -1300 -1300 

1101 FIN Kutt innkjøp - fordeles på avdelingene -15000 -17500 -20000 -22500 

1102 FIN Kunstisbanen i Tromsdalen 1200 1200 1200 1200 

1105 FIN 
Renter og avdrag som følge av fremskyndete 

investeringer 2017-18 1500 4500 -6000 0 

1106 FIN Økt avsetning til disposisjonsfond 17341 11736 22436 22136 

       

 

Investeringer 

Prosjekt  

nr. 

Prosjekttekst 

2017 2018 2019 2020 

11 Finans     

4418 Strakstiltak bygg -10000    
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Avdeling for utdanning 

Skole 

Samarbeidspartiene vil understreke viktigheten av at det i Tromsø kommune skal legges til 

rette for oppvekst og utdanning av høy kvalitet for alle barn og unge. For å sikre dette, er SFO 

er en viktig arena for barn i første del av skoleløpet. Vi legger derfor opp til å videreføre 

dagens kvalitetsnivå i tilbudet. Derfor låser vi også SFO-betalingen til en inflasjonsjustert 

2016-pris. 

Vi vil ansette 40 nye lærere i valgperioden. Dette arbeidet er i rute, og skoleåret 2017/18 

fortsetter vi derfor å styrke lærertettheten med ti lærere. Vi mener større lærertetthet vil gi mer 

dekkende tilpasset undervisning og på sikt føre til at behovet for spesialundervisning 

reduseres. Det er de minste barna som får flest ekstra lærerressurser. 

Barn og unge skal lære på ulike arenaer. Vi ønsker mer samarbeid med opplæringsarenaene 

rundt oss, og gir derfor tilskudd til Holt 4H Læringstunet, Inn på tunet, Nordnorsk vitensenter. 

I tillegg viderefører vi også leirskoletilbudet som et gratis tilbud til alle barn uavhengig av 

foreldrenes økonomi. 

Barnehage 

Å lære seg norsk er avgjørende for både oppvekst og utdanning, og vi vurderer det som helt 

nødvendig at det kommunale tilskuddet til bedre språkforståelse videreføres. Vi har lagt inn 

midlene som kreves for å opprettholde dette tilbudet for første halvår 2017, og ønsker at 

tilbudet videre skal finansieres gjennom det statlige integreringstilskuddet. Viktigheten av 

dette understreker vi med at vi også har utformet et verbalforslag på denne saken. 

Barnevern 

Noen barn og unge i kommunen vår har en vanskeligere oppvekst enn andre, og for disse er 

det særdeles viktig med et operativt og velfungerende barnevern. Det er ikke holdbart at de 

mest sårbare barna skal vente uforholdsmessig lenge. Med bakgrunn i ny informasjon om den 

konsekvensen av administrasjonssjefens budsjett ser vi det som nødvendig å styrke tjenesten 

for å lukke avvikene fra fylkesmannen og gi barn rett hjelp til rett tid. Samarbeidspartiene 

legger inn en million kroner for å sikre at tjenesten klarer å lukke sine avvik og klarer å gi rett 

hjelp til rett tid. 

Forebyggende helse 

Samarbeidspartiene styrker rammen med 500.000 kroner for å videreføre fjorårets satsing på 

gratis hjernehinnebetennelsesvaksine for russen. Vi er tilfredse med at administrasjonssjefen 

rapporterer at jordmortjenesten leverer stabile tjenester, og at det ikke lenger er klager fra 

brukerne etter tilføringen av en stillingsressurs på 40 % og koordinering av tjenesten under 

enhetsleder. Vi ser likevel at det er behov for ei styrking av tjenesten og legger for neste år inn 

midler til ei ny stilling. 
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Investeringer 

Samarbeidspartiene har funnet økonomisk rom for finansiering av Normalhall Storelva skole 

med oppstart høst 2017, og for den nye investeringen 2017, Vikran barnehage. Vi mener det 

er viktig å få disse byggene igangsatt og ferdigstilt så snart som praktisk mulig.  

Ansvars 

ramme AVD. 
Ansvarsramme / Kommentar 

2017 2018 2019 2020 

1201 UTD Nedleggelse av TKFU -200 -200 -200 -200 

1201 UTD Redusert vikarbruk  -500 0 0 0 

1201 UTD Voksentetthet i SFO 1600 1600 1600 1600 

1201 UTD Gjennomføre lærerløftet, 5 stillinger 1500 3600 3600 3600 

1201 UTD Foreldrebetaling SFO (ikke økning utover deflator) 1150 1150 1150 1150 

1201 UTD Holt 4H Læringstunet 500 500 500 500 

1201 UTD Inn på Tunet 500 500 500 500 

1201 UTD Vitensenteret 250 250 250 250 

1201 UTD Driftstilskudd  i SFO 200 200 200 200 

1201 UTD Leirskoletilbud 0 0 1600 1600 

1203 UTD Tilskudd bedre språkforståelse 1. halvår 700 0 0 0 

 

 

Investeringer 

Prosjekt  

nr. 

Prosjekttekst 

2017 2018 2019 2020 

12 Utdanning     

2035 Normalhall Storelva skole 20000 42026 -62026 0 

2335 Vikran barnehage 7500 7500   

 

 

Avdeling for helse og omsorg 

Det er avgjørende at Tromsø kommune tar riktige grep, og omstiller vår virksomhet slik at vi 

kan løse morgendagens oppgaver på en bærekraftig måte.  

Sykefraværet er for høyt og bruk av vikarer er en stor utgiftspost for kommunen. For å gjøre 

det mer attraktivt å jobbe i helse og omsorg, samt lette rekrutteringen, skal det etableres flere 

faste hele stillinger og grunnbemanningen skal økes for å redusere behovet for vikarer. 

Tromsø kommune vil understreke behovet for å styrke sammenhengene mellom den utøvende 

tjenesten og tildeling av tjenester, samt styrke samarbeidet med den enkelte, pårørende og 

frivillig sektor. Som del av forbedringsprogrammet skal organisering, faglig og 

holdningsskapende arbeid gjennomgås, og nødvendige endringer og forbedringer gjøres. 
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Kommunestyret ser nødvendigheten av å opprette stilling som folkehelsekoordinator. 

Folkehelse, forebygging og rehabilitering er områder vi må satse på, for å sikre at 

innbyggerne holder seg så friske som det er mulig, og leve gode liv. 

Kommunestyret ber om at utredningen av Tillitsreformen legges fram innen 1. juli 2017.  

Sosialtjenesten 

Samarbeidspartiene er svært fornøyd med at tendensen med økte kostnader og økt antall 

brukere av sosialhjelp ser ut til å være i ferd med å flate ut, og at nye arbeidsmetoder og tett 

oppfølging gir gode resultater.  

Vi er bekymret for det relativt høye antallet mottakere av sosialhjelp som har forsørgeransvar 

for ett eller flere barn. Å hjelpe foreldre ut i arbeid samtidig som man yter stønad til 

aktiviteter og utstyr til barn, er strategier vi stiller oss fullt ut bak. 

 

Tilskudd til frivillige organisasjoner 

Frivillige organisasjoner gjør en stor innsats for mange utsatte grupper i samfunnet og er med 

på å gjøre Tromsø til et varmere og mer inkluderende samfunn. Mange av de frivillige 

organisasjonene i Tromsø er helt avhengige av et sterkt samarbeid med kommunen, både når 

det gjelder økonomiske og praktiske forhold. Som ledd i samhandlingsreformen vil 

kommunen fra og med 1.1.17 få et større ansvar for personer med psykiske utfordringer. 

Kommunen vil være avhengig av det arbeidet de frivillige legger ned for å få gitt tilbud til alle 

som trenger det.  

Fontenehuset er et lavterskeltilbud som kommunen har vært med å etablere, og som ikke har 

fått nødvendige ressurser til å bygge seg opp til et fullverdig fontenehus. Etter 10 år drives 

huset fortsatt som et oppstartprosjekt. Gatejuristen og Aktiv på dagtid er andre organisasjoner 

som er klart underfinansiert i forhold til oppgavene de har. Søknadene innfris. 

Pleie og omsorg 

Tromsø kommune skal ha et godt og fleksibelt omsorgstilbud med høy grad av 

selvbestemmelse for den enkelte. Tromsø kommune bruker ca. 19 % mer ressurser på pleie- 

og omsorgstjenester enn ASSS-gjennomsnittet. Kommunen tildeler flere timer per uke i alle 

aldersgrupper enn snittet av sammenlignbare kommuner. Det er ikke bærekraftig. 

Utgiftsveksten innen helse og omsorg må dempes og driftsnivået stabiliseres, samtidig som 

kvalitet og kompetanse i tjenesten sikres. Kostbare enetiltak må unngås og flere tiltak må 

organiseres som gruppetilbud. Dette vil blant annet kreve at kommunen bygger nok 

omsorgsboliger. 
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Boligtiltak 

Prinsippet om kostnadsdekkende husleie fungerer ikke rettferdig. Husleien for nyinnkjøpte 

leiligheter blir så høy at vanskeligstilte ikke har mulighet til å betjene utgiften. For å nå målet 

om å skaffe tilstrekkelig antall utleieboliger til en utleiepris som er håndterlig, må kommunen 

utvikle en mer sosial utleiepolitikk. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie må vurderes på 

nytt. 

Det er lite framtidsrettet å redusere vedlikeholdsbudsjettet for kommunens boliger, spesielt 

når det samtidig pekes på at manglende vedlikehold vil kunne føre til at boligene ikke kan 

leies ut til nye leietakere.  

Kommunehelse 

Samarbeidspartiene stiller seg positiv til forslaget om å vurdere å tilsette kommunalt ansatte 

fastleger.  

Tilbudet ved legekontorene i distriktene opprettholdes. 

 

 

Ansvars 

ramme AVD. 
Ansvarsramme / Kommentar 

2017 2018 2019 2020 

1203 HOS Vaksine hjernehinnebetennelse for russ 500 500 500 500 

1204 HOS Lukking av avvik fra fylkesmannen - barnevern 1000 1000 1000 1000 

1302 HOS Fontenehuset - økt bevilgning i tråd med søknad 934 934 934 934 

1302 HOS Kafe X -  økt bevilgning i tråd med søknad 170 170 170 170 

1302 HOS Gatejuristen -  økt bevilgning i tråd med søknad 248 248 248 248 

1302 HOS Aktiv på dagtid-  økt bevilgning i tråd med søknad 142 142 142 142 

1302 HOS Tilskudd til Kroken Menighet -55 0 0 0 

1304 HOS Økt vedlikehold kommunale boliger(-200 til +300) 500 500 500 500 

 

Investeringer 

Prosjekt  

nr. 

Prosjekttekst 

2017 2018 2019 2020 

13 Helse og omsorg     

3150 Avlastningsplasser Sommerlyst 13500 18973 -32473  

3160 Bofellesskap Fergeveien 20000 -20000   
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Avdeling for næring, kultur og idrett 

Næring, kultur og idrett er alle komponenter som skal gjøre at vi trives med å bo i Tromsø 

kommune. Samarbeidspartiene ønsker å videreføre bibliotekfilialen i Kroken. Befolkningen i 

Kroken har med stort folkelig engasjement dokumentert hvor stor betydning filialen har for 

barneskolen og bydelen. En nedleggelse kan også føre til påførte kostnader knyttet til behovet 

for å opprette skolebibliotek.  

Samarbeidspartiene øker tilskuddet til «Utviklingslagene i Tromsø kommune» med 270.000,- 

Dermed bevilges totalt 800.000,- som vil bidra at deres viktige oppgaver som kontaktledd 

mellom distrikt og kommune og innenfor beredskap blir styrket. Det øremerkes 1.000.000,- 

av næringsfondet til kommunal andel for stiftelse av selskap for sentrumsutvikling. 

Det legges også inn investeringsmidler til Rådstua teaterhus i 2017, som dermed sikrer 

allerede bevilget statlig og fylkeskommunal finansiering på åtte millioner kroner. 

På idrett vil driften av kunstisbanen i Tromsdalen fortsatt videreføres. Dette er det eneste 

anlegget for en tradisjonsrik idrett som skøyter i Tromsø og samarbeidspartiene sikrer dette 

anlegget i økonomiplanperioden. Normalhall Storelva fremskyndes med byggestart til 2017.  

Samarbeidspartiene ser også positivt på forslaget fra administrasjonssjefen om å øke fokuset 

på entreprenørskap i skolen gjennom å inngå samarbeid om Ungt entreprenørskap. 

 

Ansvars 

ramme AVD. 
Ansvarsramme / Kommentar 

2017 2018 2019 2020 

1401 NKI Bibliotekfilialen i Kroken 650 1300 1300 1300 

1402 NKI Stilling på idrett knyttet til kunstisbanen 500 500 500 500 

1402 NKI Drift av normalhallen på Storelva 0 500 1200 0 

1404 NKI Økt tilskudd til utviklingslagene (til 800.000) 270 270 270 270 

1404 NKI Omdisponering næringsfondet -1000       

1404 NKI 
Omdisponering. Til stiftelse av selskap for 

sentrum, kommunal andel 1000       

 

Investeringer 

Prosjekt  

nr. 

Prosjekttekst 

2017 2018 2019 2020 

14 Næring-, kultur- og idrett     

505108 Rådstua 6400 -6400   
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Avdeling for byutvikling 

Byutvikling styrkes med til sammen 2,4 stillinger. Disse skal særlig ivareta Tromsø 

kommunes klima- og miljøarbeid, samt en helhetlig arealutvikling. Dette er viktig for å 

gjennomføre kommunens ambisiøse målsettinger for bærekraftig byutvikling og 

utslippsreduksjoner. Samtidig gir det rom for en viss nedskjæring på den generelle rammen. 

Styrkingen på vintervedlikehold av gang- og sykkelveier videreføres.  

For å sikre kostnadseffektiv drift og unngå store utgiftsøkninger på brøytebudsjettet har 

Bydrift overtatt en rekke brøyteroder i sentrum. Dette gir et positiv økonomisk resultat 

sammenlignet med den forventede alternativkostnaden ved å inngå nye brøytekontrakter på 

det private markedet. 

Satsingen på nærmiljøtiltak, inkludert turveier og Tromsømarka videreføres i kommende år. 

Dette er viktige tiltak både for å sikre folkehelse, gode oppvekstvilkår og en attraktiv by å bo 

i. Nærmiljømidlene gir også rom for å sikre gode fasiliteter for turister og lokalbefolkning på 

våre mange utfartsmål i kommunens distrikter. De løpende bevilgningene til oppgradering av 

vei skal gjennomgås med tanke på gode prioriteringer. For 2017 omdisponeres noen midler 

herfra for å sikre nødvendige og kostnadsreduserende investeringer innenfor helse og omsorg.  

 

Ansvars 

ramme AVD. 
Ansvarsramme / Kommentar 

2017 2018 2019 2020 

1501 BYT Nedstyring innenfor rammen -1000 -1000 -1000 -1000 

 

 

Investeringer 

Prosjekt  

nr. 

Prosjekttekst 

2017 2018 2019 2020 

15 Byutvikling     

6772 Oppgradering veier -7765    

6178 

Brann og redning, deltidsstasjon 

Ramfjord -2500 2500   
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Verbalforslag 
 

(innstillingen fra administrasjonssjefen går fra pkt 1 – 13) 

 

Avd. finans 

14. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie fører til at likeverdige boliger leies ut til ulik 

pris, avhengig av når kommunen har kjøpt boligen og til hvilken pris. Administrasjonssjefen 

bes utrede nye regler der husleien blir regnet ut fra boligens størrelse og standard, der 

likeverdige boliger prises likt og på et realistisk nivå. 

 

15. De høye prisene på boligmarkedet gjør at behovet for kommunale utleieboliger er stort. 

Administrasjonssjefen bes legge frem en sak knyttet til økning av kommunens 

utleieportefølje. Mulighet for samarbeid med Stiftelsen kommunale boliger samt eventuelt 

behov for å endre vedtekter og/eller selskapsform for Arnestedet AS utredes som del av denne 

 

16. Det bes fremlagt sak der mulighetsrommet for fleksibel terminbetaling av eiendomsskatt 

utredes. Saken skal også vise hvordan informasjon om de ulike komponentene i 

eiendomsskatten kan gjøres lettere forståelig for innbyggerne. Sak skal ferdigstilles slik at 

dette kan hensyntas i forbindelse med budsjettarbeidet 2017. 

17. Til ansvarsramme 1002: Prosjekt nettsider tas ut i 2017 for forberedelse av prosjektet slik 

at det klarere synliggjør innsparingspotensialet. 

 

18. Administrasjonssjefen bes å fordele kutt i innkjøp på avdelingene og legge frem forslag til 

politisk behandling i økonomirapport I. 

19. Forventet utbytte fra kommunale aksjeselskaper skal avsettes til investeringsfond.  

 

Avd. utdanning 

20. Administrasjonssjefen bes utrede muligheten for å videreføre «Tilskudd bedre 

språkforståelse» med midler fra integreringstilskuddet fra og med barnehageåret 2017/18. 

21. Planer for nye Tromsdalen skole skal gjøres gjenstand for politisk behandling, før man går 

videre med planlegging av et eventuelt oppvekstsenter. Tromsø kommune skal i slikt tilfelle 

gå i dialog med TUIL arena for å gå inn som leietaker. Dette skal sikre de omfattende 

garantiforpliktelsene kommunen har gitt TUIL arena og legge grunnlaget for en 

samarbeidsavtale mellom Tromsø Kommune og TUIL.  
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Avd. helse og omsorg 

22. Utredningen av Tillitsreformen bes lagt fram innen 1. juli 2017. 

23. Administrasjonssjefen bes sørge for at budsjettmidlene på Flyktningetjenesten i 

kommende budsjetter, fremkommer som en del av helheten til Tromsø kommunes årsbudsjett 

og økonomiplan. 

24. Behovet for nye avlastningsboliger er prekært, etter at Nansenvegen ble stengt. 

Omsorgstilbudet gis nå fra Berglund og Iver Walnums veg. Kommunestyret må snarest gjøre 

investeringsbeslutning og vedtak om plassering av avlastningsboligene på 

Sommerlyst/Bymyra. Beslutningen må ses i sammenheng med kommunestyrets vedtak om å 

vurdere å beholde gymsalen på Sommerlyst skole, på en slik måte at ytterligere forsinkelser 

unngås. 

25. Bygging av omsorgsboligene Fergeveien Bofellesskap må starte opp så snart det lar seg 

gjennomføre. Belastningene for de pårørende av å utsette byggingen av disse boligene vil 

være uforholdsmessig store. Administrasjonssjefen bes legge fram en investeringsbeslutning 

for bygging av omsorgsboligene Fergeveien Bofellesskap i løpet av første kvartal 2017. 

Avd. næring-, kultur- og idrett 

26. Administrasjonssjefen bes å ta initiativ til dialog med Tromsø skøyteklubb med mål om en 

stabil og hensiktsmessig drift og vedlikehold av kunstisbanen. 

 

Avd. byutvikling 

27. Innenfor prosjektnummer 5480 Nærmiljøtiltak, skal det øremerkes investeringsmidler for 

2017 knyttet til bygging av toaletter på utfartsparkeringer. 

 


