Årsmelding fra Tromsø SVs
kommunestyregruppe 2015

Figure 1 Kommunestyregruppa 2015-2019: Åsne Høgetveit (vara), Pål Julius Skogholt, Terje Håkstad
(fast representant mens Gunhild Johansen er byråd), Gunhild Johansen, Ingrid M Kielland. Benjamin
A Notkevich var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Innledning
Denne årrsmeldingå tår for seg kommunestyregruppås innsåts for hele 2015.
Fråm til oktober 2015 besto kommunestyregruppå åv Gunhild Johånsen
(gruppeleder og medlem i Byutviklingskomiteeen) og Ingrid M Kiellånd (medlem i
Finåns- og næringskomiteeen). Pårl Julius Skogholt og Terje Hårkståd hår vært
åktive og høyt verdsåtte våråer.

Etter åt nytt kommunestyre ble konstituert i oktober hår kommunestyregruppå
bestårtt åv Ingrid M Kiellånd (gruppeleder og leder åv Byutviklingskomiteeen), Pårl
Julius Skogholt (medlem i Finåns- og næringskomiteeen), Benjåmin A Notkevich
(medlem i Utdånning, kultur og idrettskomiteeen) og Terje Hårkståd (nestleder i
Helse- og omsorgskomiteeen). Gunhild Johånsen hår som byrård for Helse og
omsorg permisjon frå kommunestyret. Assne Høgetveit, Torgeir Knåg Fylkesnes,
Corneliå Andreåssen, Reidun Heggen, Idå Løken Killie, Tonje Brååten og Inå
Kongsvik er våråmedlemmer.
Asrsmeldingå tår for seg noen åv SVs viktigste politiske såksområrder og viser
hvordån gruppå gjennom et utvålg forslåg og interpellåsjoner i kommunestyret
hår jobbet for år fremme vårr politikk. I tillegg til årbeidet i kommunestyret hår
representåntene ogsår vært åktive i utenompårlåmentårisk årbeid og ikke minst
vålgkåmp. Som følge åv det gode vålget for SV og hele venstresidå i Tromsø hår vi
bidrått til et nytt rødt flertåll i kommunen. Dette innebærer en helt ny situåsjon
ogsår for kommunestyregruppå. Frå år hå vært en liten pårtigruppe i opposisjon
deltår SV når i et overgångsbyrård, og vi er med pår år forberede overgången til en ny
formånnskåpsmodell frå 1. juli 2016. Vi ser fråm til år sette et rødt og grønt preg
pår politikken de neste årrene.
Gruppelederne vil pår vegne åv gruppå og oss selv tåkke styret i Tromsø SV og ålle
medlemmene for gode rård og innspill gjennom årret.

Miljø
Kommunestyregruppå hår kjempet for en grønn og miljøvennlig utvikling i
Tromsø gjennom enkeltinterpellåsjoner og som et viktig perspektiv i
kommunens åreål- og næringsplåner.
I mars fremmet vi en interpellåsjon om fremtidå til Holt forsøksgårrd og det
verdifulle låndsbruksåreålet knyttet til denne. SVs forslåg til vedtåk vår: “Pår
denne båkgrunn vil Tromsø kommune be interimsstyret for det nye instituttet for
bioøkonomi (NIBIO) og til slutt Låndbruks – og måtdepårtementet om åt
forskningsståsjonen pår Holt opprettholdes for år sikre videre låndbruksforskning
og låndbruk i årktisk klimå.” Dette fikk ikke flertåll. I stedet vedtok
kommunestyret åt mån ønsket år opprettholde forskningen pår årktisk låndbruk i
Tromsøregionen. I jånuår 2016 kom nyheten om åt NIBIO når hår vedtått åt
forskningsståsjonen pår Holt skål opprettholdes.
I april fremmet SV forslåg til høringsuttålelse til NOU om Sjømåtindustrien der vi
lå vekt pår åt Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven skal sikre bosettinga og
næringsgrunnlaget langs kysten, og foreslo at Tromsø kommune sluttet seg til
Tromsø-erklæringa i sin helhet. Forslaget ble ikke vedtatt.
I mai foreslo SV at eierskapsmeldinga for Troms Kraft skulle ha som utgangspunkt at
“Formålet med eierskapet er å sikre innbyggerne i Tromsø kommune miljøvennlig
kraft av god kvalitet til en fornuftig pris.” Dette forslaget ble heller ikke vedtatt.

I august foreslo SV en rekke endringer til kommunens arealplan for å ivareta
hensynet til miljø og vern av friområder. Vi foreslo også sammen med Rødt at
Kommunedelplanen for ny Kvaløyforbindelse skulle ta utgangspunkt i Statens
vegvesens forslag om bru fra Selnes til Langnes og ikke tunell over Håkøya. Våre
forslag fikk ikke flertall, og arealplanbehandlinga førte til store protester, blant annet
som følge av at man åpnet opp for boligbygging i Tromsømarka.
SVs kommunestyregruppe leverte i ettertid inn lovlighetskontroll på behandlinga av
arealplanen, og denne ble tatt til følge av fylkesmannen som opphevet vedtaket.
I behandling av områdeplan for Verftstomta foreslo SV en rekke endringer, bl.a. at
Gamlebyen Skansen skal være en bilfri bydel. Dette ble ikke vedtatt.
SV foreslo også endringer til kystsoneplanen, som ble behandlet i september. Der
fikk vi delvis gjennomslag, og to områder (AK12 og AK13) ble tatt ut av planen.
I oktober foreslo SV sammen med Ap og R at det skal legges frem ny klima- og
miljøplan med mål om minst 50% utslippsreduksjon innen 2030. Dette ble vedtatt og
ny plan er nå under utarbeiding.

Arbeidsliv og privatisering
Den blåblå regjeringa har sammen med det blåblå byrådet i Tromsø stått for en rekke
angrep på arbeidstakeres rettigheter og arbeidet for flytting av makt og penger fra
offentlig til privat sektor. Kommunestyregruppa har protestert mot denne utviklinga
gjennom hele året, og etter at det nye røde styret overtok har AP/R/SV-byrådet klart å
stanse blant annet delprivatiseringa av Fagrent.
I januar fremmet SV en interpellasjon der vi sa nei til svekking av arbeidsmiljøloven
og søndagsåpne butikker. Følgende forslag ble vedtatt og førte til at Tromsø kommune
sendte inn en negativ høringsuttalelse til søndagsåpne butikker: «Tromsø
kommunestyre ønsker å beholde søndag som en mest mulig allmenn fridag. Vi
oppfordrer Stortinget til ikke å vedta de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven i
retning av mer søndagsjobbing. Samtidig vil vi allerede nå signalisere motstand mot
endringer i helligdagsloven.»
I april hadde vi en interpellasjon om farene som TISA og TTIP representerer for
norsk selvråderett og kommunalt demokrati, der vi krevde større åpenhet rundt
forhandlingene. Følgende uttalelse ble vedtatt etter forslag fra SV: “Tromsø kommune
støtter kravet om mest mulig åpenhet og offentlighet omkring forhandlingene om
TISA og TTIP – avtaler som begge i vesentlig grad vil berøre Norge.”
SV stilte i samme møte spørsmål til byråd for helse og omsorg om
kontraktsbetingelsene for innføring av fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Vi var
kritiske til at byrådet hadde vedtatt fireårige kontrakter uten oppsigelsesadgang.
I mai foreslo SV at eierskapsmeldinga for Troms Kraft skulle slå fast at offentlig
eierskap var det mest hensiktsmessige for å ivareta formålet med selskapet og
motsatte oss innhenting av privat aksjekapital til selskapet. Vi understreket også at

man måtte opprettholde bedriftsforsamlinga i selskapet. Våre forslag ble ikke vedtatt.

Bolig
Kommunestyregruppa har gjennom flere år arbeidet for at Tromsø kommune i
samarbeid med Stiftelsen kommunale boliger skulle søke Husbanken om tilskudd til å
bygge 200 nye utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte. Etter flere runder om dette
i Finans- og næringskomiteen og spørsmål i kommunestyret ble det i mars vedtatt en
generell viljeserklæring om dette, men uten at antall boliger ble spesifisert. SV foreslo
følgende tillegg til Boligprogram 2015-2016 Boliger til personer med
utviklingshemming: «Tromsø kommunestyre ber byrådet ta hensyn til
høringsuttalelser fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne når det gjelder
antall leiligheter/boliger som skal bygges rundt hver base. Boligene for denne gruppen
skal ikke utformes slik at det skapes et institusjonspreg. Tromsø kommune bør også
kunne tilby denne gruppen å kunne kjøpe seg tomt og bygge eget hus etter eget
ønske.» Forslaget ble vedtatt.
I april foreslo SV at Arnestedet AS omdannes til et kommunalt foretak med formål å
utvikle gode og kostnadseffektive boligprosjekter for byens innbyggere. Vi foreslo
også at boligpolitisk handlingsplan skulle inneholde et mål om 700 nye kommunalt
eide utleieboliger innen 2019. Våre foreslag ble ikke vedtatt. Heller ikke SVs forslag
til nye vedtekter for Arnestedet AS om at boligprosjektet i hovedsak skal utvikles med
tanke på bidra til å redusere prispresset på boligeiendommer i Tromsø ble vedtatt.

Skole og barnehage
SV har stilt spørsmål ved prosessen rundt nedleggelsen av Åsgård og Strimmelen
barnehager, som blant annet innebar nedleggelse av offentlige barnehager til fordel for
kommersielle, og førte til at en rekke familier fikk barnehageplass lenger unna sitt
nærområde. Vi foreslo i april sammen med Ap, Rødt, Sp og MDG at man søkte å
opprettholde barnehagene.
I forbindelse med kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 som ble
behandlet i mai foreslo SV at Grunnskolens formålsparagraf tas inn som innledning
til Kvalitetsplanen. Dette ble vedtatt. Videre foreslo SV at kartleggingsprøver er
verktøy for den enkelte lærer i arbeidet med den enkelte elev, og at prøvene ikke må
brukes til rangering. Dette ble ikke vedtatt. I forbindelse med Tilstandsrapport for
grunnskolen som ble behandlet i august foreslo SV forsøk med leksefrie skoler for 1.
- 4. trinn. Dette ble ikke vedtatt, men i forbindelse med budsjett og økonomiplan for
2016 - 2019 ble det lagt inn et punkt om at det skal forberedes en forsøksordning med
skolelekser.

Flyktningpolitikk
I april foreslo SV med utgangspunkt i Amnestys Velkommen Syria-kampanje at
Tromsø kommune skulle oppfordre regjeringa til å ta i mot 10.000 kvoteflyktninger
fra Syria i 2015 og 2016, og at Tromsø kunne bosette 70 av disse hvert av de to årene.

Dette forslaget ble vedtatt med ordførers dobbeltstemme, og Tromsø ble dermed en av
de første kommunene i landet som gjorde et slikt vedtak. Saken førte til mye debatt
også i valgkampen, ettersom det blåblå byrådet lenge vegret seg for å svare ja til
IMDIs henvendelse om ekstra bosetting. Etter at AP/R/SV-byrådet overtok i oktober
har SVs Gunhild Johansen fått ansvar for kommunens flyktning- og
integreringspolitikk. I november vedtok kommunestyret at Tromsø skal arbeide for en
samarbeidsavtale med IMDI.

Øvrige saker
I juni foreslo SV at Tromsø kommune ikke skal være en pådriver for
kommunesammenslåing, men vil være åpen for nabokommunenes ønsker og behov.
Dette ble ikke vedtatt. SV foreslo også at man skulle utrede en ny Tromsømodell
basert på formannskapsloven. Dette ble heller ikke vedtatt, men etter at det nye røde
flertallet tok over i oktober arbeides det nå med å forberede overgangen til
formannskapsstyre i juli. I forbindelse med en interpellasjon fra Høyre om nytt
nordområdemuseum i august foreslo SV at Tromsø kommune vil gjenoppta arbeidet
med å få etablert et Nordområdemuseum i Tromsø sentrum. Dette ble vedtatt.
Regjeringa har på nyåret 2016 vedtatt at museet skal ligge i sentrum.

Vedlegg: Interpellasjoner fremmet av SVs
kommunestyregruppe i 2015
Januar 2015: Ingrid Marie Kielland, SV:
Nei til svekking av arbeidsmiljøloven og søndagsåpne butikker
Det foregår nå flere parallelle prosesser i Stortinget i retning av å svekke søndag som
fridag for folk flest. Forslaget til endret arbeidsmiljølov (prop 48 L) som behandles
våren 2015 inneholder bestemmelser som gjør at flere skal kunne pålegges å arbeide
på søndager. Samtidig er det sendt ut høring om endringer i helligdagsloven som
innebærer at butikker skal kunne være søndagsåpne hele året. Til sammen kan disse
forslagene føre til store endringer i folks hverdagsliv.
En generell åpning for søndagsåpne butikker har blitt vurdert som negativt både av
arbeidstakerorganisasjonene og av næringsdrivende i Tromsø. Arbeidstakerne ønsker
ikke å miste søndag som en felles fridag for flertallet av arbeidsgruppene, og
næringslivet ser at søndagsåpne butikker vil føre til økte kostnader uten at
inntjeningen vil bli større.
Lovreguleringen kan likevel tvinge fram søndagsåpent mot partenes vilje. Det vil ikke
være lett for hver enkelt butikkeier å velge å holde søndagsstengt dersom
konkurrentene har åpent. Innenfor kjøpesentrene vil bestemmelsen om søndagsåpent
tas av senterledelsen og butikkene må følge med. En utvikling i retning av
søndagsåpne butikker vil også få konsekvenser for andre arbeidstakergrupper. Det vil
bl.a. bli økt behov for renhold, vakt-tjenester, hyppigere kollektivtransportavganger
og åpne barnehager på søndagene. Resultatet vil være at svært store grupper som nå
har normalarbeidsuke kan bli tvunget til å jobbe turnus. Dette er svært uheldig.
Forslag til vedtak: Tromsø kommunestyre ønsker å beholde søndag som en mest
mulig allmenn fridag. Vi oppfordrer Stortinget til ikke å vedta de foreslåtte endringene

i arbeidsmiljøloven i retning av mer søndagsjobbing. Samtidig vil vi allerede nå
signalisere motstand mot endringer i helligdagsloven.»
Votering:
Kiellands forslag 1. setning: Vedtatt med 27 mot 16 stemmer. Kiellands forslag 2. og
3. setning: Vedtatt med 22 mot 21 stemmer.
Vedtak:
Tromsø kommunestyre ønsker å beholde søndag som en mest mulig allmenn fridag.
Vi oppfordrer Stortinget til ikke å vedta de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven i
retning av mer søndagsjobbing. Samtidig vil vi allerede nå signalisere motstand mot
endringer i helligdagsloven.
Mars 2015: Gunhild Johansen, SV:
HOLT ER HELT AVGJØRENDE FOR NORDNORSK LANDBRUK
Planene om å avvikle landbruksforskningen på Holt, som er den eneste teststasjonen
igjen i Nord-Norge for engvekster, lanseres uten at det foreligger noe alternativ. Dette
til tross for at nordnorsk landbruk er helt avhengig av at det foregår et kontinuerlig
forskningsarbeid på framtidig plantematerialer og matproduksjon som er tilpasset vårt
nordlige klima. Arealene på Holt har den nødvendige kvalitet og beliggenhet til å
representere klimaet som gjelder for landbruket i nord. En irreversibel nedbygging av
forskningsfasiliteter samsvarer dårlig med globale klimautfordringer og sannsynlig
økt behov for matproduksjon i nordlige områder. Det er også i strid med vedtatt
arealpolitikk å legge den beste matjorda ut til boligbygging. Holt har i dag en unik
kombinasjon av laboratorie- og feltstudier, blant annet i samarbeid med
klimalaboratoriet ved UiT - Norges Arktiske Universitet, som de er samlokalisert
med. Det er altså flere fagmiljøer som blir berørt dersom Holt skulle bli lagt ned. I
tillegg er Holt et viktig opplevelsessenter for barn og unge. Mange har fått sitt første
møte med matproduksjon og dyrehold gjennom 4H Læringstun sine aktiviteter opp
mot barnehager, skoler og ved åpen dag. Denne virksomheten har vært støttet av
Tromsø kommune i en årrekke og representerer et stort trivselselement for byens
befolkning. I stedet for å avvikle bør regjeringen styrke Holt. Planteforskning er
langsiktig, og en kan vanskelig se for seg et fullgodt alternativ til den 90-årige
forskningen som har foregått på Holtjordene. Utredningene som ligger til grunn for
nedleggelsesvedtaket omtaler heller ikke det. På denne bakgrunn vil Tromsø
kommune be interimsstyret for det nye instituttet for bioøkonomi (NIBIO) og til slutt
Landbruks – og matdepartementet om at forskningsstasjonen på Holt opprettholdes
for å sikre videre landbruksforskning og landbruk i arktisk klima.»
Lars Echroll, H, foreslo:
« Siste avsnitt endres til: På denne bakgrunn vil Tromsø kommune be interimsstyret
for det nye instituttet for bioøkonomi (NIBIO), og til slutt Landbruks- og
matdepartementet, om at forskningsaktiviteten som foregår på Holt forskningsstasjon
opprettholdes i Tromsø-regionen, for å sikre videre landbruksforskning og landbruk i
arktisk klima.»
Votering:
Johansens forslag: Fikk 13 mot 30 stemmer og falt. Echrolls forslag: Vedtatt med 37
mot 5 stemmer.
Vedtak:
Tromsø kommune vil be interimsstyret for det nye instituttet for bioøkonomi
(NIBIO), og til slutt Landbruks- og matdepartementet, om at forskningsaktiviteten

som foregår på Holt forskningsstasjon opprettholdes i Tromsø-regionen, for å sikre
videre landbruksforskning og landbruk i arktisk klima.
Mars 2015: Gunhild Johansen, SV:
KRAV OM FULL ÅPENHET I FORHANDLINGENE OM TTIP OG TISA
Norge er inne i forhandlinger om en omfattende frihandelsavtale med tjenester med
EU, USA og 22 andre relativt velstående land i verden. Avtaleverket kalles TISA –
Trade In Services Agreement og forventes avsluttet i løpet av året. Forhandlingene er
omgitt med stor grad av hemmelighold. I tillegg til TISA er EU og USA inne i
forhandlinger om TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – verdens
mest omfattende frihandelsavtale. Også disse forhandlingene er forsøkt
hemmeligholdt, men en del informasjon er lekket ut, og etter hvert frigjort etter sterkt
press fra media, politikere og opinionen på begge sider av Atlanteren. TISA Alt tyder
på at vi gjennom denne avtalen er i ferd med å forplikte oss til å konkurranseutsette og
tvangsprivatisere tjenestene som holder samfunnet vårt sammen. TISA-avtalen er et
verktøy for de som vil privatisere alle offentlige tjenester, som er det viktigste
bidraget til å beskytte likhetstanken her i landet. Forsvar, politi, brannvesen og
rettsvesen er de eneste områdene som vil kunne unndras. De kaller det nasjonal
likebehandling - altså at man ikke skal ha lov til å beskytte egne offentlige tjenester
fra å bli drevet at internasjonale selskaper. Det europeiske forbundet for offentlig
ansatte mener å ha belegg for å påstå at regelverket det forhandles om, vil bli
irreversibelt. En slik klausul vil få direkte virkning for de offentlige tjenestene vi
tilbyr våre innbyggere, i tillegg til at det vil få alvorlige negative virkninger for det
nasjonale og lokale selvstyret. SV mener kommunen må kreve at rammeverket for
TISA blir gjort kjent for offentligheten, slik at Stortinget, norske partier, kommuner
og befolkningen kan ha innsyn i og forholde seg til det som skjer. De folkevalgte får
ikke delta i forhandlingene, og regjeringen nekter fagbevegelsen innsyn i avtalen og
prosessen. NHO og næringslivet derimot, er dypt involvert i forhandlingene. At
innholdet i avtalen ikke gjøres kjent, hindrer at den blir gjenstand for en åpen og
demokratisk debatt. Selv ikke Stortinget får diskutere om Norge skal gi fra seg
råderett over hele tjenestefeltet. TTIP TTIP omhandler frihandel med varer, bl.a.
matvarer. Det sterkt industrialiserte landbruket i USA ønsker å selge varer som
klorvaskete kyllinger, GMO-produkter o.a. på det europeiske marked – varer som
norske myndigheter ikke ønske skal tilbys norske forbrukere. USA ønsker dessuten å
presse fram lavere standarder for arbeidstakerrettigheter, miljøkrav og
forbrukerrettigheter. TTIP vil få indirekte virkninger for Norge via EØS-avtalen. I
følge internasjonale media, den tyske regjeringen og andre kilder ligger det inne
forslag om et regelverk for å beskytte investorer mot inngrep i deres framtidige
fortjeneste ved nasjonale lover og regler – f.eks. mot miljøskadelig produksjon, antitobakkslovgivning, arbeidsmiljølovgivning m.v. Stater risikerer tapping av nasjonale
midler til erstatninger i milliardklassen, og det kan bli vanskeligere å nå fram med
lokale krav om sosialpolitiske tiltak av redsel for erstatningskrav fra gigantiske
internasjonale konsern.
Forslag:
Tromsø kommune støtter kravet om mest mulig åpenhet og offentlighet omkring
forhandlingene om TISA og TTIP – avtaler som begge i vesentlig grad vil berøre
Norge. Tromsø kommune stiller seg bak kravet om en offentliggjøring av
rammeverket for TISA. Tromsø kommune ber KS kreve direkte løpende informasjon
om forhandlingene om TISA og TTIP, slik at de kan videreformidle hvilke
konsekvenser avtalene vil få for landets innbyggere og kommune-Norge.

Votering:
Innstillingens 1. avsnitt: Vedtatt med 36 mot 7 stemmer. Innstillingens 2. og 3. avsnitt:
Fikk 17 mot 26 stemmer og falt.
Vedtak:
Tromsø kommune støtter kravet om mest mulig åpenhet og offentlighet omkring
forhandlingene om TISA og TTIP – avtaler som begge i vesentlig grad vil berøre
Norge.
April 2015: Ingrid Marie Kielland, SV:
VELKOMMEN SYRIA
Amnesty hår nylig sått i gång en kåmpånje kålt “Velkommen Syriå”, der de utfordrer
norske kommuner til år pårtå seg sin del åv ånsvåret for åt Norge skål kunne tå i mot flere
flyktninger frå
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Syriå. Mårlet er år får Norge til år tå i mot 5000 flyktninger i årr og 5000 til neste årr, dvs 1
flyktning per 1000 innbygger hvert årr. For Tromsø es vedkommende betyr det 70 syriske
flyktninger i 2015 og 70 i 2016. Denne utfordringen bør Tromsø tå.
BAKGRUNN Krigen i Syriå hår drevet over ti millioner mennesker pår flukt. 6,5 millioner
er pår flukt inne i Syriå, de er sårkålt «internt fordrevne», mens fire millioner kvinner, bårn
og menn hår flyktet over grensene til Syriås nåbolånd. Libånon, Jordån, Iråk, Egypt og
Tyrkiå hår årpnet dørene for 95 prosent åv ålle flyktningene frå Syriå, men klårer ikke
lenger år hårndtere flyktningestrømmen ålene. I henhold til FNs chårter og relevånte
resolusjoner vedtått åv FNs generålforsåmling er det internåsjonåle såmfunnet
forpliktet til år bidrå med humånitær hjelp og såmårbeid i krisesituåsjoner. Dette
inkluderer hjelp til flyktninger. Det internåsjonåle beskyttelsesregimet for flyktninger
legger særlig vekt pår viktigheten åv internåsjonål byrde-og ånsvårsfordeling for år unngår
de negåtive konsekvensene en måsse- flyktningstrøm vil kunne hå pår mottåkerlånd.
Dette er nedfelt i Flyktningkonvensjonen, og en nøkkelkomponent her er nettopp
betydningen åv gjenbosetting åv flyktninger. Ifølge Flyktningkonvensjonen hår
verdenssåmfunnet en plikt til år dele ånsvåret nårr konflikt fører til måsseflukt som blir en
byrde for enkeltlånd. Ansvåret omfåtter dels år tå i mot flyktninger i egne lånd og år yte
finånsiell støtte til flyktningårbeidet i de hårdest belåstede låndene. For mennesker som
mår flykte frå sitt eget lånd er det en menneskerett år kunne søke åsyl i et ånnet lånd. Vi
ser åt det blir stådig vånskeligere for mennesker pår flukt år klåre år komme seg til Europå
pår en trygg og lovlig mårte for år søke om beskyttelse, fordi Norge og åndre lånd gjør dette
stådig vånskeligere. Vestlige regjeringer hår hittil båre sågt jå til år tå i mot 0,13% åv
flyktningene frå Syriå.
PRAKTISKE KONSEKVENSER Situåsjonen for flyktningene er kritisk, og det håster år får pår
plåss tilbud til de mest sårrbåre gruppene. Tromsø hår som en stor kommune god
kåpåsitet til år tå i mot ekstrå flyktninger og yte nødvendig bistånd og integreringstilbud
som disse trenger. Nårr det gjelder bolig sår bør ikke mångelen pår kommunåle
utleieboliger per i dåg brukes som et årgument for år ikke kunne bidrå ekstrå i en
ekstråordinær situåsjon. I en overgångsperiode bør ålternåtive boligløsninger som
boligdeling, cåmpinghytter o.l. kunne tås i bruk. For år kunne tilby ådekvåte boliger sår
råskt som mulig bør kommunen intensivere sitt årbeid med år bygge flere utleieboliger, et
årbeid som uånsett er pårkrevet.
Forslag til vedtak:
Tromsø kommune sier “Velkommen Syriå” og forplikter seg til år tå i mot minst 70 syriske
flyktninger i 2015 og minst 70 i 2016. Disse skål komme i tillegg til de flyktningene som
normålt bosettes hvert årr. Ordføreren kontåkter regjeringen og videreformidler
kommunens ønske om bidrå til åt Norge kån tå imot 10.000 ekstrå flyktninger frå Syriå i
2015 og 2016. Byrårdet bes utårbeide en foreløpig plån for råsk bosetting åv flyktninger
frå Syriå.

Rolleiv Lind, H, foreslo:
«Alternåtivt forslåg: Kommunestyret viser til nedenstårende vedtåk i interpellåsjon i
kommunestyrets møte 24.9.15 der kommunestyret vår rede til år tå et forsterket ånsvår
for år bosette syriske flyktninger: «Kommunestyret viser til den ålvorlige humånitære
situåsjonen i Syriå og flyktningkrisen som hår oppstårtt i kjølvånnet åv borgerkrigen i
låndet. I denne situåsjonen er Tromsø kommune rede til år tå et forsterket ånsvår for år
bosette syriske flyktninger, ogsår dem med særskilte behov. Det forutsettes åt ståten i sår
tilfelle sørger for finånsiering.» Den humånitære situåsjonen i områrdet hår forverret seg
og millioner er pår flukt. Dersom Norge velger år tå i mot flere flyktninger vil Tromsø
kommune tå i mot og bosette sin åndel og etter henvendelse frå KS inntil 71 personer i
2015 og 53 i 2016. Ordføreren kontåkter regjeringen og videreformidler kommunens
ønske.»
Votering:

Innstillingen: Vedtatt med 21 mot 21 stemmer – avgjort med ordførerens
dobbeltstemme. Linds forslag bortfaller.
Vedtak:
Tromsø kommune sier “Velkommen Syriå” og forplikter seg til år tå i mot minst 70 syriske
flyktninger i 2015 og minst 70 i 2016. Disse skål komme i tillegg til de flyktningene som
normålt bosettes hvert årr. Ordføreren kontåkter regjeringen og videreformidler
kommunens ønske om bidrå til åt Norge kån tå imot 10.000 ekstrå flyktninger frå Syriå i
2015 og 2016. Byrårdet bes utårbeide en foreløpig plån for råsk bosetting åv flyktninger
frå Syriå.

April 2015: Kristin Røymo, AP/Ingrid Marie Kielland, SV:
«Fullmåkt gitt i såk 104/12 omfåttet fullmåkt til år innføre konkurrånseutsetting
og kontråktskompetånse. Pår grunnlåg åv denne fullmåkten hår byrårdet gjort to
vedtåk om år innføre fritt brukervålg i omsorgstjenesten i Tromsø kommune.
Det første vedtåket 24. åpril 2014 slo fåst åt mån ønsket år innføre fritt brukervålg
(byrårdssåk 14/133). Til grunn for vedtåket lår et tjenestekonsesjonsgrunnlåg
utårbeidet åv en årbeidsgruppe der bl.å. representånter frå hovedtillitsvålgte vår
med. Den såmme årbeidsgruppå hår ogsår vært med pår år låge en utredning om
innføring åv brukervålg i hjemmetjenesten. Bårde i utredningen og i det vedtåtte
tjenestekonsesjonsgrunnlåget vår det, etter det vi kjenner til, en forutsetning åt
kontråkter mellom kommunen og privåte leveråndører åv hjemmetjenester
skulle hå en gjensidig oppsigelsesrett pår seks mårneder.
Det åndre vedtåket 26. mårs 2014 (byrårdssåk 94/15) åvviker frå denne
forutsetningen. I såksfremlegget fremkommer det åt byrårdet likevel ikke ønsket
en slik gjensidig oppsigelsesrett. I stedet hår mån vedtått en fireårrig
kontråktslengde uten oppsigelsesådgång. Begrunnelsen er åt “uten kommunål
oppsigelsesådgång sikres leveråndørene større forutsigbårhet i
kontråktsperioden”.
Spørsmårl
1. Hvilke fåglige vurderinger lår til grunn en 6 mnd oppsigelsesfrist og hvå slågs
fåglige vurderinger ligger til grunn de endrede betingelsene slik de fremkommer
i resultåtet frå det endelige vedtåket?
2. Hår byrårdet fårtt signåler frå potensielle leveråndører åv privåte
omsorgstjenester om åt de ikke er interessert i år levere ånbud dersom mån hår 6
mårneders gjensidig oppsigelsesrett?
3. Ser byrården åt et vedtåk om fireårrige kontråktsperioder, helt mot slutten åv
perioden, og nårr den er uten oppsigelsesådgång, innebærer åt mån binder et
fråmtidig kommunestyre pår en mårte som gjør det umulig for et eventuelt nytt

politisk flertåll år lede kommunen båsert pår åndre verdier?
September 2015:Fra Ingrid M Kielland, SV
INTERPELLASJON RETTET TIL BYRÅD KRISTOFFER KANESTRØM I
KOMMUNESTYRETS MØTE 30. SEPTEMBER 2015
Med bakgrunn i oppslag i Nordlys om en rekke alvorlige avvik innenfor helse og
omsorg i Tromsø kommune har SV følgende spørsmål til byråden;
1.
Hva er omfanget og alvorlighetsgraden av avvik som er meldt inn i Tromsø
kommune i løpet av kommunestyreperioden?
Side 3 av 172. Hvordan jobber kommunen for å unngå at den typen alvorlige
avvik some er beskrevet i Nordlys gjentar seg framover?
3.
Hvor lenge har byrådet vært kjent med situasjonen som beskrives i Nordlys,
og hvorfor har ikke kommunestyret vært grundig informer tom situasjonen
tidligere?
4.
Hvorfor tok det så lang tid før media fikk tilgang til den etterspurte
informasjonen?

