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PRESENTASJON, POLITISK REGNSKAP. 

Det dokumentet du nå holder i handa er enestående i 

sitt slag. RV er det eneste politiske "partiet" som 

gir ut denne typen dokumenter. Vi har spurt oss 

hvorfor, men vi kan bare bringe antakelser siden vi 

ikke kan svare for andre enn oss selv. Årsaken til 

at vi gir ut et politisk regnskap for de periodene 

vi har sittet i parlamentariske forsamlinger, er at 

vi for det første skylder våre velgere det. Når vi 

gikk til valg i -79 sa vi at RV representerte noe 

nytt og fullstendig annerledes enn de bergelige 

lØftepolitikerne. Det er derfor vår jobb å bevise 

denne påstanden, særlig siden vi også i år går til 

valg på det samme slagordet. 

FAREN FOR Å BLI "SOM DE ANDRE~ 

Dette må revolusjonære alltid være på vakt mot. 

Vi som har jobba innafor parlamentene er særlig 

utsatt for dette. Historia viser nemlig at parla

mentarismen har en tendens til å forme sine del

takere i sitt eget bilde. Gamle folk kan fortelle 

drøssevis med historier som kan bekrefte en slik 

påstand. Metoden med å gi ut slike regnskap er 

derfor også ment å gi vanlige folk et redskap om 

de ønsker å kritisere oss for noe vi har eller ikke 

har gjort. Vi selv har også lært en masse i arbeidet 

med å lage dette dokumentet,og tror oss derfor i 

~ tand til å legge frem noen punkter til ei kritisk 

oppsummering. 

HVA HAR VÆRT VÅRT MÅL MED ARBEIDET? 

Ulikt alle andre representanter har vårt utgangs

punkt ikke vært å sitte som gisler. Dvs. bare jobbe 

med de sakene som likevel blir reist overfor kom

munestyrer og fylkesting. Vi har hatt som politisk 

linje å konfrontere disse organene med den hverdagen 

vanlige folk opplever. 
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Alle overgrep mot folk har interessert oss. Noen har 

vært av en sånn karakter at de burde konfronteres med 

f.eks kommunestyret. Andre har vi jobba sammen med 

folk for å lØse gjennom direkte kontakt. Disse siste 

sakene er de overlegent fleste. Det f ins ikke få 

politikere som bare har forakt til overs for en sånn 

"tjen folket" måte å drive politikk på . Dem om det. 

De legger da heller ikke fram noe politisk oppgjør 

for velgerne, annet enn det flaue sjølskrytet de 

serverer i valgkampen. Dette dokumentet inneholder 

bare de sakene som er bragt inn i de kommunale org

anene. Dersom alt arbeidet skulle med ville det være 

helt umulig å gi ut skriftlig. 

Vi har lært mye politikk og mye om virkeligheta til 

folk i området vårt i denne perioden. Gjennom det 

samarbeidet vi har hatt med organisj oner og enkelt

personer, tror vi også at disse har fått en dypere 

innsikt i hva parlamentarisme er for noe. At de 

lokale organene ikke har noe de skul le ha sagt når 

interessene til en hvilken som hels t liten kapital

ist står på spill. Eller når statsmakta Ønsker seg 

et vedtak, da får de <let. På denne måten er det frem

lagte matrialet avslørende. 

HVA MED DE ANDRE POLITIKERNE? 

Av stemmetallene som våre forslag har fått kan man 

lese hvordan storkoalisjonen DNA/H har opptrådd 

sammen i nesten alle viktige Økonomiske saker. En 

vil også forundre seg over at 90% av politikerne har 

lagt ned kampen mot staten. I valgkampen kommer de 

sikkert til å gå hardt ut mot regj eringa. Det 

g jelder ihvertfall DNA. Materialet viser at det har 

de ingen grunn til . Enigheta med H-regjeringa er 

mye større enn uenigheta. Det er også nyttig å merke 

seg at i de saker RV bare har fått sine egne stemmer 

har vi ikke engang fått støtte av SV. For ordens 

skyld: RV har 1 i fylkestinget, 1 i formannskapet 

i 
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i Tromsø, 3 i kommunestyret. Uten å kunne si noe 

helt sikkert om det, men jeg forstår godt hvor

for ingen andre enn oss tar sjansen på å gi ut et 

såpass avslørende dokument som dette. 

BRA OG DÅRLIGE SIDER I VÅRT EGET ARBEIDE 

De bra sidene kjennetegnes av at vi har hatt en 

voldsom aktivitet i å fremme en masse riktige saker. 

Tabellen over antall forslag som hver politisk 

gruppe har fremma er temmelig avslørende. Den viser 

at lille RV er det desidert mest aktive "partiet~• 

Både i fylkestinget, formannskapet gg kommunestyret 

har vi fremma flest forslag. Ikke ett av disse 

flere hundre forslag anser vi for å være unødvendige. 

De er snarere et tegn på politisk opposisjon, og et 

tankekors for de som ynder å fremstille seg som 

venstreopposisjon. 

Av dårlige sider vil vi trekke fram at vi har gjort 

alt for lite for å bringe våre standpunkter ut til 

folk. Det er ikke nok å skylde på avisene, selvom 

Nordlys ikke akkurat er kjent for sin politiske 

takhøyde. Det er også en del saker hvor vi ikke 

klart nok har sett de mulighetene som fantes. 

Eksempel på sånne saker er den manglende utviklinga 

av politiske tanker omkring de Økonomiske for

holdene overfor staten og større initiativ rundt 

arbeidsledigheta. I det hele tatt er det mye som 

tyder på at vi ikke har prioritert arbeiderklassens 

saker slik som de fortjener. Det er tross alt denne 

klassen som virkelig er i stand til å gi lokalpol

itikere en stØkk i livet. Vi har også vært for lite 

opptatt av å organisere folk til å sloss sjøl. Det 

er ikke det at vi ikke har gjort det i det hele, men 

en større del av arbeidet skulle vært viet dette 

hovedfeltet i arbeidet. Det fins gode unnskyld

ninger for å forklare mye av dette, men vi velger å 

si det vi sjøl tenker om dette. 
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VI VIL KJEMPE FOR Å FORBEDRE OSS 

Dette høres kanskje litt voldsomt ut, men fakta er 

at det er nødvendig med knallhårde prioriteringer 

når vi skal bestemme oss for hva vi skal jobbe med 

fra dag til dag. Iallefall vil vi fra høsten av 

begynne å gi ut en bulletin regelmessig. Der skal 

det stå hva vi har gjort siden sist. På den måten 

vil folk som leser denne få et mye klarere bilde av 

hva vi driver på med, og vil ha mye lettere for å 

kunne kritisere oss der som de mener vi er på ville 

veier. 

VI TRENGER FLERE FOLK 

Dette er blodig alvor. Vi er det eneste partiet som 

kan dokumentere at vi trenger flere representanter. 

Derfor håper vi at denne hvitboka kan gi deg som 

skal til å lese den nå, inspirasjon til å hjelpe 

til med dette. Husk at neste periode også er på 4 år. 

Vi trenger minst 4 representanter i Tromsø 

" " " " " i fylkestinget og 

vi sier ikke neitakk til 2. Derimot sier vi nå takk 

til deg og overlater vårt arbeide i dine hender. 
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Her kom mer disposisjonen 
til -hvitboka ..... 
Denne boken inneholder nesten alle Silker 
Rød Valgallianse har ta tt opp i formannska 
pet og bystyret i Tromsø. En kan også se 
hvordan avstemmingen har væ rt og når sa
ken ble behand let. 

Dessuten er det laget en oversikt over hvor 
mange forslag og interpellasjoner som er 
blitt fremmet av de forskjellige partiene. 

Boka er inndelt etter år, formannskap - og 
bystyresaker . 

I de fo rskjellig avdel ingene ko11HlllH Si.1ke1H: r 
denne rekkefølge . 

• Helse 
• Sosial 
e Eldre 
• Ungdom 
e Skole / PPT 
• Lønn / arbeidsmiljø / generel t om velfer c.l 

for ansatte . 
• Barnehager / pa rker 
• Kultur 
• Teknisk 
• Bolig / husleie / vann / kloakk / 

bru ksendring 
e Pol itisk 
• Økonomi / lå ,1 
• Trafikk / veglys / regu lering 
• Skatter og avgifter 
• Idrett 
• Alkohol /kafe / restaurant 
e Olje 
• Diverse 
• Salg / kjøp av kommunens eiendom 
• Forsvar / siv ilt beredskap 

Totalt regnskap for 
bystyret 1980 - 1982 

Høyre 
Arbeiderpartiet 
Senterpartiet 
Kristelig Folkeparti 
Venstre 

Forslag 

142 
198 
33 
29 
61 

Rød Valgallianse 
Sosialistisk Venstreparti 
Fremskrittspartiet 

213 
154 

0 

Totalt for 
formannskapet 1980 

Forslun 
Høyre 302 
Arbeiderpartiet 287 
Senterpartiet 34 
Kristelig Folkeparti 100 
Venstre 113 
Rød Valga llianse 304 
Sosialistisk Venstreparti 102 

Interpellasjoner 

7 
12 
1 
0 
2 

13 
5 
0 

-1982 

Nesten alle forslag er med her, rnklusrv 
utsettelsesforslag, inklusiv hvert enkelt 
budsjettforslag. 
Det som ikke er med, er ordførerens 
forslau pa hvert kommunest remøter 
om at t,ll(itid etc. skal væ re som før 

Antall , r-.'presentanter i bvstyret, for
mannskapet i parantes: Høyre 24 (6) , 
Arbeiderpartiet 22 (5), Kristelig folke
pmti 6 (2) , Venstre 5 (1), Sosialistisk 
Venstreparti 5 ( 1), Rød Valgallianse 3 
(1 ), Senterpartiet 3 (1 ), Fremskrittspar
ti et 1 (0). 

Det er 12 kommunestyremøter pr . år, 
al tsa 36 møter på tre år. Fremskritts
partiet har vært tilstede på 15 møter . 
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Formannskap 1980 #-lELSE' 
Sak nr. 1217: .T.~msø.y:mmd aldcrsper~sjonat og syke}i_jcm - omgjøring ~'!-. l/ ().-, ' 

_!~~i_~keh~e~. / /'2 · o ~ 
Skole- og sosiaJ.rå.dmannen opplyste at fylkeslegen hadde 

J .nr. G276/80. 

::;ak: nr. 216: 
J.nr.2280/80. 

godkjent planen. l•'oreolo at "fylkeslegen" i pkt. 1 op; 3 
utgår. 
Finansutvalget vedtok enstennnig den foreliggende tilråd.in~ 
med ovafomevnte endring. 
11.a.r;na Schwenke sa.tte fram slikt forslag: 

"l. Det opptas forha.ndlinger med fylket om disponering av 
sengeplasser. på Åsgård sykehus for pasienter fra Tromsøy
sund alderspensjonat og sykehjem. 
Ombygf,i.nga av Trornsøysund R.ld.erspensjonat og sykehjem 
forseres deretter i den grad det er mulig, idet det vises 
til det akutte behovet for nye sykehjemsplasser i Tromsø 
kommune." 

Johan P. Barlindhaug satte fram slikt forslag: 
111''0:rma.nnskap~t ber om at arbeidet med å få disponert sence
plasser på Asgå.rd. til sykehjemsplasser blir. forsert slik at 
disse kan bli dispon;b<-l samtidig med at ombyggingen av 
Tromsøysund alderspensjonat og sykehjem tar til." 
Innstillingen med finansutvalgets end.ring - enstemmie ved
tatt. 
Johan P. Barlindhaugs forslag vedtatt mod l& mot/ ntemmer 
for Schwenk:es forslag pkt. 1. 
Schwenkes forslB.g- pkt. 2 falt mod li mot 2.. stemme. 
li'orelogeoa kon;munootyret. 

n:-,-nri:ttinc; av nye, offe.i.1:l;ligo l e ;;i~ r; t.i.ll~.11:5cr i 'J.':rornsø korllY.lur.c. )5/ 
Ragna. Schwenke fo:realo pkt. l endret slik: . / J. . 6'{) 
"Tromsø kommune krovar å bli til delt minGt 6 av de fastlønte, 
offentlige primwrlogesUllingor sou. :.:.kal opprettes i 1980, idet 
vi viser til :O:x.inannilka.:pata sak 509/79. 11 

Innstillingen pkt. 1 bl8 vudta.tt med 13 ~ot 2 stemmer som avga.s 
for Ba.gna SchwenkEia foi:•cln.g. Bd. 2 oe; 3 - ble onutommig vedta.tt. 
§ 22 enstemmig vedta.tt. R@f~reres for kommunestyret. 

Sak nr. 599: Nye helsesøsterstillinger i 'l'ro111sø kommune 1981. o/6 &'O 
J.nr.6184/80. Finansutvalget behandlet saken i dag hvor skole- og sosialråd

mannens til:råding ble enstemmig vedtatt. 
He:cman Kristoffersen foreslo at det opprettes 4 nye h.olsesøste:L'
stillinger. 
Fina.nsu~gets til:råding ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer 
som ble avgitt for He:cnan Kristoffersens forølag. 
Forelegses kommunestyret. 

J3 U. D SJfTTfi'"RSL.Ab- l ti .f1 ).1/11 · gn 

Pl,st l. 314.401 Innskudd leiligheter Stakkcvollan. (¼t\JK f1 cNS H"c1-1fl--l ElJEJ 
-~ Herman Kristoffersen foteslo posten ført opp med i;.r. l.20. 000 fra 

- . ._J \ kr 0 -
i 1/ ' • I • 

·•. .· Forslaget ble forkaRtct med l 5 mot 2 !;temmer. 

Post 1.316.401 Tromsdalen helse- og sosialsenter . 
Hermann Krist,::,ffcrsen for:cslo po~ten økt me d kr. 2.060.000 frd 
kr. 940.000 til kr. 3 . 000.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 i ; Lenuncr. 

Post 1.318.401 Kroken helse- og sosialsenter . 
Herman Kristoffersen fo r eslo post.en ført opp med kr. 'i0.000 fra 

kr. 0,-. 
Forslaget falt me d 15 mot 2 ~to11111or . 
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ELDRE 
Sak nr. 176: 

-~ J.nr.14802/79. 

·~'S\J_· ~ 
Otium. eldreboliger - oærettil;l5 av 2 stillinger !or pjem111e~Je~~e1:!• 
Finansutvalget behand1ot saka i dag hvor tiJ:rAd1:ngiim. blo b
stemmig vodta.tt. 

/ 

Sak nr. 825: 
J. 01·. 8276/80 . 

tt\ \(' C' -) 
sv 

Ragna Sohwcmke føreslo: "Bet. 3: Det engøajerea h,j81111&Jhj@l \)n 
til dekning &v bobovet !or hjelp utover de 2 !aste øtilliJ:18er 
slik a.t timetallet ikke !or.dDges i .f'orl:løld til i da.g." 
Finauøutval.getø tilmdi.Jl8 til »kt• l og 2 - ble 411Uto=ai8' ~..; :.,. , .. .• 
Ragna Sohwalcea tonlag til pkt. , falt aed 16 mot l att111111l • 

... -1.,l,, M,TlrJ.1., • 

Tidspunkt for oæstart av ombygging ved Tromsøsund 
~kehj e1~-·-

alderspenaj J nat-

l-'inanuutval90 t tl.ltrlldto enstemmig rådmennenca tilråding. 
Herman Kristoffersen foreslo: 
"l. Ombygging av 'rromsøysund syko- og a ldershjem skjer som planlagt. 
2. Tilbudet fra Nord-Norges Kurbad leggea til grunn for forhand

linger om plassering av pasientene ." 
Innstillingen ble vedtatt med 15 mot l stemme avgitt for Herma , 
Kristoffersens forslag. 

Post 1.451.401 Utbedring Laurenq - brannmateriell. 

Post 1. 461. 02 1 

Post 1. 462 . 011 

Johan P. Barlindhaug foreslo posten ført opp med kr. 500.000 fra 
kr. 0,- . 
Herman Kristoffersen foreslo kr. 400.000 bevilget. 
Finansutvalgets tilråding vedtatt med 11 mot 6 stemmer avqitt for 
Barlindhaug/Kristoffersens forslag. 

LØnn i deltidsstillinger. Hjemmehjelp. 
Herman Kristoffersen foreslo opprette t en ny stilling 
hjel~ fra 1/1-1981. Posten økes med kr. 50.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

som hjemme-

Lønn i faste sti llin<Jer. Hjemmesyke pleie. I 
Hermann Kristoffersen foreslo opprettet en ny stilling som hje 
sykepleien fra 1/1-1981. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

Sak nr. 1151: Laureng syke- og aJ.derspensjonat - bmzma:ynaplegg. 
Finansutvalget behandlet saken i dag hver utsettelse ble 
vedtatt. 

J.-nr.11450/ao. 

Det tas kontakt med fylket, deretter fremmes saken som egen 
sak. 
Fo:rmannskapet vedtok utsettelse med 16 mot 1 stemme. ( vt,') 

I 
Sak nr. 1179: Forsknin :roa ekt innen eld.reomsor i Tromsø k _mmune. 
J.nr.12108/80. Fina.nautvalget vedtok enstemmig dmennones tilråd.ing. 

Anne Kari Rom foreslo: I 
2) Subsidi&:rt: 

. ~ Kommunen tar det forbehold at p:xoojoktet når det fore
/ ligger skal sees i sammenheng med kommunens ekJiste~ 

ende helse- og sosialtjeneste og plan om sammeJ Diuse 
eventuelle forbehold kan føret komme til uttryltk gjennom 
behandling i sosialstyret og helserådet, av dette forsk
ningsprosjektet. 11 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Roms forslag enstemmig vedtatt. 
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LlNC\DOM 
Sak nr. 90: 

f' J .nr. 384/80. 
Salg a.v Stakkevollvegen 14 - (Lmrfabrikken). 
l~inanøutva.lget behandlet saken i da.g hvor tilrådingen fra. 
finansrådmannen ble enetemiuig vedta:~t. 

~~\ 1· ~D Ord.fg,reren refererte en del innkomne dok. bl.a. fra. aviser. 
(Per Fosland ugild). 
~ Herman Kristoffersen foreslo: 

Eiendommen Stakkevollvegen 14 selges til "Tromsølå.t", tilbudet 
antas som nr. l. 
Som nr. 2 Antas tilbudet fra. Sverre Rogi::tad og Harry r.anBVik. 

Ord.føreren reforertø skriv av 18/1-80 fm Tromsø Pistolklubb. 
Innstillingen ble vedtatt med 16 mot l stemme som avgas for 
Herman Kristoffersens forslag. 

Sak nr. 554: Disponering av lokalene i Vestregt. 41. 
J.nr.5893/80. Finansutvalget behandlet saken i dag, hvor Kjell N. Olsen foreslo 

følgende tilføyelse til pkt. 6: 

gu 

"I forbindelse med disponering av kjeller og 1. etasje, skal. hen
vendelse fra Tromsø AUF om disponering til ungd.omsfo:cnål være 
a. vkla.rt. li 
Innstillingen med Kjell N. Olsens tilføyelsesforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
Fo:rmannaka.pet behandlet saken s.d. hvor H.erma.n Kristoffersen 

... foreslo: ___ 7_,, "Hele Vestregt. 41 vurderes brukt til ungd.omsfo:cnål. 
Alte:cn.a.tivt dersom dette forslag ikke blir vedtatt. 
Pkt. 6 - l. etasje og kjeller brukes til et tilbud til den uorga,-

niserte ungdommen i byen. 11 

Votering: 
Tilrådingens pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 7 ble vodta.tt med 14 mot 3 at. 
som avga.s for H. Kristoffersens l. avsnitt. 
Pkt. 6 :i. tilrådingen med Kjell N. Olsens tilføyelsesforslag ble 
vedtatt med 15 mot 2 st. som a.vgas for He.mma.n:~stoffersens 
alte:mative forslag. 

Sak nr. 519: Maksimumssa.tser for lån OG ea:rantier for lån gitt av sonial- 1~/s. gv 
~t - utvidelse av fullma.ktsramme. J.nr.0926/80. 

Post 

I finansutvalget ble innstillingen med finansrådmannens endring 
til pkt. 2 a - enstemmic vedtatt. 
Anne Kari Rom tok opp tilrådingen fra skole- og sosialrådmannen. 
Finansutvalgets tilrå.ding ble vedtatt med 16 mot 1 stemme avgitt 
for Roms forslag. 
Forelegges kommunestyret. 

l. 319. 011 
091 

Kvaløysletta helse - O.'.J sosialsenter. Bu.o~ crr t?rR I q g'( 

Herman Kristoffersen foreslo opprettet 1 sos ionomsti l ling 
august 1981 . Poste n føres opp med kr . 38.000. 

i :: a 

? Forslaget falt med 15 mot 2 .:;temmer. 

2. 4-j 
1. /11· ?O 

www.pdf-arkivet.no (2020)



SKOLE 
JaNrnr. 515: Spørsmål om mj_dlert:ldic- undervisningobyce på ,_Stakkevoll. 

• • 5894/00.Våren 1980 ·i innstillingen ska.l. være 1981. 
) 

Sak nr. 704: 
Jnr. 7032/80. 

'f 
L \_1/&~) 

(~) 

Herr:ian lCri:::tofferLJen foreslo: 
"13pørsmålet om midlertid.i.ge und.ervisnine~lokaler, på ~;takkevoll~ 
sk.a.l u ·cred.es. Formannskapet ønsker spesi.el t å fa. vurdert en vi -
ere 1:i~.i::~ a.v ,, ,ollilc, enlieter for å dekke de akutte behov. 11 

IIcrrna.l'1 '.'. ri.:.; toffei·Gens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Ekstra klassedeling på grunn av små klasserom ved Sommerlyst 
Ungdomsskole. 
Finansutval.Bet vedtok enstemmig tilt::'~~Cl\'}'4 fra rådmennene. 
H. Kristoffersen foreslo:" Søknad om ekstra klassedeling Sommerl~t 
ungdomsskole innvilges, kr. 95.880 bevilges over tilleggsbev. ogj 
ekstrabev. Finansutvalgets tilråding ble vedtatt m4ld 12 mot 2 st,emmer 
avgitt for Kristoffersens forslag. 

) 

Sak nr. 798: Befaringsrapport - Grønnåsen skole. 
Ragna Schwenke foreslo: J . nr. 8273/80. 

g-o 

i;ak n:e. BGl: 
J.nr.'.)001/80. 

"Det gts den nødvendige tilleggsbevilgning til at Grønnåsen skole 
kan få reparert de Ødelagte gardiner ved skolen, samt gjenkjøpt 
de fjernede og totalskadde gardiner." 

Kjell B. Lorentsen foreslo: 
11 Tromsø formannskap vi ser til befaringsrapport av 13. mail 1980 
fra Grønnåsen skole og se= med stor bekymring på de ødeleggelser 
denne rapporten fortelle om. Formannskapet anmoder skolesjefen om 
- i samarbeid med skolenes samarbeidsutvalg - å iverkse "te tiltak 
for om mulig å redusere skadene ved skolene." 

Steinar Dreyer fo:rzslo: 
"Rapporten tas til etterretning." 
Ragna Schwenkes forslag falt med 12 mot 3 stemmer. 
Steinar Dreyers forslag~ vedtatt med 8 mot 7 stemmer s "m avgas 
for Kjell B. Lorentsens forslag. 

~-,øk.na.d om tille t:~Ci .. ~)l godkjent rommctimeta.11 or, und.ervi~nings
loka.ler for funksjonshemmet elev ved. Preotva.nnetskole. 
F'inansutva.li;et ved.tok enstemmig d.en foreliggende tilråding til 
vedtak. I 
IIel{{e Jacobsen satte fram slikt forslag: (Innledning til ved.tak:) 
"l•'ormann:::;ka._pet mener a.t eleven fortsa ti kan gis und.ervi åning 
ved. l'restvannet skole uten a.t det eta.bleres bygg utenfo ::.kolen. 
Jfr. rektor::; skriv a.v 10. april d..å. 11 

llerrn.i.n Krl:.;toi'fcr::,on l'orcrnlo søknad.en imøtekommet - det a.rrnka.ffen 
i1!oc 1 venhyt ter. 
lfclr,-e Ja.cobsere forslag (innlednir'.c: til vedta.k.) enstemmi, vedtatt. 
Inmitillin{;'Cn ble ved.tatt med. 15 mot l stemme ::J,V[;i tt for 1Ie1.,na.n 
K:r.·i. sto ffersens forsla.r;. 

i 
. , 
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Sak nr. 941: Fri tidshjem for barn i o.lderen 6-10 A.r i Erafjo:rdbotn skole. 
J.nr.8622/80. r finansutvalgets møte i dag ble tilmdingen enatemmig vedtatt. 

Anne Ka.ri Rom forealo: "Tilrådingono pkt. 3 - strykeo. 
Nytt pkt. 3: Spørsidlet om kommunalt tilllkott utrodea. 
Formannskapet ber om at et forola.g til budsjett for .:f'r.i.tidø
hjem som grunnlag for å. vurdere søknad om øtøtte til dr.:l,!t i 
1981". 
Innstillingens·. ipkt. 1 og 2 - onatommig vedtatt. . 
Anne Ka.ri lloma forslag til nytt pkt. 3 - ble vo.d.·l.at1nue<i 9 
mot 8 stemmer for innstillingen. · 

Sak nr. 750: fudsjett for PPI' for Nord-Troms for 1981. Tillegg til f. sak 
J.-n:r.3572/80. 7fjQ/80. 

. Finansutvalget behandlet saken i møte 7/7-80 hvor Jobs. Mo!osø 
~ foreslo slikt tillegg til innstillingens "-ved tas, dog skal 

det for 1981 opprettes kun 1 ey stilling". 

~:iak nr. 1120: 
J .nr.11101/0o. 

Innstillingen med Johø. Mo!osd tillegg ble enstemmig vodta.tt. 
Anne Kari Rom tok opp tilmd.ingan fm skole- og aoaial.mdmannen 
~~ 3 nye stillinger. 
FinansutvaJ.getø innstilling ble il'edta.tt med 15 mot 2 stemmer 
avgitt !or Roms forslag. Forelegges kommunesty:ret. 

Kaldfjord. skole - elevskyss innenfor 4 lon-grensen. 
Finansutvalget ved.tok e1:atemmig rådmannel9 tilrå.ding. 
Herman Kristoffersen foreslo skolestyrets forslag e.ltema.tiv 2 
og at beløpet "kr. 6.000,-11 endres til ''kr. 20.000,-. 11 

Innstillingen ble ved.tatt med 16 mot 1 stemme - a.vgitt for 
Kristoffersens forslag. -

'.iak nr. 1101: Midlertidig undervisningsbygg på Sta.kkevolla.n - mobile seksjonu
hus som skolelokaler. J.nr.lll02/8o. 
Bjøm Ka.ldhol foreslo: "Skole- og sosialrådmannen bes forberede 
sale om oppnevnin<J a.v et utvalg som får til oppga.ve å utrede øko
nomiske o~ praJctiske konsekvenser ved bruk av mobile seksjons
hus som midlertid.ige skolehua vod innflytting i felt under 
utbygging, og for å dekke midlertidig toppbehov i ferdig utbygde 
felt." 
Hennan Kristoffersen foreslo: "Pkt. 4: Det skal innarbeides i 
budsjettet for -81 et fireavd.. daghjem i Sta.kkevollfeltet. 
fudel av dette kan brukes til midlertidig skole for årskullene 
1 - 3." 
Innstillingen~· ,pkt. 1, 2 og 3 - enstemmig vedtatt. 
I pkt.lend.res "etterretnins-" til "underretning". 
Bjørn Kaldhol:::; forslae ved.tatt med 16 mot 1 stemme. 
F'orelegp.;es kommunesty:ret. 
Hennan Kristoffersens forolag oversendoa fina.nsutvalGVt til 
budsjettbehandlingen. · l!hatellllllig vedtatt. 
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I 2.Lf;J' 
~SLA(;TILBvtO~ETT ~ 1Fl8.'I ///-~ 

Post 1.210.296 Skolekonserter. 
Herman Kristoffersen foreslo posten ført opp med kr. 2UO.OOO fra 
kr. 0,-. 
Forslaget falt med 15 mot 2 ~temmer. 

Post 1..21,0.,403 Ramfjord skole. 
Henn.an Kristoffersen foreslo posten ført opp med kr. 1. 00. 000 fra 
kr. 0,-. 
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer. 

1.210.430 Berg skole. 
Herman Kristoffersen foreslo po! :ten ført opp med kr. 1. 5() . 000 fra 
kr. 0,-. 
Forslaget falt med 1r, mot 2 ! ,l"limm,➔ r. 

Post 1.210.436 Tomasjord skole. 
Herman Kristoffersen for.es lo po! :ten Økt mc•cJ kr. 1. 500. 000 fra 
kr. 2.500.000 til kr . 4.000 . 000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 :-;temmer. 

Post 1.210.437 Vikran skole. 
-Herm.an Kristoffersen foreslo posten ført opp med kr. SOb.000 fra 
kr. 0, - . 
Forsl.n<JC't falt mod 15 mot 2 r;Lemmer. 

Post 1.210.441 Bjerkaker skole. 
Herman Kristofferson forr;lo po::t·c11 fv)rt opp llll!U .k.i:. 250.000 fra 
kr. 0,-. 
Før-slaget falt med 15 mo t 2 :;temmer. 

. f \ Post l. 21.0" 041 Samlingsstyrere. 

1 
~ Hermann Kristoffersen foreslo posten Økt med kr. 80. 000 fra 

\Q.~ \\ · ~ ·' kr. 250.000 til kr. 330.000. 
RJ,16 · Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

-'2._ \.}D V\ 
Y, Post 1~210.082 Vikarutgift. 

f_. s ) Herman Kristoffersen foreslå posten Økt med kr. JJ00.000 fra 
kr. 50.000 til kr. 150,000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

Post l.210.101 Inventar. 
Herman .Kristoffersen foreslo posten Økt med kr. 

, kr. 250.000 til kr. 900.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

Post 1.210.102 Læremidler. 

50.000 fra 

Herman Kristdffersen foreslo posten økt med kr. 610.000 fra 
, kr. 350.000 til kr. 960.000. 

~orslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

Post 1.210.251 Fritt skolemateriell. 
Herman Kristoffersen foreslo posten Økt med kr. 300.000 frq 

·, kr. 2.200.PQO. til. lu;.. 2.,500.QQQ., 

Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 
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Post 1.210 
~&LA C TIL 8UD~E1T FcR, l'181 

H~na/~7:endehus/skole. J~r. f.sa~ 1174/80. ;J_ Y//I . f"'O 
Ge1r R11se og Arne Nordgard permittertes= 15. / 
Skriv fra skolesjefen om elevtall m.v. Mortensnes skole - referert 
for representantene. 
Trygve Lorentsen foreslo: 
"Tromsø kommunestyre ser positivt på det verdifulle initiativ som 
Interesselaget BjØrnebekk~n har tatt både i denne sak og andre 
tiltak som allerede er gjennomført i Hamna . 

På grunn av uklarhet om hvilke konsekvenser igangsetting av skole 
i Hamna vil få, finner kommunestyret for tiden ikke å kunne 
osv. som finansutvalgets innstilling." 

: Hermann Kristoffersen foreslo posten ført opp med kr. 190.000. 
' Tilrådingen subsidiære forslag f.sak 1174/80. 

Sigmund Eriksen foreslo saken utsatt. Befaring og samtale med 
Interesselaget foretas. Utscttelscs forsla(Jet falt med 12 mot 3 st. 

Det ble så votert over prinsipal tilr,iding i f. sak 1174/80 mot Herma1 
Kristoffersens forslag. Prinsipale tilråding vedtatt med 13 mot 2 st. 

Trygve Lorentsens tilleggsforslag ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer. 

Geir Riise og Arne NordgJrd tilsted~ a 17. 

Post 1.210.446 Kvaløysletta sentralt/sør. 

1 \ Herman Kristoffersen foreslo posten Økt med kr. J.,100.00() fra 
( . . _)) / kr. 1.100.000 til kr. 4.500.000. 

Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

Ordføreren satte fram slikt forslag: 
Po s t 1.210.445 Olderbakken skole - utvidel s e. 

1. Det bes utredet hvilke byrpi i ngsme:.si CJO utvidelser 
må til for å tilbakeføre U. og 9. klasse til full 

som ninimum 
ungdomsskole 

·-
i,Y\, ti 

ved Olderbakken skole. 

2. Saksfremlegg om elet te be'.; lagt frem så U dJ.ig at det kan siktes 
mot en eventuell løsnin,1 fra skoleåret 1981/82. 

\_ s ) 3. Skolestyret bos vurdere 1!11 endret plasr; for utbyggin<J nv 0ld~r
bakkcn skole, ved ruller i n<J il V r;kolcpri.ori teringsplanen. 

·~ Herman Kristoffersen foreslo posten ført opp med kr. 1.000.000. 
I Bi Haavind møtte=l7. 

Kjell N. Olsen satte fram slikt forslag: 
Post 1.210.445 Olderbakken skole. 

l. Utbygging av Olderh,1k!,.cn i;knle forotnn trinnvis, oq slik at nød
vendige undervisningslokaler for å un~crvis~på 8. og 9. klasse
trinn, bygges ut først. 

2. For 1981 bevilges kr. 500.000 til utbyggi.n<J Olderbakken skole. 
Inntektspost 1.210.711.6 Statstilskott lærerlønn økes med 
kr. 500.000. 

J. Skolestyret bes vurdere videre utbygging i forbindelse med be
handlingen av prioriteringsplanen for skolebygg. 

Det ble først votert over ordførerens forslacJ mot Kjell N. 01s«>n/Hermann 
Kristoffersens forslag. 

8 stemmer ble avgitt for 
Det ble deretter votert 
forslag. 

ordf~r•~rens forslag - 9 for Olsen/Kristoffersens forslag. 
over .: ,J ell N. Olsens forslag mot Herman Kristoffersens 

Kjell N. Olsens forslag vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 
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løNN KOMNU NAL1 ASATTE 
Sak nr. 18: .Endring av renovasjonsvedtektene for Tromsø kommune. 
J.nr.14339/79.Hexma.n Kristoffersen foreslo saken tilbakesendt ingenilifrvesen

ets styre. 

F Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 
➔Herman Kristoffersen satte frem slikt forslag: 

\ 4 \ l . 8'D "Fo:rmannaka et forutsetter i midlertidi ansatte _L r r,. , renovas onen • r oppsagt av den endring som her inhflifres." 
( ~ ) Pkt. 1 - ble ens emmig ve • - - l 
\.__ Bruker monte:rer sekker i stativet. Enstemmig vedtatt. 

lie:r:man Kristoffersens forslag, blir nytt pkt. 3 - ble vedtatt 
med 9 mot 8 stemmer. 
Forelegges kommunestyret 23/1-1980. 

(Johan P. :Barlindhaug pe::i::mittertes - 16). 

.. 

Legesekretærene ved distriktskontoret - betjening av utekonto:t
dagene. 
Finansutvalget behandlet saken i dag hvor tilmdingen bl~ enstem-
mig ved.tatt. · 1 

HeDil8.ll Kristoffersen satto fram slikt forslag: 
"Det opptas øyeblikkelig forhandlinger med fag.foreningen til 
legesekretærene." 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Heman.:·X:dstoffersens forslag falt med 15 mot 2 stemmer. 

Sak nr. 184: Sykepengeordningen - tap av rott til å benytte •eelding. 
J.nr.14352/79.Ragna Schweoke foreslo saken utsatt. 

Forslaget falt . med 15 mot 2 stemmer. 
Ann Jorid Tingvoll foreslo nytt pkt. 4: "Ved hyppige syk:ef'ra.wr l 
fr& surme arbeidstaker skal kommunens miljøutvalg kontaktes or 
å se på arbeidsmiljøet. · 
T:romsø · koW11111ne søker kon takt med AKAN for å opprette AKAN g:rq;lppe 
i kommunen. De :respektive a.rbeidsorganisa.sjoner i kommunen \ 
alcal underrettes -før tap a.v rett til å. beoytte egenmelding igang'-\ 
settes." I 
Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 - ble enstemmig vedtatt. 
Tbingvolls forslag ble nytt pkt. 4 - ble enstemmig vedta.tt. 

Sak nr. 835: 
J.nr. 0038/80. 

/ 
I 

Permisjon i forbindelse med eksamen teknisk tegner Inger Kj~r. 
Herman K~is~offorsen foreslo: 
"Søk11<1uen imøtekommes. Ordet "ikke" utgår." 
Ir:nstillinqen bl.l! V<-!dtatt med 15 mot l stemme avgitt for Herman 
Kristoff~rsona forslag. 
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Sak nr. 686: Tariffoppgjøret i k_omm~ene -~lL.._f_y]._keskomrnunene. 
t" Jnr •• /. Finansutvals,et vedtok enst. tilrl'ldingen. Herman Kristoffersen foreslo 

_ "?...Y/& ~ -~""> forslaget godkjennes ikke. l nnstillingen ble vedtatt med 13 mot 
( <o) / 2 stemmer for Kristoffersens forslag. 

Sak nr. 970: Lønnsplassering - rådmenn. c1- o/q · !)'1) 
J.nr.9436/80. Finansutvalget behandlet saken i dag hvor det enstemmig ble 

fattet slikt ved.tak: , 
"I henhold til vå.rens tariffoppgjør fastsettes rådmennenes 

~,+.,. lønnsplassering slik: 1. Finansrådmannen l.tr. 33, brutto 
I...., åriilønn kr. 191.669,-.2. Telmisk rådmann og skole- og sosia.1-

rådma.nn, lønnstr. 31, brutto årslønn kr. 175.so1,-." 
-~ Henna.n Kristoffersen foreslo: 
/' "Finans~dma.nn 1. tr. 32, teknisk rådmann og skole- og sosia.1-

:rå.dma.nn l.tr. 30. 11 

Ji'ina.mru.tvalgets tilrå.ding ble ved.tatt med 11 mot 5 stemmer 
avgitt for Kristoffersens forslag. ;C:,j. /'l4, /'l/tJ 

(Kontorsjef Helge Jacobsen gikk= 15). 
(Teknisk :rådmann fra.værende under behandling av denne sak.) 

Sak nr. 1093: 
J .nr. 9701/ao. 

Godtgjørelse til kommunale ombudsmenn, tapt a.rbeidsfort,jeneste 
og skyss- og kostgodt4jøre:b_~. 
Finansutvalget behandlet saken i dag hvor det ble protokollert 
slik: 
"I :pkt. 1 tas "kost" ut - dette ses i sammenheng med pkt. 4 
- som skal v.i.rderes nnn,nere. Pkt. 2 - deles slik: "2 a." -
1. avsnitt or; "2 b" - 2. avsnitt. I pkt. 3 endres 11 ?. 11 til 
"2 b". 
Tilråclin~n med fora.nst§.ende ond.rins-er ble enstemmig vedtatt. 
Hcnnan Kristofferson fore::ilo: "- hø-yst kr. 150,- pr. da.e" -
ut~r. 
Voterine;: Pkt. 1 or; 2 a - enstemmig vedtatt. 

" 2 b unntatt (a.vsni tt ''kr. 150,-11
) enstemmig 

ved.tatt. 
Avsnitt "kr. 150,-11

• 

Innstillingen vedtatt med 16 mot 1 stermno. 
avgitt for Kristoffersens forslag. 

Pkt. 3 og 4 - enstemni.ie vedtatt. R:t. 4 gis slikt 
tillegg: 
''Nåværende kost.'iQd.tgjørelae gjelder inntil videre." 
F!natommie ved.tatt. 

~; aJ,:- nr. 801: Kunncjørin:'; av sti] linr~·cn :;0111 r;kolo- Ot~· :;osia.Jr&dmnn~ 
J .nr. :)2 1i6/80. Hennan Kri ctofforsen foredo: 

'f <it.'\ I ', "Det bør vurderes hvorvidt on a.v de and.re rådrnonn kan overta 
I..,\~ ·~ ~ 1 :,kole- 01; nosia.lr.3..dmanncn:.; funknjoncr på ponnanent ba.sis." 

\l..o ') \ / I Inrrntillingen ble ved.tatt :ned 14 mot l stemme som a.vga.s for lfonnan 
Kristoffe1:oern; fornlar;. 
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Sak nr. 496: Grunnutnytting. Behov for pla.nlegging. OPJJga.ver og pla.nleg
J .nr. 4594/80. ~-

Saken ble behandlet i finansutvalp,-et hvor d.et i pkt. 2 ble 
vedtatt å. tilføye "generelle" etter "forslag til". 
Innstillingen med. fora.nstå.ende tilføyelse - ble enstemmig vedtatt 
Geir Riise satte fram slikt forslag: 

_ Pkt 1 utgår. 
\ ,..... aD " 2 Kommunestyret ber administrasjonen innen l måned lcgg-e 
\ ]_ \ J fram forslag til generelle til tak på følgende ommder:" osv 
~ Anne Ka.ri Rom foreslo: ( lo) Pkt. 1 "Anuottcloosotoppon i 'l1rornoø kommuno oppheves. 

\ 11 2 - tilføyes: "Bed.riftsbameha.ge til komuneansatte. 11 
.1 

Vo:bering: 
Pkt. l - Geir Riises forsla.c - falt med 11 mot 6 stemmer. 

Anne Ka.ri Homo forsla~ - falt med 15 mot 2 stammor. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

" 2 - Tilføyelse av ord.et "generelle" - ble enstemmig vedtatt. 
Innstillin~en ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer avgitt 
for Riises forslag. 
Roms forslag ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer. 

Forelegges kommunestyret. 

Sak nr. 1251 : Ansettelse av sekretæ, · ved kemnerkontorets ekspedisjor:-
1
/ t :i_ -. cfi) 

J.nr.13235/80. avdeling. 

Sak nr. 9271 
J.nr-9457/80. 

Raf,llB. Schwenke tok opp t i lli tsmannmitvalgets innstillinF, 
med Amt Petter Peder1;;en som nr. 1. 
Innstillingen vedtatt med 11 mot~- stemmer for Schwenkes 
forslag. 
Innstillingen forøvrig enstemmig vedtatt. 

Anbvttalae av bl.'llnll.inBJ>ektør. 
Anne Ka.ri Rom .foreslo 1 

"Saken utsettes. Bmnnøje.fen bes begrwme mme:i:-. sine uttalel
ser om søker nr. l". 
Utsettelse a.v saken f'alt med 16 mot l ■temme. 
Innstillingen ble enstemmig ved.tatt. 

Sak nr. 788 : Ansette .Lse av tekni s k tegner ved oppmålingsvesenet. i 'l'romsø. 
Ragna Schwenke fore;;lo: J . nr . 7874/80. 

F 2~ / ~ - _ot 
( (o ) 

uFormannskapet følger tillitsmannsutvalgets forslag: 
l . Jon Mathisen 
2 . Terje Bakke . 
3. Elin Barosen." 

Terje Bakke, Tromsdalen, ble ansatt med 8 mot 7 stemmer som a ga-s 
for Ragna Schwenkes forslag. 
1 . reserve: Jon Mathisen, Vadsø, Enstemmig. 
2 . reserve : Nonna Bjørkli, Tromsdalen med 12 mot J stenunet:- som 

avgas for Elin Barosen . . . I 
Innstillingen forøvrig enstemmig vedtatt. 

1 
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Sak nr. 423: 
J.nr.2988/80. 

Ansettelse av fast fonna.nn ved '.Promsø overformynderi. 
Finansutvalget vedtok i møt,, i da.g enstemmig den foreliggende 
tilråding • 
Hennan Kristoffersen foreslo pkt. 2 end.rot til: "tilbys kr. 50.000". 
Kjell N. Olsen foreslo: Pkt. 3 - utgår. 
Innstillingens pkt. 1,4,5 og 6 - ble enstemmig vedta.tt. 
Innstillingena:- pkt. 2::-. blo vedtatt med 12 mot 5 stemmer som avgas 
for innstillingen med Hennan Kriatoffersens endringsforslag. 
Kiell N. Olsens forslag om at pkt. 3 - ~tgår - ble enetemmig vedtatt. 

Sak nr. 267: Ansettelse av kontorassistent ved finansrådmannens skrivestue. 
J.nr.2691/80. John Ha.uan tok opp tillitsmannsutvalgets tilråding. 

➔Herman Kristoffersen foreslo: · 
Nr. 1 Astrid Olsen, nr. 2 Helene Henriksen, nr. 3 Are Rysta.d. 

~ Birthe Figenschau foresle. saken utsatt. 
12 stemmer avgas for realitetsbehandling - 5 stemmer avgaa for 
utsettelse av saken. 
Innstillingens pkt. 1 mot de øvrige to forslag - Innstillingens 
pkt. 1 - ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. Som nr. 2 Holene 
Henriksen - enstemmig vedtatt. Som nr. 3 Tove Høsaa.ak - enstem
mig vedtatt. 

SØt(/\JA[) OH ITJTA TNIN G fOf< TAPT PERSON LI b UTST'(fu 

Sak nr. 687: Søknad om erst t · f 2~ 
Jnr 2454/80 Fina t 1 a m .!!e_____2.!:_ __ ødelact klokke - parkeringsbetjent Jan Hansen // 

• • . nsu "va get Vedtok enst. finansrådmannens tilrådin&. --• 6 · oO 

l
i r;:: 2 '-/'/~ '(\l · Herman I:ristof:fersen tok opp teknisk rå.dmanns tilråding. Fi 

1 , } utvalgets tilrMing ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer for ~r~:;fersens 
( 'ro J" forslag. 

Sak nr. 834: Søkn.id c;,m erstat~ av bril le9lc1s1;. 
J, nr, 7839/80. . Finansutvalget vedtok enstemmi1J-~foreliggende tilråding. 

~ ft / t ~ z 'te~an Kriutoff~rsen foreslo "Søknaden imøteko!llllles" - ordot 

( 
1 , 1 . y utgar. Innstillin9en ble vedtatt med 15 mot l stemme avgift 

• 'O) \0 \3 . , Herman Kristoffersens forslag. -

"ikke" 
for 

. iv1 

Sak nr. 370: Søknad om erstatning for tyveri av pengebeløp - Kvamstykket barne- /2+/ 
J.nr.1a3a/ao •. ~ I i · 

! t-t\ ciO - -~ \ Hezman Kristoffersen foreslo søkna.den imøtekommet. 
li · D- ) / ;Innstillingen ble vedtatt med 16 mot 1 stemme avgitt for Kristof-

~-..... _ l 1o / ferens forslag. 

_J 

Sak nr. 143: Sølo"lad om erstatning for tap vedrørende innbrudd i spisehrakl<'~. 

,T .n-r.10937 /79. Behandlet a.v finansutva.lR'Øt hvor tilr.:"i.dingen ble enatemmi.p: 
vedtatt. 

~ -Herman K.riatoffersen foreslo ordet "ikke" - ute:år - videre 
'i"l/2 Pa:t't dekkes." 

) 
.:"Bjørn Kaldhol foreslo: "FoD'll&TU1ska.pet ber Rer: forela{rt ,nn 
7tt:rder:i.ng a.v om kommunen bør tep,ne forsjkrinF.'.' for olike fo't'-
' ·:;].n.. Il 

Kristoffersens forslae falt med 15 mot 1 stemme. 
Inn~tillineen ble vedtatt med 15 mot l stemme. 
B.jø:rn Ka.1dhols forslap: til pkt. 2 ble onatemmie- vedtatt. 
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BARNEHAGER 
- 5 .I 

Sak nr. 49: Leieforholdet i Mort0.nsnes . Samvirlcel -- MPrtensnes foreldre
Jynr.14270/79.1.a.gs ba.mehage. 

He:man Kristoffersen satte fram .slikt -forslag: 
"Nytt pkt. 4: Kommunestyret vil ·-• •seg .forelagt bu.døUett !or 
1980, for å vurdere økonomisk -støtte. J 
Nytt pkt. 5: Kommunestyret vil -komme tilbake til rsmålet 
om videre dri.ft a.v bameh&gen i.linen l/9-1980." I 

Jolm Baua.n foreslo: Pkt. 3 - utglr. Senere endret til at punk-
tum settes etter nlokalene" resten utgår. I 
Innstillingens pkt.log 2 ble .enstemmig vedtatt. 
Pkt. 3 med punktum etter "loka.lene" - ble enstemmig vedtatt. 
Kristoffersens forslag til pkt. 4 -og 5·- falt med l4!mot 2 
stemmer. 

Sak nr. 1115: Søknad om bl.92 _!-;!}~Z:~!~~ 
J.nr.11488/80. Anne Ka.ri Rom foreslo: __ I . 

"l. Som teknisk :md.manns imistilli.ng. llittt-e ·oet<JC<.S~Df I .\J.f,) 
2. Subsidim~sø kommune påtar seg å ska.f".f'e lokaler 

til forel - aha.gen på Mortensnes slik at dri.:f'tstans 
kan unngås .fra. 15/4-81 så.:f'remt to:reldrene selv e 
klarer å ska.i'fe lokaler i god tid." 

Ordføreren foreslo: Bruksendr.ing innvilges. 
Dette forslag ved.tatt med 13 mot •4 stammer. 
Helge Ja.oobsen foreslo Roms f'o.rslag endret slik: 

"Fo:ona.nnska.pet vi eer til ,a.t skole- og soaiaJ.rådrnann n ha.r 
tatt opp saken med ba.meb&genemnd& om nye lokaler for 
Morten.snes ba.mehage. 11 I 
Rom opprettholdt sitt ~ml~• 
Helge Jacobsens .forølål-Tme~"l5 mot 2 stemmer avgitt .for 
Roms forslag. 

Sak nr. 48: Anton Iversens veg l (Kvamstykket bamelff!) .,·- _ 9mbyggd.ng og 
FJ.nr.11447/79.tilbygg - .finansiering. 

ta He:man Kristoffersen to]( opp l3jørhovd.ea forslag i kemmunea 
'{L) UMllte 19/12-79• 

( ~ ) Forslaget falt med 14 mot 2 stemmer. 
'--- Saken .foNVrig tatt til orientering. 

Post 1.431.641 Bet. fra private, foreldre m. v. 
Herman Kristoffersen foreslo barnehagebetalingen økt med 10 \ ikke 
som foresl tt J.5 % • I 
Finansutval<JL:L~ li lr.\din<J vedl.utt med 15 mot 2 stemmer avgitt for 
Herman Kristoffersens forslag. 

0 Post 1.431.401 Stakkevollan barnehaqc. 
( ' \ \ ,) Herman Kristoffersen foreslo posten ført opp med kr. 2.200.00 

fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

1.433.bOl Bet. fra rore~are. 
Herman Kristoffersen foreslo barnchageparkavqiftcn økt med 10 \ ikke 
som foreslc\tt . ..J5 "1. 

Finansutvalget~ tilråding vedtatt med 15 mot 2 stemmer avgitt fot 
Herman Kristoffersen s for s l ,1, ;. 

C 
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Sak nr. 36: Fastsettelse av husleie i kommunale boliger. fEN8 DN ,srE~ 
J.nr.13901/79.(Stein&r Dreyer ugild). lt.p/1 · g o 

➔ He:ma."' lCristoffersen satte fram slikt forslag: 

r 
41 ~ "For boliger som beboes av pensjonister skal netto husleie ikke 

. l ' overstige 15 ¾ av bmtto inntekt. Justeringen skjer etter søk
,nad om tilba.k:ebet. av for mye betalt husleie." 

/ Innstillingens pkt. l til og med 9 - ble enstemmig vedtatt. 
He:cman Kristoffersens forslag oversendes fomannskapet til 
utredning. 
Saken fremmes som egen sak. Enstemmig vedtatt. 
~n ..... 14~,.,..,,a ~ommunestvret. 

Post 1.730.631 leieinntekter 
~\ Herman Kriotofferaen foreslo lo;~ øking ioteden.for 15;~. 

- -~ Foralaaet falt med 13 mot 2 stemmer. 

Post 1.734.631 Leieinntekter. 

Sak nr. 11681 
J .nr.15322/80. 

Sak nr" 502: 
J .nr. 5000/so. 

F !'2\5 oD 

Herman Kristoffersen foreslo 10 i Økning av husleie og ikke som fore
slått 15 %. Posten reduseres med kr. 100.000. 
Forslayct ~alt med 13 mot 2 ~tcmmP.r . 

Byfo:myelse i T:romøø. 
Anne Kari Rom foreslo: Nytt pkt. 3z 

"Det avsettes flere områder for byfomyelse. Administra,
sjonen bes fremme sak om dette så øna.rt som mulig. 
Pkt. 4: Det skal også legges fram sa.le for formannskapet 
om rehabilitering av et begrenset antall av kommunens egne 
boliger." 
Pkt. 1 - utsettes - Enstemmig vedtatt. 

" 2 - enstemmig vedtatt. 
Anne Kari Roms forslag overændes administrasjonen -
Ena~emmig vedtatt. 

Utviklingen ;pli arbeidsmarkedet i Troms - mars 1900. 
Anne Kari Rom foreslo: 
"Området Hansjordnesbukta nedenfor Sommerfel tsgt. gjøres 
til utbedringsområde med sikte på oppstarting av utbedrings
arbeidene høsten 1980/wmteren 1981 for do kommunale boliger." 
Forslaget oversendes administrasjonen. :&wtemmig vedtatt. 
Forelegget tatt til orientering. 

Sa.le nr. 1005: :Boligbyggeprogram for perioden 1980-83 ( 85) . 
Finansutvalget ved.tok enstemmig i møte i dag den foreliggende 
tilråding. 
Herman Kristoffersen satte frem slikt forslag: 
"Pkt. 511 • Det legges frem sak for fo:cnannska.pet om reha.bili ... 
tering av et begrenset antall kommunale boliger i Hansjordnea
bukta.. Dette må skje aå. ra.akt at bevilgningen til oppstart 
ka.n sees i sammenheng med 1981-budsjettet. " 
Innstillingens pkt. 1, 2, 3 og 4 - enstemmig vedtatt . 
Hel.'mSll Kristof fersens forslag pkt. 5 - falt med 16 mot 1 stemme. 
Forelegges kommunestyret. 
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;,ale nr. 656: Husbankens kvoter for __ 1980._ 'l'illegg til f.sak_6.2§/!3_9_!... 
Jnr. 6772/80. Herman Kristoffersen foreslo: . 

- "Ved fordeline av l~n må det sikres en skjønnsmessig fordeli-qg til 
t Vl\ kommene mellom- og ytre områder, o~ totalt mellom boligbyggelaget og 
l l 1- - 0 '---' småhusbebyggelse." 1or"tt:-1'orslae tas ikke med i utta.lelse r gjelder 

\ ·) Innstillirg~npkt. 1 ble vedtatt med 13 mot 1 stemme. Husnemnda) 
( \ O 11 " 2, 3, 4, 5 os 6 - bl.e enstemmig vedtatt. I 
\___ Uttalelsen sendes til: Komm.dep., Husbanken, Fylkesarb,ktr., Regjeringen, 

Stortineskomiteon.H. Kristoffersens forslac - ble enst. vedt;.t• 
~ Herman Kristoffersen foreslo: "NA.r Regjerinea skal vurdere ig-

finanRieringa for 80 Irene håper vi den tar hensyn til vårs tuasjon. 
Vår kommune var langt bedre tjent med den gamle ordninea fra 79 og 
viser helt at den innføres ir,jen." · 
PorslaGet falt med 9 mot 5 stemmer. 

--") Herman Kristoffersen foreslo: 
--- "For !'I. 'lVhjelpe p~ sysselsettine;ssi tuasjonen i Tromsø i byr,ni!ngsbrans,ien 

vil 'l'romsø kommUne sette i~nnr. oppv.t..ainr; av et nærmere bes rmt antoll 
bolir~hus i HansJordnesbukta. Dette ml\ planlegees slik at ar"tJoidet kan 
settes icanc i november - 80. 11 

Forslaeet oversendes administrasjonen. Enst. vedtatt. 

Sak nr. 1087: 
,J .nr.11610/80. 

Kla.ge over vedtak i Husnemnd&1 sak 171/80 - etablering lå."'l. 
He:rman Kriatofferuen foreslos 
"Det må. søkes pm et betydelig øwrre beløp til et&blermgslån 
for neste å.r. '' 
Forslaget oversendes fin.msutvalget. En11temmi~ vedta.tt. 
Innstillingen ble enstemmig ved.ta.tt. · 

Sak nr. 93: Sølmad om opparbeidingsavtale - .l:iwiifia. nora.
1 

1e~~ a. j -
J.nr.9655/79. Finansutvalget behandlet aalcen i dag hvor det ble pretokollert 

slik: I 
Kjell N.0lsan satte f:ram slikt forslag: 
1. Ut fra. de syaselaettingsmeasigo utsikter i bygningsbransjen 

og ut fra. iorvontot avik:t i boligbyggap:rog:rammot, godkjenne~ 
Tromsø formannskap at det inngås oppa.rbeidelseaa.vtale med 
Tromsø Tomteformidling A/s om · .utbygging av 73 boligtomter 
i fol t A, 3. byggetrinn. I 

2. Tromaø fo:rmannBka.p vil underatroke at, do trafikale forhold 
ikke er av tilfredsstillende standard. Formannøk4pet ser 
i dag ingen muligheter for tiliredøstillende bevi11"gru.nger 
for å bedre dette forhold i de nærmeate år • 

.l!'orsla.got ble eno·telllll1ig vedta.tt. > Herman Kristoffersen satte f:ram slikt forslag: 
"Trorasø formannskap krever at Husbanken får frigitt de avaa.tte 
150 mill. til ekstra bevilgninger-boliglån. 

Sak nr. 6: 
1=' J.nr.5835/79. 

l'--f I · ~ 

( /6) 

:Detto må skje så snart som mulig for å hindre sa.mmeljb:rudd i 
boligbygginga speaiel t innfor småhusbebyggelsen i T:rbmo{" ,_, 

Herman Kristoffersens forslag oversendea admin.iøtrasj nen. 
Sa.kan bearboides og fremmes som aak til neste formann~pBlllQlte. 
Enstemmig vedtatt. 

Vannforsyning for boligfeltet Austheim og Ka.rihauge på Toma.s-
jord. I 
He:man Kristoffersen foreslo: "Kommunen kommer tilba.lee til 
saken ved.rørende dekning a.v 1/2 part av ma. terialutg. når 
de faktiske utgifter er klarla.gt." 
Finansrådmannoæ tilråding til pkt. 1 og 2 og teknisk :råd.
manns tilråding pkt. 2,som blir nytt pkt. 3 - ble enøtemmig 
vedta.tt. 
HeDDan Kristoffersens forslag falt med 16 mot l st e. 
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Pont 

f 

Hennan Kristoffersen foreslo pos t c•n Økt fra 5 mill. til 8,5 mill. 

Forslaget vedtatB~OS lmETn?rnmF0~ 19 8 I 11/i1. so 
Bi Haavind satte fram sll.ikt forslag: 
"l. Det er umulig å gjøre opp et forsvarlig budsjett i balanse innen

for de økonomiske rammer som nå foreligger. Budsjettforslaget 
tilbakesendes til administrasjonen. Det utarbeides et nytt bud
sjettforslag som inneholder nødvendige investeringer og drifts~ 
utgifter for at Tromsø kommune skal kunne opprettholde et ansvar
lig offentlig velferdstilbud. Det ~ri dette budsjettforslaget 
tas hensyn til fagrådmennenes forslag til enkeltposter, foruten 
det som kreves av investeringer som er nødvendig for at Tromsø 
kommune skal komme på et akseptabelt nivå på lenger sikt. Dette 
krever betydelige investeringer i skoler, barneha~er, primær
helsetjenesten, miljøtiltak og vedlikehold. 

2. Tromsø kommune bØr vedta et budsjett i underbalanse oq krever at 
undersKuddet dekkes av staten. 

3. Tromsø kommune må ta sikte pc\ lt komme fram til bedre refusjons
ordninger fra staten for investeringer og drift av kommunens 
velferdstilbud. 

4. Administrasjonen bes utarbeide langtidsplaner med langtidsbud
sjett og konsekvensanalyser for den videre utbygginga og driften 
ay kOTJU111Jn~i:i" 

Forol86et ra1.t"med 13 mot 2 stemmer. 

Herman Kristoffersen foreslo: 
"l. Tromsø kommune søker om ekstra skatteutjamninqsmidler for 1981. 

(med kr. 10 mill . ) 
2. Tromsø kommune vil søke samarbeide med de andre kommunene i 

fylket for å fremme økonomiske og politiske krav overfor stats
myndighe tene." 

Pkt. l.Beløpet"kr. lo mill" - utgår. 
. Punktum aettoo etter 1901. 

~'nstemmie vedtatt. 
2.Foralaget enstemmig vedtatt. li 

Sak nr. 9291 
~ .nr. 9462/ao. 

Sak nr. 179: 
J .nr.1552/ao. 

1,ak nr. 677: 
Jnr. 7076/00. 

Troms K:re..ft.forsyning - budsjett 1980. l 5/~ . ~o 
Saken tatt til orientering. 
Anne Ka.ri Rom foreslo, 
Saken oversendes kommmestyret til orientering. 
Enst emmig vedtatt. 

Finansierint{ av Adsac.tld.:r:kønø 'b&m► og nngdomsakoli, - ::.,c-ku~d 
om k~ønmna'.J !i.ll.gaieringød.el t.,kelae. 
J.½andlet &V 1'~tv&J.pt i dag' hvor tilråding.ms :pkt- l c,6· 
2 mod. :nytt pkt.; - bl• .. tcmaig vedtatt. (Pl al.d.e 2 rett1.1ll 
"4. j&J2U&r" til •5. i'ebraa:r"). 
RagD& Sohwnlte forealo; 
"Støtte til ·.1dven~:dccø &kole pl F.ohrehaaøn kau .ikko pheg.:.eo . •· 
Finansutvalgets t:1l:dd1ng til pkt. 1, 2 og 3 - ved.tatt m&d 
15 mot 2 atØIIIIIØr ·- avgaø !or Ragu Schwnkes .f'o:=~. 

- --'---..... - ..L 

_Adventistsamfunnets . Eiendomoselska_.2._ - Kommunal ..4aranti for lån 
kr. 950.ooq,-._ 
Finansutvalget vedtok enst. den foreliggende tilrir1ng. 

tt+/G ~ -:::3> H. Kristoffersen f~Teslo: 
"Søknaden imøtekommes ik~~• 
Innstillingen ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer for Kristoffersens 
forsl ag. 
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TRAJ:'IKK 
Ruteforbindelsen - T:romsø - Vik:ran - Larøang • 
.Anne Ka.ri Rom fo:reslo: 
"Foxmannøka.pet bor om å få. oeg forelagt TFDS' rutetil d 
for strekningen 'l':romoø ~ Vik:mn - l&J:Nllg '1il: at foJ:'lllann
skapet kan vurdere mw.ighetøn til fin ~ . -~~otorbinclel~e 
enn dot er i dag". · · · · · . 
Enstemmig vedtatt. 

Sak nr. 1037: Ruteforbindelsen Tromsø-Vik:ran og retur. 
Heman Kristoffersen satte fram slikt forsla.g: J.nr.11127/eo. 
"Tromsø follll8mlskap vil anmode TFDS om følgende: 
l. Søke å utvide ferjetilbudet Larseng.-Vikran på kveldstid. 
2. At ferjen i stedet for å ligge på Larseng blir la.gt til 

Vikran i beredskap. 
3. Å utfo:xme i'reda.gsrutene slik at de blir mer hensiktsmessige 

for de som har sitt arbeide i Tromsø sentrum. 11 

Tor Forfang foreslo: 
"Tromsø fo:cmannsk:ap anmoder samferdselsnemnda. i Troms å med.
vi:t:ke til at befolkninga. på Ma.la.ngsbalwya få.r et tilfreds
stillende · a-,a.tetilbud med Tromsø. 
I denne forbindelse vises til skriv fra "Arbeidsgru;ppen for 
bedre forbindelse Vikranj'.e:comsø" av 16. september 1900 til 
TFDS. li I 
Heman Kristoffersens f:>rslag - enstemmig vedtatt. 
Tor Forfanga forslag - enstemmig vedtatt. 

Sak nr. 11591 
J.nr.12403/ao. 

Søknad om fri tak av pa.:rkeri.ngsa.vg:l.ft for ta.xier ved Tromsø 
Taxisentrals kantine og kontor. 

t\~\\\ ~ Anne Ka.ri Rom :foreslo: "ordet "ikke" utgår." 
Innstillingen vedtatt med 14 mot; stemmer. 

Sak nr. 2: 
J.nr.14002/79. 

Inndmging av tildelt løyve for passasjertransport med sel
skapsvogner. 

f 14\ l .<?t:, 
He:man Kristoffersen foreslo: 
"A/S Auto Speed' s 1',yve inndras." 
Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer som a.v~s for 
Heman Kristoffersens forslag. j 

- 2 -

Pla.nlegm.n~ - busstenninal. 

Ordføreren refererte skriv av 11/2-80 fra 'P:rornaø Arlci tekt
lag v/Tor B. Pedersen om planlegP;ing av bybuastel.'lllin~l i 
Ti-omsø. 
Hel.'lll&l'l Kristoffersen foreslo saken 11tsatt l måned. 
Med 11. mot '5 stemmeT ble utsettelse vedtatt. 

:;; 

.. 
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Sak nr. 602: Ga.te- og veilys - sparetiltak. 
J.nr.5728/80. Herman Kristoffersen foreslo: 

111. 1/9 e~:.~~a til 1/8. 
Nytt pkt. 2: 
"Formannskapet vil ha. utredet kostnad.ene i forbindelse med 
utskifting av lysa.:cma.turer. 11 

Teknisk rådmanns tilrå.ding ble vedtatt mot l stemme som ble 
avgitt for Herman Kristoffersens forslag. 
Hexman Kristoffersens forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig 
vedtatt. 

Sak nr. 1056: Veglzyandeler og owsetting av sa;te- og veglys i kommunens 
J.nr.6559/ao. indre område. 

f- . ~ He:cma.n Kristoffersen tok opp som forslag, Alternativ I side 2, 
~ ./\\~ slik: 
.,VC\ . "Over :post 1.613.435 Gatelys i boligfelter bevilges kommunalt 

I -----

tilskott på kr. 500.000,- i 1981.. budsjettet." 
Helge Jaco})sen foreslo: Saken utsettes og undersøkes næ:anere. 

(Bl.a. oversikt over innbetaJ.te beløp fra. boligtema). 
Ut~se enstemmig ved~.a.tt. 

Sak nr. 1056: 
J .nr.6559/ao. 

Vel sandeler o o sett i koømnmonø 
indre områ.de. 'I'ille til f.øak: 10 80. 
Anne Ka.ri Rom foreslo: ''Det tilføyes o:rdet "ikke" til al to~ 
na.tiv 2 1 teknisk rådmanns illnstilllng. 
I tillegg kommer: ::Bovilsni,ng til veglys skal. sees i sammen
heng med kommunebudsjettet for 1981." 
Innstillingens pkt. 1 - enøtemillig ved tatt. 
IIUl.Stillingene pkt. 2 vedta.tt mot 15 mot 2 stOJlllller avgitt for 
Roma forilag. 

- .... _ .. 

Sak nr. 642: Troms buss a/ s - Sommerruter 1980. 
Jnr. 5949/80. Heidrun Eriksen foreslo:"Rute nr. 14 TrolllSø-Ramfjordnes-Sørbotn med 

avganF, fra Tromsø kl. 00.35 må forlenges slik at siste stopp blir 
Sørbotn." 
Marie Myreng Nilsen foreslo:"Hute 4, kl. 12.10 buU til Kaldfjord 
skole oe Kjosen, forlenC,es til Bakken." 
Tor J<'orfang foreslo: "i'Homsø formannskap vil be Tromsbuss A/S 
vurdere å forskyve aveangen for rute 1, Tromsø-Hillesøy fra kl. 15.00 
til kl. 16; 00. 
Dette for å oppnå bedre korrespondanse med ny- oe hurtieruteankomster. 
Denne endring bør gjelde for hele året. Forøvrig har en ingen 
merknader til det ruteforslag for sommeren 1980, bortsett fra at 
ruteoppsettes over Tromsøbrua bør skje som tidligere." 

0nerman Kristoffersen foreslo:"Tromsø formannskap vil anmode Tromabuss 
om å søgge for oftere bussaygi;mger til de store befolkni.Dgskonsetra
sjonene rundt sentrum. Dette ~elde_r~ på kveldstid. Det bør 
:ikk~-(0. mer enn 30 min. mellom hver avgang på noe tidspunkt - vanli_Be 
u~e~ks. n. 30 hvor det . idag er henholdsvis 45 og _29:m111~ ~- - · 
Ufomm: Dette fordi ____ !lt buss bør bli en bedre erstatning for priv~tbil 
enn-TdagJ;- . -- - -·· ----- -----··-- ·---

Tromsø formannskap tiltrer ruteforslae for sommeren 1980 som er satt 
opp av Tromsbuss A/S, bortsett fra at ruteoppsettot over Tromsøbrua 
bør skje som tidligere, og med de merknader som er fremkommet. For
slagene oversendes Tromsbuss A/S til uttalelse. Ruteforslag bes for 
ettertiden forelagt formannskapet på et tidligere tidspunkt. 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak nr. 63: FriJ!:::jØ!)i,a:rkeringsfonclet - fastsetting a.v frikjøpsbel! . • 

Herman Kristoffersen tok opp sitt forslag fra. forriJe møte, 
slik: 

.J .nr. 

"Pkt. 1 Som innstillingen - men kr. 50.000,-. 
11 2 - Beløpet .iusteres kontinuerlig etter Sto:cnbujlls indeks. 
11 3 - Eventuelt overskudd skal tilbakebetales byggherrene." 

Ordføreren refererte skriv av 5/2-80 fra Tromsø HusJierforening. 
Per Fosland satte .fram slikt .forslag: 

"Garanti på. kr. 30.000,- for hver manglende p&rlceringspla.aa 
utstedes av byggherren. :i.'ir kommtJJ1~n :i1:artec pl,:n1rfc'7fr -·, 
"•·?; 1,y,<~·-i.ng i.i.V :in.rkP.r5.n :,·uhu3 bJ.ir ga.ra.ntibeløriec (kostpric) 
å. innbetale til Fond for bygging av p&J:keringshu8. 
Beløpet justeres annenhvert år. 11 L 
Votering: 
Det ble først votert over Per Fosla.nds forala.~. 
Forslaget falt med 10 mot 6 stemmer. 
Ved al te:mativ votering mellom innestillingen oe Re JCriotof-

fersens forslag - ble fo j 'Kristoffe...._ 
Innstillingen vedtatt med 15 mot 1 stemme avgitt ... . ... -
sens forølag. 
Forelegges kommunestyret 20/2-80. 

Sak nr. 696: _Aks_.1<:>.~.-~k.<>_l._e_~~~ _1_~79:-.8-0 __ ,:-_J_>_l_B:_~ .ZoF _kEFt_s_i}~.i~e __ t_i_'!_ t_~l~. 
Jnr.706~/80. Finansutvalget behandlet saken i møte 24. juni i900 hvor det ble 

protokollert slik: 
11 :r-rr. 5 • Brensholmen opparb. av snuplass ved{ylkesveg - sørende 

skolen oe parkerinesplass for helse- OG sosialsenter. 
NJ'. 8. Skilting 30 lon. Turistveien - uten domper. 
Hr. i 3. Ca. 100 m fortau fra brua til oppkjørsel til Tromstun -"'doms-

skole. I 
~ngvei - nordsiden av Turistveien - ( Grøtsundveien/Tur

1
istveien) 

utbedres. Tilrdftingen med finansrådmannens endring til kt. 3 
med forannevnte tilføyelser - ble enstemmig vedtatt." 

Marie Myrene Nilsen foreslo: Pkt. 17 - Fartsgrensen settes til 50 km 
timen." 

~Hennan Kristoffersen foreslo:"Skiltine 30 kn\/t foretas fra Bellevue -
,,,, og oppover i Turistveien." 

Bjørn Kaldhol foreslo: Carl Bertheusaens vei holdes ~pen for trafikk 
oom nå. 11 Sicmund J•:rikscn ]!'ore slo: "J.,'agernes-Ram.fj b. botn 60 km/t. 11 

Finansutvalgets tilråding ble enst. vedtatt. 
Marie Myrene Nilsens forslag enst. vedtatt. 
Herman: Kristoffersens forslat; falt med 9 mot 4 stemmer. 
Sigmund Eriksens forslag falt med ,1 mot 2 stemmer. § 22 enst. edtatt. 
Det forutsettes at domper vurderes spesielt i de enkelte tilfelller. 
Enst. vedtatt. 
Refr. kommunestyret. :'ikriv fra Bertheussen 24. 6. 80, Tr0nd 1~skelar.d 20. 6, 
Trafikkaksjonen v/P. Wydske. refr. 

~;<..1.k nr. L?b4: Gjenno111h,ring- av ak ~J,iori ~,kul cvcgn1ilan for korL~;_iktj g·e 
J .nr.12963/UO. til tak. 

Anne Ka.ri Hom for1wlo: 'l'illeF,g til pkt. 1.1: 
"Dot forutcottos at rna.n .finner en skil t·· tuknl:.Jk hrnnlnf; 
slik a.t Turistvec-en ned til Iver v/alnums vei inngår i 
30 km' sonen." 
Innstillinp;cm enstemm ig vedtatt. 
fmne Kari Hom::; for::; ln.g , tll l t- n::- L.il 
ved.tatt. 

pkt. 1.1 ,mutumiuie 

" 
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Post 1.640.601 

~ ~ 7 
t\\~\· 

Post l. 640 

---;:> 

5 l<A TTER/A (/6fFTER 

BUDaj ETT roRSLA() 
Husb~u-avgifter. 
Herman Kristoffersen foreslo avgiften økt med 10 %. Posten reduser
es med kr. 650.000. 
Finansutvalgets tilråding vedtatt med 15 mot 2 stemmer avgitt for 
Herman Kristoffersens forslag. 

Renovasjonsavgifter. 
Herman Kristoffersen foreslo: 
"Ko1M1unestyret ber seg forelagt revisjon av .ccnuvai, jonsavgiftene med 

en eventuell større bruk av containere." 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Sale nr. 1054: Nedsettelse/etteræ-velse av eiendomsskatt og avgifter - klage 
ptl. avslag - fornyet bebandlin_g. J.nr.10749/ao. 

~10-_r 

Sak nr. 658: 
Jnr. 3739/80. 

Finansutvalget vedtok enstemmig den foreliggende tilrå.ding. 
Hellll8ll Kristoff&raen foreslo "nr. l - o:rdet "ikke" utgår." 
Pkt. 1 - innstillingen vedtatt med 16' mot 1 stemme avgitt 

li 

for Kristoffera81lS forslag. 
2 og 3 - enstemmig ved tatt. 

. Søknader om nedsettelse/ettergive).se av eiendomssk'!-tt oe avgifte_r.• . 
Finansutvalget behandlet saken idae - hvor tilrådingen fra finans
rådmannen ble enstemmig vedtatt. 
Ragnhild Lingjerde foreslo: 
Nr. 10 - utsettes, det foretas ny vurering. 
Herman Kristoffersen foreslo: 
nr. 12 - utsettes - ny vurdering. 
Nr. 10 og 12 utsettes, innstillingen forøvrig ble enstemmig vedtatt. 
Betalingsfrist 30/9-1980. 
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Sak nr. 9&1: 
J .nr. 3 311/80. 

Sak nr. 1158: 
J.nr.10144/80. 

I DRE 1 \ 
Søknad. fra. idrettsgruppa i. U. 1. . " lfl J's tind" orn d.elmin ay 
strømrer,ning og kommunal overt akelse av strømabonnement 
for lysløype ved. 3ki ttcnel v :::kol e . 
'l'or 1''orfa.ng foreslo: 

"Saken oversend.es w1gd.oms- og idrettsutva.l twt for uttaleJllse". 
Uteettelse falt med 1 2 mot 5 r; t ommcr. 
Herman Kristoffersen fo r e slo: 

"l. '['romsø kornrmmc dukk e r kr. L~'/!lyS/0 - strømregnini; - j. 
kva.rta.l - '/ f) . I 

2. Banelyset tilkoplco :;kolcnr; strømabonnement og Ulfstind 
få:ybcmytte anlegget. 

j. Ovcrta.kol:w a.v u.bonnornont l'or ly:::løype v:i.l kommunen se 
i sammenheng med andre lysløyper i distriktet for å. opp
nå. lik behand.linr,-. " 

Hennan Kriotoffcrocn t:rakk pk-t.. 1 - r1encro tatt opp ir,-jo • 
Joh:::. Moforrn foreslo : 

"l. Strømrer;ningen overtaf; fo :rc.Li. id.rettspla~rnens banelys 
ha.r vært tilkoblet ly:::løy:pa. I 

2. Ilanclyset må. omg1cndc tilkoblco skolens st:r:ømabonnement 
slik som ved andre r,kolcr." I 

Det ble føret votert ovor Joh::: . Mofo~m/1Irn,11a.:n Kr.i.utoffcrsens 
forslag mot .i.nnsti.llinr:c11. 
Inn:n;.i..11:i_ni;·un falt mnd. 1:'i 1110 L ,1 r; ~( )111111<:r. 

JJorcttor lilu .Joho. Mo1·(.l;J[J 1 l'u r ;; lo.t; JJlct. 1 og 2 - vodtatt 
111ed 14 mot 3 stemmer ave.i. tt fo:i: }Icnnan Kristoffersens forslag. 
Herman Kr.i.ntoffer:::enu foruL 1.r; U.l :pkt. 3 - ble vod.ta.tt rn I d. 
16 fnot 1 stc1runc. 

(Ame Non.l.c;-å.rd frlkk ,el ()) . 

Brøyting av pa:rkerinæ!plasa for lysløype. 
Anne Ka.ri Rom foreslo: "Tilrådingen, med følgende til~ y
else: 
"i stedet gis en bevilgning over 1981-budajettot post 
ekstmbevilgn:f.nger på ,.ooo,- til b:myting utført a.v 
Idrettslaget. 11 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Roms forslag f'al t med 14 mot , stemmer. 

Sak nr. 831: Troms idrettskrets .. :....JØknad om tilskott til lønnede a . inistratorer 
i de i=,tørste lagene i 'l'romsø. I 
Finansutvalget enig med rådmennene. Enstemmig vedtatt. 

J.nr. 4406/80. 

Herman Kristoffersen foreslo: 
"Tilskudd til lønnede administratorer gis en kr. 200.000. Bevilg
ningen gis over post 1.889.291. Klubbene forutsettes å Øke sin 
egenandel til:..varende." 

Innstillingen ble vedtatt med 15 mot l stemme sou1 avgas for Her.man. 
Kristoffersens forslag ~ 
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J. 

ALKO HOL 
Sek nr. 1068: Pizza.huset - drøfting med eieren om støtte til drift av aJ.ko-

J.nr. holfri kaf~. 
Johs. Mofoss foreslo: "Saken sendes til det kolllIIIWlevalgte 
utvalg for ungdomssaker til behandling." 
He:anan KristoffeJ:sen foreslo: "Anne Kari Rom til trer utvalget 
under forhandlingene med Pizza.huset". 
Mofoss 1 forslag Enstemmig vedtatt. 
Kristoffersens .forslag falt med 12 mot 2 stemmer. 

Sak nr. 631: Drøfting av edruskapspolitiske t .ovcc1linjer og bevillingspraksis for 
salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer i Tromsø kommune. Jnr •• /. 
Per Foaland foreslo: Nr. 4 - går ut. N». 5 Formannskapet kan gi 
dispensasjon ved spesielle anledninger." 

~Herman Kristoffersens foreslo Nr. 3 - "4 års periode" endres til 
/ 11 2 år." 

Votering - Holdningstiltak - Miljøtiitak: 
Hr. 4 Nr. 1 og 2 - enstemmig vedtatt. 
lnnstillinge Nr. 3 - Innstillingen ble vedt~tt med 14 mot 2 stemmer som avgas for 
ble vedtatt ~erman Kristoffersens forslag (2 år). ~ 
med 11 mot 

5 
Nr. 5. Innstillingen enstemmig vedtatt. Forsland tillegg (disp) 

stemmer som av- ble enstemmig vedtatt_. 
gas for FoslandS:nnstillingen forøtcffl>~!J til og med nr. 12 - ble enstemmig vedtatt. 
forsl (ut år). JjØVillingapolitikken 13 - 18. 

ag g Per Fosland foreslo nr. 16 a som innstilling&. 
b og e - går ut. 
d - "og de unges oppvekstmiljø" 
e som innstillingen. 
Nr. 17 a som innstillingen. 
Tor Forfang foreslo: 
"Salg av øl fra kafeer starter først kl. 12.00. 11 

Birthe Figenschou foreelo til 14-15: 
"Nye skjenkebevillinger i nåværende 4 åre periode kan kun påregnes 

p/; bakgrunn av en forhåndsvurdering ---." 
Per FCJGlti,»,t foreslo: 
Nr. 14"Det bør bare unntaksvis gis nye skjenkebevilli~er for alkohol 

i kommunens nåværende 4 års-periode." (resten strykes). 
---=:)Nr. 14-15 Herman Kristoffersen foreslo: . 

I 
"1. Et mål for bevillingspol må være at endel av de kafeer som idae 

selger øl kl. II nektes beTilling og omdannes til alkoholfrie 
steder. 

2. Økt støttetiltak til kafeer vurderes hvis nødvendig." 
Nr. 17. Helge Jacobsen forslo alternativ d. 
'l'or 1''orfang :foreslo: ordene "i stedet for kommunale utsalg " 
utgår ( 17-d ) • 
Nr. 13. "Kommunestyret vil se strengt på bevillinger som ikke over
holdes med hensyn til aldersgrenser og om nødvendig fjerne bevillinga 
på kort varsel ved misbruk.~ 
Birthe li'igenachou trakk sitt foralag ( til 14-15). 
Nr. 14 Foølando roralag - ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer. 
Nr. 13 H. Kristof'fersens forslag pkt. 1 og 2 (nektes bev.) - falt 
med 10 mot 6 stemmer. . 7 Nr. 13. H. Kristoffersens forslag (aldersgrense) før es som tillegg til 

pkt. 18. Forslaget ble esntemm.ig vedtatt. 
Nr. 16. Foslands forslag 16 a som innstillingen. enst. vedtatt. 
li 1 6b. 11 11 falt med 1 0 mot 6 stemmer 
li 16c. 11 11 11 " 11 11 11 11 

li 16d " 11 bortf'aller. 
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23.a. - Ølhallen. 
23.b. - Ann Jorid Thingvoll foreslo "kl. 10,00 til kl. 18,00" 

og "kl" 10,00 til kl. 14,00" endret til 1'kl. 0 , ,oo til 
kl. 17,00" og "kl. 09,00 til kl. 13,0011

• 

Votering: 
a. Tilrådingen ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer. 
b. Ann Jorld Thingvolls forslag vedtatt med 8 kot 7 

ete1DD1er. I 
---") c. Skjenkeavgiften - Hema.n Kristoffersen foreslo av

giften økt f:ra. kr. 3.000,- til kr. 6.000,-. 
Tilråd.ingen kr. 3.000,- - vedtatt mod 13 mot 2 stemmer 
avgitt for He::cnan Kristofforaeno forslag. 

Sak nr. 1086: 
,J .nr.11667 /oo. 

Søknad om skjenking av brennevin ved enkelt a.nlednine. 
1. avoni tt - Innstillingen vedta.tt med 12: mot 5 stemmer. 

Sak nr. 510: 
J.nr.5373/80. 

- l 2\ \ ~ 
\-

Sak nr. 515: 
J .nr. 5615/ao. 

?t 1-\). ~ 

2. avsnitt - Innotillingen ble enstemmigYod.ta.tt. 
He:r:ma.n Kristoffersen ea.tte frem slikt for•l&g: "Fo:mia.nnskapet 
vil henstille til SAS - så langt det er mulig 1 le~ slike 
a.rra.ngementer til andre steder i hotellet av hen~ til ungdoms
tilbudet i sentrum. 
F'orslaget falt med ll mot 6 stemmer. 

Søknad om skjenking av øl i skatteklasse 2 og vin ved. enkelt 
anledning. 
Anne Kari Rom foreslo skjenketiden satt til 11kl. 01,00 11 isteden! 
for "kl. 01,30 11

• 

Skjenkebevillinrs ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer - kl. 01.00 ble 
vedtatt med 9 mot~ stemmer avgitt for kl. 01,30. 

(Bjøm Kal~~l pe:rmittertes - Birthe Figenschou møtte= 17). 

Søknad om skjenkinrr av brennevin ved enkelt anledning. 
Skjenkebevilling ble gitt med 12 mot 5 stemmer. 
Anne Kari Rom foreslo endring 11kl. 01,30" endres til "kl. 01,00 11 • 

Dette forslag ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer for "kl. 01,3011 
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Sak nr. 207: Oljeboring mord for 62. breddegrad. 
J.nr.1821/80. Ragna Schwenke foreslo: Tromsø kommune gi~ samme uttalelse som 

Øksnes kommunestyre, .slik: 
"Tromsø kommune ber så sterkt det kan regjering og storting 
revurdere sitt standpunkt når det gjelder oppstart av p:røvebo:r
ingen.11 
Per Fosland foreslo: 
1. Tromsø fomannskap .finner ikke at det er grunnlag for å til t re 

"Aksjonen: Utsett oljeboringa i Nord". 
2. Tromsø formannskap har tillit til at Storting behandler Sto:t'

tingsmelding 46 (1979-80) om Petroleumsundersøkel ser nord 
for 62. breddegrad ut f:ra. nødvendig hensyntagen til sikker het, 
samt med behørig hensyn ta.tt til a.t No:rdnorsk Neringsliv og 
sysselsett ing kan fange opp de positive ringvirkninger av 
letingen. 

3. Tromsø kommunw befatning med - og berøring av en leteboring 
og en eventuell produksjon/ilandføring vil bli undergitt egen 
behandling i forbindelse med kommunens generalplan." 

John Hauan .foreslo som tillegg til Ragna Schwenkes forslgg: 
"Tromsø .formannskap slutter seg til"Aksjonen: Utsett Oljeboringen 
i Nord. 1111 
Ved votering ble Per Fos:i..,_,mds forslag vedtatt med 10 mot 6 stem
mer som avp.s for Ragca, Scbwenkes og John Ha.uans forslag. 

\I 

s~ nr. 955: Peti~leum~;underu,ølro liH;·r· No-r,l t'o:r. e,;lH ~ 
'l'rom::i LuSUir.:,vn uom _ l~_fc·~:. hclikv:p-~f<ri;,., .. :if!l.:2_::-· L•.;11_. 

Anne Kn.ri Hom foru;:;lo. 

Sak nr. 991: 
J.nr.7041/80. 

,Y1-1:'-r-"7 
Sak nr. 343: 
J.nr.3318/80. 

t=- 1.Lfl")-~ 

••~et. l '.I'ro!!U:ilJ k:om,r1uJ~1; ·,, j 1. Y l Lrdf;·:i:..; 1: -., .. :l i.lv<.:· v, •.: ,1 ,,<',a ~ivv vii:k
ningol: u.v i 11::i 1.>. ;.fr,uJ~J hol U:o_p ~..i.1·'ur.1.u ,,u L 'i '.,.\>r,i;;i;:;. 

11 2 nom :ln,1::;tillii; ·,,1.,. " 
Bjørn Kaluholr; for.~la.r:;· .,: "J ,,w:J.:.:J.ng;;i.' -~-, ;i j -,-j_J ii.. vl.uw\ og- fo x• 
ma.nn~pot fo1."i;?V.f"l1:;· 7 -1; :ll •.; \, f~l.1(;;,;fo:..::,1-.l-: , , J/..ik. 
"l. 'l'rolllLJiJ i\,:r:i1J~l.1Ul:i.ku;11 Y LJ•~ ,: -~J) <!.u1i..1 . .1.·i u.:. \ ,;.·t.;itu -~ \U:-Jc:ri.1~ i 

S-tor.ting;;siH:lJ.h ·: nr.. ')'i v ll)'(U - ~ ~t'i<J., ; ,,,1 :1.d.~.i.,.,:,x;;.i:lb a v 
hetl ikoptorl,1.n.:,, 

2. 'l►.rolili:iØ .!'om,.:4rm: :c.;.r1 i ··-:iu J.l-:J-a-,; ;:,i,;. ,.t .... , _, ,i , .. ·::, , ;.;; ;,trib·1t_',·-,:.: f or 
:t;>la.uverl..ng t-•,i.1 l .. \~j .. J~~.,.,,1,~ cJ .. t .... ,J ~;,,'' ' 1-. .. t.-,,"' ,_ : .~ .. ..- .;~ ~.J~ ... . :...i~: :.1v~i<.ii....L.:..o'f)U 1 

har wi<ll.v~ 001.i;.,- 06 la•J• J.v:..·fo.i" 1d~ .i..,.,·..;::.-..,u.;.c, -~.t•i1;:1tl.i.1:t -L~ko 
oo noen gr1.1n.n t.Ll ·i:, i 'v\.1:;. Jorb1~ -:J.v <ivt u·t.;;r.dJ: 'i.i.tXt ;;;ciJl u:r 
ta;Lt i 8toL"liint,/;!uh-'"l,; J.~~•.-:.r.. 

, . 'l'l:-omuoJ fO:ii1JWil,;.:k.; .. J_) ;~,:L,.,t::.;<. ·l, ~(:,;· ...,·i, -.,: ·;, .• i-., ,,,.,; :i."· ~-l~a.;;r .0111. nyt-
t.ing tw hcl.Uc<.11t~..i:-u-..: ,;(,.;~ fv~: r;J,;,✓ ~-~· i.;..,z ,.i.··i,•.,.,; .:·~r 'i> ... "C~~. blir 
f o:celagt 'l1l.\Jl.ilLO kur.;,1,u.r:" ~:i.:i. \,~t·i,;.J.J:1 ;;c, .i o:.r.L till l'~-r <Wt 
tas endelig avgjørelse om ptn,oanlll:lt lokaliøeriD.g. u 

Fina.naxådmannen t1'11kk tilrld.ingen. 
Fellea!oral&get ~• vedtatt aed. l4 mot 2 •temmer avgitt 
for Anne Ka.ri Boms forslag. 

Beredskapsplan for vern mot oljeska.der. 2,~/ 
He:cnan I(ristoffersen foreslo: l q · '60 
"Tromsø fo:rmannska.p er av den oppfa tiling at sta. ten bør overta 
hele det økono:niske ansvaret for oljevernet i komunmen,e." 
Innstiilin~en ble enstemmig vedtatt. 
He:rma.n i::ria tof fersena forslag oversendes a.d.ministm.sjonen. 
Ehstemmi~ vedtatt. · ~ 
Utbygging av La.vkajåkka kraftverk i Storfjord. 
Behandlet i finansutvalc-et hvor tilr.'1.dingen fra. rådmennone ble 
enstemmig vedtatt. 
He:r:ma.n Kris t offersen foreslo saken lagt fram for kommwiostyret 
til:råding om a t kommunestyret utsetter utbyggingen. 

mod 
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DIVERSE 
Sak nr. 789: Problemavfall - radioaktivt avjall_. 
J.nr. 8234/80. Ragna Schwenke foll!!3lo: 

"Teknisk rådmann bes på neste formann::;kapsmøte å le99L: fru1m en 
redegjørelse om hvordan kommunen fører kontroll med at f 9 rskrift:
er og instrukser fra SIS blir fulgt i forbindelse med tø ing av 
radioaktivt avfall." 

Enstemmig vedtatt. Saken utsettes i 14 d~ger 
Saken utsettes i 14 dager - cnstwnmig. 

Sak nr. 785: 
f J.nr.13691/79 . 

L\ l1· ~ ~ 
Søknad om tillatelse til å drive inkassovirksomhet med kontor i 
Tromsø . I 
Ragna Schwenke fo:ie.lo: 

Sa.le m·. l :S5: 

.T .nr. ?61/HO. 

"Tromsø formannskap gir ikke tillatelse til at Justitj ia A/S få.c 
drive inkassovirksomhetiTromsø." 

Pkt. li tilrådingen ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer som avgas 
fnr Ragna Schwenkes forslag. 
Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Møbleri.np; av hybelleiUf.7,h"'te:r i_ distriktet. ---------------· -l<'i.nanBlrlval P,"et behandlet aa.ken 1 da.p: hvor tilrå.dine-en hle 
enstemmig vedtatt. 
~or Forfang satte fram slikt forslag: I 
"l. Som innstillingen (Innstillingens pkt. 2 utgår).· 
Nytt pkt. 2: Etter søknad fra. samarbeidsutvalgene ved hver 
enkelt skole, og etter særskilt behandling i hvert enkelt I 
til felle, kan møblering foretas av kolJll?lunen. 
:s. !'-1øblerine bør kun foretas i det omfang som angitt .i. søk,
naden fra. samarbeidsutvalget ved Brensholmen skole. 
4. KoJ'll1J1U!1en krever inn 10 % av kostnadene ved møbelkjøpet 
hvert år som møbelleie." 

Geir Riise foreslo: "Saken utsettes. De falet-Lake kostna.dP. 
Vf\d denne fordninp; fremskaffes." 
~orslaget falt mad 3 mot 13 stemmer. 
Bjørn Kald.hol foreslo: 
Nytt pkt.· 3: "'l'romsø komrmme vi.l kunne n:i P,B,mnti for lån 
til kjø:p av møbler etter særlig søknad. 
Garantien e:,ielder så. lene;e vedkommende er ansatt i Tromsø 
kommune." · I 
Hennan Kristoffersen foreslo: Pkt. l utgår. I pkt. 2 utgå 
ordet "ikke". 
Herman Kristoffersens forslag falt med 15 mot l stemme. 
Tnnstillin~ens ~kt. l - ble enstemmig vedtatt. 
Ved a.l terna.tiv votering over "l<'orfa.neit'foralaR mot innstillipg,
ens pkt. 2 - med Kaldhola forslag tii pkt. 3 - ble i.nnstil!.I 
lingen og Kaldhola forslag vedtatt med 9 mot 7 stemmer. 

Sak nr. 585 : Gjennomføring av kommunestyre- og fo:rma.nnska:psmøtcr. 
J.nr. Helge Jacobsen foreslo: 

"Møtene bør avsluttes senest kl. 21,00". 
-------::) Herman Kriotofferoen foreslo at kommunestyremøtene beGYIIDor kl. 14,00. 
~ Videre foreslo Henna.n Kristoffersen at pkt. 2 stryked. 

Tor ForfanG" foreslo som tillei3'g til pkt. 2: 
"De enkel te partioro sakuo:rdførore gis en taletid på inntil 10 min. 
for første canes im1legg, 2. ga.neo innlor:,; netteo ti] inax. :, min. 11 

Helce Jacobsens forslag ble ci1.stemmirr ved.tatt. 

Herman Krintofforr::ens forolar; om endring av klolr.kecl(Jjttet ulo ved
tatt mcu. 11 J!tOt G at. som avca,s for innstilline·en. 
Herman Kriotofforsens forslac; om at pkt. 2 stryke:J f t r;wd 15 1:1ot 

2 st. 
Tor l~orf:a.nc;s tille,";gsJ'orala.g fa.l t 111ed 15 mot 2 st. 
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Sak nr. 306: Søknad om bevilgning til utbedring av inngagngsdø:ra i Kroken inte:r,
J .nr.2553/80. imskirke. 

--- I finansutvalgets møte ble tilrådingen fra finansrådmannen ~i\,._ -:-7 mig vedtatt. Hen:ian. .Kristoffersen tok opp tilrådingen fra 
LJ 7 J ' zs-u rådmann. Pina.nsutvalgets tilråding ble vodtatt mod 15 mot 

(l f) mer avgitt for Kristoffersens forslag. 

Sak nr. 762: 
J.nr . 6533/80. 

4 

Grønnegt. 104 - bruksendri~.· 
Ragna Schwenke foreslo: 

enstem
teknink 
2 stem-

f ---~ 1"'1 \~ -~o 
"En foretar bruksendring av Grønnegt. 104 slik at Tromsø Filmklubb 

kan leie lokaler her, på betingelse av at de retter seg etter 
pålegg fra brannsjefen." 

~D) Saken ble vedtatt utsatt i 14 dager. 

Sak nr. 720: Søknad om bruksendring_ av N. Toll~t-~_ 4 - henvendelse fra Tromsø SV: 
Jnr. 5459/80" 
'f'-r\--'.\- • ~ 

lt \)) c,_,_ ... 

Anne Kari Bom :foreslo ordet "ikke" utgår" Bruløendring · gis.,-
Innetillingen mect- ·Honia endringaror.slag ble -ve.dtatt med 11 mot 6 stemmer. 

POLtnstc UTrALELSt: HOT SOVJc I . 1¼, 8'0 

Sak nr. 396: Sovjets innmarsj i Afganista.n. 
J.ru:.671/80. John Ha.uan tok opp Bi Ha.a.vinds forslag til utta.lela~ae TTA-LE S 1,.=t;; ) 

~r Fosland tok opp HaJ..fdan :fugleberga forslag. ( I k/k f: U 

f 
) li\ y . ~ Iie:rman Kxistof.fersen tok opp Målselv kollllllWlestyres uttale.1..oe som 

Tromsø kommunes uttalelse. 
Det ble votert over Per Foslands forslag mot de to øvrige forala.g. 

( \ \) Per Foslands forslag ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 
\.__ ØVrig1 ,votering bort.faller. 
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E/ENDOMH~~ 
Sak nr. 543: Umatrikulert i Råd.hus ta ved blad.et Nord.l s. 
J.nr.4973/80. Kjell N. Olsen og Steinar Dreyer inhabil. --> He:nnan Kristoffersen satte frem Tomte- og boligsjef , s forslag 

i saken som er sålydende: 
"l. Det overd.:ra.s ca. 315 m2 umatrikulert grunn tilhørende Tromsø 

kommune til "Nord.lys" som vist på vedJ.a.gte kart da.tert 17.04. 
1980. 

2. I tillegg betales for haJ.v regulert veggrwm i fasadelengde 
mot Rådhusgata og Vestregata tilsammen ca.. 485 m2. 

3. ~:;1!:~!:~e:0!i~~!f;i~;s !~~~~;sk+~~taJ.es 
t1 • 'Promsø kommune får erverve deler av Rå.dlm.sgt. 3 som er regu.

lert til ga.te.grunn fortau i forslag til ny rogu.1Jringsplan 
for Rådhuskvarta.let, vederlagsfritt." I 

Helge Jacobsen foreslo at overd.:ra.gelsen skjer til m2-pris kr. 77,50. _ 
Helge Jacobsen t:ra.kk: forslaget tilbake. 
Herman Kristoffersens forslag ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer 
som avga.s t:hJ: fordel for til:rådingen. 

Sak 11rr. 146: Salg a.v Stakkevollveien ll f:ra 'Promaø Havnevesen til Nils 

.T.n:r.1n9/so. Mel~d A/S - frafall av klausul ved k.sa.k nr. 85/76. 

r--=- I\\ 'I , ~ Hennan Kristoffersen foreslo ordet "ikke" tilføyet. I 
, · L Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 1 stamma for Krostoffe 

sene forslag. 
Po-relegges kommunestyret 20/2--80. 

Sak nr. 25: Sal av ell 2 av Alfh•imveien • Prisfastsettelse med 
J.nr.8129/79. tille til .f.sak 2 80. 

t= · I (Alf M. Engelsen pe:tmi ttertes under behandling av derme sak). \ { 4 \ · fe) ~He:cman Kristoffersen .foreslo: "Rådmann Engelsen oppfol.'drea til 
- / å avstå parsellen vederlags.fritt til kommunen. Kr. 20.000,-

.,__ endres til kr. 12.000,-." 
Innstillingen ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer so avga.a for 

- ,,.._ ,- Kristoffersens .forslag. 

- 2 -

Sak nr. 68: Lagring på offentlig 8?:"Wlll - nedre del a.v Peder Hknaens gate_ A/S 
J.nr.13686/79.L. Maoks bryggeri. I 

He:xman Krist~.ffcrøen foreslo leieau.mmen økt med 6 r~ 
Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer SOlll avga.s for 
innstillingen med Kristoffersens endrings.forslag. 
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I I r--1 r , r-
Kommunestyre 1980 HELSE 

-ro ..:-y1 s DA-LEN ijfLSE O & S OS J ~ L S lfJJIT10 J3 UDSJ ill 
J~ I I /Cf 81 10 1 _ . -

(

I(_ 1.316.401 Tromsdalen helse- og sosialsenter. /i<, 6D 
Formannskapets innstilling vedtatt med 60 mot 7 stemmer avgitt for I~.g.ia 

16\\:)._ · \Cfl(D /; Schwenkes forslag om å øke posten med kr. 2.060.000,- fra kr. 940.0vv,-
\ til kr. 3.000.000,-. 

HELLEf;::, SVAN&ERS'!cAP.S>c::,,M._f'<S E 1VN BES'PJSN ltvG d.Ø/;;_. go 

,, (1 , 'Amle Ka.ri nom foreslo: tc .,1--'0 \ :2_ ,-ft / "Post 1.100.241. 7 :Bevertning - sl~ee, og de kr. 50.000 som der 
står overf'11:res til post 1.317.061.811 andre lømlsu.tgi.fter for 

( \ \ helsestasjon ( til svangerskapskurs). 
. J Foreløpige vot,n:.•:l~ør: 

Anne Ka.ri Roms forslag ( bevertning osv. ) forslaget .falt med 54 mot 
14 stemmer. 

1.314.401 Innskudd leiligheter Stakkevollan. 

Johs. Sørensen foreslo: 
"Post 1.315.401. 
Bev. på posten - kr. 90.000,- overføres fra. Mortensnea holso- og sosial
senter til nyetablering av helse- og sosialtilbud på Sta.kkevollan. 
I tillegg bevilges kr. 60.000,- som dekkes ved låneopptak i byens banker." 

Fo:x:mannakapets innstilling vedtatt med 56 mot 11 stammor avgl tt for Ragna. 
Sohwenkes (Posten ført opp med kr. 120.000,- fra 0,-). 
Johs. Sørensens forslag (se forslag), bortfaller. 

1.318.401 Kroken helse- og sosialsenter. 011.B\/(;(;.II\/G. 10(1~ -~ 
l<'oma.nnskapets innstilling ·redtatt med 59 rnot 8 stemmer avgitt for ·Ha@:la 
Sohwenkes forslag om å føre opp posten mod kr. 50.000,- fra. 0,-. 

Sak~nr. 149: ~;~~~t sak: 130 - Nye helsef:øster:it.illiru:er i Tro;;isø komnnme f 3 / g. [;'O 

, Anne Kar. i :'-_"'l tel~ o:pp fromS6:.tt forslar fra. fou,annskapet om at 
\) 7 . ~~ \ ~et OJ?pr~tteG 'l_ nye helcesøc.;terstillin :;er. 

/ Innstillingen ble ved.tatt med 55 mot 6 stemmer avgitt for Roms fo:r-
\ ( 1) / slag. 

"- \..._ / ( Svein Erik 1':ilertsen penni ttertes = 62). 
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ELDRE 

Sak nr. 32: Tromsøysund alderzspe~nat oLaykehjem - eventuell o~j _ri~ til:_ . 
~nt ay_kehj em. Ny be~~~~-~ng!.. 
Per Foaland tok opp Victor Pedersens forslag, alik: 
"Arbeidet innskrenkes til å utføre det meat nødvendige, dog slik at 
det ikke fører til inMkrenking av antall plasser." 

Anne Kari Rom foreslo: 
"Skolo- og so:sialrådmannena innstilling opprettholdes." 
Votering: 
Det ble først votert over Per Foalanda forslag - mot ne~

1
talla1nn

st1llingen og Roms forslag (■kole- og sosialrådmannens forslag). 
~'oslands forslag !alt med 49 mot 18 stemmer. Det ble deretter votert 
over nertalleinnetillingen mot Roma forslag. 
Flertallsinnstillingen ble vedtatt med 56 mot 11 stemmer or Roma forala r , 

C. 

7 Anne Ka.ri Rom foreslo: 
"På post 1.454.152-a OmiD.nrodni.wi: og større vedlikeholdsarbbid" 
•ed Tt:om::.øySWld syke- og aJ.d.ershjem oppf.ires kr. 350.000,-, aom 
låae!ina.nsieres.~ 

Anne Kari Roms forslag ( ominnn·dning. 'l°'l."plllJJ8ysund aldershjem) -l 
forslaget oversendes follllllllllskapet. Enstemmig vedtatt. (Ord.før ren 
opplyste at saken kommer opp ved første budsjettreg.) 

Inte:rpellasjon framsatt av representanten Anne Ka.ri Rom om Omeyggj;.ngl' a.v Tromøøy
sund sp:e- og aldersheim. 

Anne Kari Rom fikk ord.et for nærmere redegjørelse for interpel la.ajonen~ 
Følgende forslag ble framsatt: "Txomsø kommunestyre gir fo:rmi.-.,nn.!9lr.1.pst ful.J.me..k:'; 
til å. finne budsjettmessig dekning for installasjon av røylcva.rsl.ln,,r,• ;, ,·,J ~:;:E 
de av ko111111Unens syke- og aldershjem som ennå ikke har slikt a.nltttfft -" ~L> .. 
a.rbaidet kan utføres så snart som mulig". · I 
Realiteten i forslaget oversendes formannskapet. Ehatemmig vedta~t. 

I . 
Sak nr.611 Otium eldreboliger - oppretting av 2 stillinger for.hjemmehjelpere. 

Ragna Schwenke tok opp sitt forala.g fra foxmannøk&pet, til nytt pkt. 3. 
Ma.rit Yalde:rmo forealos 

"Sykepleiersjefen bos, i den utatrekning det er mulig, å. benytt<' 1\mk-
sjonshemmede ·i oldreomsorgen." 
Innstillingene pkt. 1 og 2 - 'ble enstemmig vedtatt. 
Marit Val.de:rmoe forslag - ble vedta.t~ med 65 mot 2 stemmer. 
Haana Sohwenlcea forslag falt med 57 mot 10 stemmer. 
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BPANNS I I( ItJ1\JG PA LAllRtf\JG BuD~m fo~ '31 
Utbygging La.un:ng - brannmateriell. 
Fo:rma.nnskapets innstillin{?,' ved.tatt med 60 mot 7 stemmer 
avgitt for Ragna. Schwenken/Johan P. Barlind.haugs forslac 
om bevilgning på henholdsvis 400.000,- og 500.000,-. 
/-tj €Yl M-t H-10-p 
Lønn i d.ei'-t'idsstillinger. Hjemmehjelp. 
Formannskapets innstilling vedtatt med 60 mot 7 stemmer 
avgitt for Ragna Schwenkes forslag om å opprette en ny 
stilling som hjemmehjelp fra 1/1-1901. 

Anna Kari Rom foreslo: 
"Det tas raskt opp for.ha.ndlin(>-er med 'l'-.i"'Owa fylke om loio 
av ledig sengoka.pa.ai tet for .Åsgård sykehus til avhjelping 
av den akutte mangel på sykehjemepla.aser. Bevilgning 
innarbeides i 1901-budsjettet når forhandlinger er slutt-

__!ørt." 

k- \ . e,t-, ... ~Anne Kari Roms forsla.~ "Det tas opp forhandlinger med Troms fylke osv." . 
l' \DI 12 . DV 5 

·' · Steinar Dreyers forslag: "Tromsø korununestyre ber seg forelagt en redegjøl.'-
'J J . eløe om de planer som forberedes i 'l'roms fylke, for å skaffe sykehjemspla.s-
\._ / ;/ser ved Åsgård sykehus". 

>J Dreyers forsla.g vedtatt med /w mot 3 stemmer avgitt for Roms forslag. 
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Sak nr. 118: 

UN6DOH 
Slett in.''. ov hefte pc\ i\kllonn e1en 22 (Strimmelen skole) t lhørP.nde ·a-en -1:ut-rif)r:::-;1(_- , {P'.;-, ... {r1i·a-n-sie -~;cril 1:f1e1,. . . . . . . . . . . ... -· . 

-S-kriv-uv ·9/t.·19cio" 'rrn. ·,l'.ro,r;~;·ø ·'lurnforenine lori;t fram til representantene. 
Prdf'ørcr 11:iun !'ore.slo: :,akco uL::ietLcs. Nærmere undersøkelse av 
forholdet til A.P.10 foretas. 
~~or forfarn~ i:'orP~;lo: 
Pkt. i: '.iøknad fra ·nen ·1,utl1er8k:=lrestadianr1ke meir,hct om sllettolse av 

hefte] :,te pfi '.i·~rimmelen ~1kole kan 11/\ det nåværende tidspunkt 
ikke imøtekommeo. 

li 2: ~:a!C1~n uLsette~i t:1.J e n Lilfrcd:rntilen<Je nvta1e mel om 'l'romso 
lrnmmunc o,~ AMO e r .i .llI1/. '. ' \ L t. 11 

'l'or !•'orf:111['. endret pkt , ? t➔lik: 

"Spørsm,'ilet om slett,i.n;'. uv heftelsen uL:-:.ettes til en til frcdsstill ende 
a v tale er .i.nr {'.:0d. I, mr.d .:.J1r1 'l'romr-w lcommunc o : '. l\f-:10." .c. 

) Hac;na ~5chwen. · ·ror·u:.:lo i''orfungr; forslaL: endret til "tilfredsstillende 
løsnin.~ for /\ r.RJ. '' 
'ror l•'orfani:fl .t'or,3la1: m:'\ f;e:... :;om alternat i v til innstillinr.en, 
Porslar,et vil bli tutt opp 1 tilfelle utsettelse av saken faller. 
Ved vot.erin1:: om utset1,clne - falt utsettelse med 35 ruot 32 stemmer. 
Bjørn Kaldhol foreslo slikt pkt, 2: 
" flpø rsm:1lct om sletting av heftelsen kan vurderes p5. nytt n!\r !JJIO 
er ulmf J.'et. t :i.1. 1·:t1edu:-,til londn 1wln1~nlokulr:,r," 
'for Forfang trakk sit t f ornlac til pkt, 2 til fordel fo r Bjørn 
Kaldhols f orela[:. · 
Voterir1<_;: 
J'kt. 1 1 nrwtill j_n(:cn mot 'J'or ,•'orfanc;s forslar.;- t•'orfuni_: s :forslag ble 

Ve(l 1,r.,t.t med 3U inoL ?9 stemmer. 
" ?. •\j1ir11 K:1Jrll1ols 1.·or:;1,.11; - b]e cnr;tcmm·i 1: vedt.utt. 

kr-vid Julw l:,;en, 'i'r.n:vc lorcnt8en, J.ud'!:ik lHlwlnioen permitteres =- G4. 

Åohilc Jør;r.en:-;r:n og Asle Hukk cl'iaug møtte ,-. 6G, 

Anne Xari Rom foreslo: 
b::Ti:legg~forslag til p~t. 3 i . ordfore~ens forslag-: 

0 

---//~~ Ve..,tregt. 41, l. cto.nJe orr kJeller dio1>oneres til un . omsformtn. 11 

Tille~gsforslag pkt. 20 - ~:rdførerens fo rnlag: , _ -l~_s_~~L~ ~, 3 - :I_!) 
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~,ak nr. 96: 9pprettine a.v rektors_tillin ved 1,;rsf"ord.botn skole. N behand.lin . • 
'11rygve Lorentsen foreslo: Opprettes fra."l 7-1980". 

· Helge Ja.cobsen foreslo: Opprettes fra "1/6-1980". 
------:-;,.H.a./y:la, ~hwenko tok opp nitt forsla,.r_: l'ra. forrige møte - "1/5-1900". 

Sak nr. 38: 

/ Trygve Lorentsen trakk sitt forsla.e. 
Det ble først votert over innstillingen (1/0-60) som - faJ. t 
med. 63 mot 4 stemmer. 
Det ble deretter votert alteniativt mellom Helge JaJcobsens forslar,
(1/6) mot Ha.c,w. Gchwonkcs forslag 1/5) - Relea Jacobsens fornla.CT 
ble ved.tatt med 64 mot 3 stemmer. 

Sak nr. 65: Oppretting av sekretærstilling ved Erøfjordbotn wco..1.e. 
Ragna Schwenketok opp skolestyrets forslag om at stillingen opp
rettes fra 1.5.1980. 
Innstillingen ble vedtatt med 33 mot 32 stemmer avgitt for Raana 
Schwenlces forslag. 
2 representanter va.i_• fra.V111rende under voteringen. 

(Britt Trondsen m0tte = 68). 

Bygging a.v svømmelp.sseng i kommunens ytre om:cåder. 
Ragna Schwenke foreslo: 
"Pkt. 4 i innstillinga stxykea." 
Tore H. Harusan sa.tte !mm sl.ikt fo~lag: 
"Pkt. 2 tillegg: ''Det foruts~ttee at samtlige basseng blir bygget i 

stand.am lengde 12,5 m:. kfr. skoleatyreta vedtak 287/79." 
Innstillingens pkt. 1 - ble anateam.ig vedtatt. 

" " 2 med Tore H. Hansens tilleggs.forslag '."' ble 
ensteim:nig vedtatt. 
Innstillingem pkt. 3 - ble . enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt. 4 - ble vedtatt med 59 mot 6 stemmer som avga.s 
for ~ Sohvenkes forslag. 

1.210 • . H.amna./Grendehus/skole. 
Ame Nordgård. satte fram follesforslag fra Høyre, Kristelig l!'olkepa.rti 
og Senterpartiet, slik: 
"Tromsø kommunestyre ser positivt osv. som sitert foran." 

Bjø:rn Kaldhol foreslo: 
"Kommunest~t ber fo:x:ma.nnsk:apet snarest klargjøre de samlede økonomiske 
konsekvenser av å inngå leieavta.le med Bjørnebekken Grendehus A/L med sikte 
på etablering av skole for 1. - 3. ~rakull i Hamna.." 

--+ Ragna Schwenkes forslag posten ført opp med kr. 190.000,- ( 1.rilrådingens 
subsidiære forslag f.sak 1174/80). 

Bjøm Kaldhol t:ra.lck sitt forslag. 

Votering over forma.nnska.pets/Nord.gå.rds forslag mot Ragna Schwenkeo · forslag . 
Fo:rmannc!:ipet/Nord.gårds forslag vedtatt med 60 mot 7 stemmer. 
Al:ne Nord8',rds - fellesforslag - ble deretter enstemmig vedtatt. 
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\L Sak nr. 225: Budsjett for PP.r - for Nord-Troms .for 1981. 
<V:,Q~:, Amne Ka.ri Rom tok oppsitt forslag fra foi:ma.nnskapets møte 

" 1.210.445 

om 3 nye stillineor. 
Innstillingen ble vedtatt med. 47 mot 15 otemmer som avg-c1.s 
for Anne Kari Roms forslag. 

~ 

Olderba.kkEll skole. 
Ragna. Schwenkes forslag - posten føres opp med 
kr.· l.000.000,-. 
Per Fosland foreslo: 

"l. Det bes utredet hvilke bygningomessige utvidelser som 
minimum må til for å tilbakeføre 8. og 9. klasse til 
full ungdomsskole ved 0lderbakken skole. 

2. Salce,i'romlegg om dette bea lagt fi:am så. tidlig a.t det kain 
siktes mot en eventuell løsning fra. skoleåret 1981/82. 1 

3. Skolestyret bes vurdere en endret plasø for utbygging 
&V Olderbakken skole, ved rullering av akoleprioriterings
pla.nen." 

Tore H. Hansen anbefal te ordførerens forslag. 

- 9 -

Det ble først votert over Fosland/ord.førerens forsla.g mot 
fomannslcapet/Sohwenkes forslag. 
Fo:cmannslcapet/Schwenkes fors:i.a.g vedtatt med 43 mot 24 stemmer. 
Fo:cmannska.pets innstilling ·ble deretter vedta.tt med 59 mota/ stemmer for 
Ba.ana Sohwenkes forslag. 

:;. 

ø 
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.. 

Post l.210.082 Vikarutgift. 
Ragna Schwenkes forslag om at posten økes med kr. 100.000,_ 
fra kr. 50.000,- til kr. 150.000,- fa1t med fjj mot 8 stemmer. 

11 1.210.101 Inventar. 

11 1.210.102 

11 1.210.251 

" 1.210.296 

Ragna Schwenkes forslag om å øke posten med kr. 650.000,
fra. kr. 250.000,- til kr. 900.000,- falt med SCj. ~ot 7 
stemmer. 

Læremidler. 
Ragna. Schwenkes forslag om å øke postea med kr. 610.000,
f:ra. kr. 350.000,- til kr. 960.000,- falt med 58 mot 8 
stemn:.:-~; 

Fritt skolemateriell. 
Ragna Schwenkes forslag om å øke posten med kr. 300.000,
fra. kr. 2.200.000,- til kr. 2.500.000,- falt med 58 mot 
8 stemmer. 

Skolekonserter. 
Ragna. Schwenkes forslag om å øke posen med kr. 200.000,
fra. kr. o,- falt med 6l mot 3 stemmer. 

11 1.210.403 Ramfjord skole. 
Ragna. Schwenkes forslag om å øke posten med kr. 1.300.000,
fra kr. 0,- falt med 60mot 6 stemmer. 

11 1.210.430 Berg skole. 

11 1.210.436 

Ragna. Schwenkes forslag om å øke posten m~d kr. 1.350.000,
fra kr. 0,- falt med 60 mot 6 stemmer. 

'l'omQ ,jord skole. 
Ra.ana, Schwenkes forslag om at posten økes med kr. 1.500.000,
fra kr. 2.500.000,- til kr. 4.000.000,-. 
Forslaget falt med 59 mot 8 sternmer. 

" 1.210.437 Vikran skole. 

11 1.210.441 

Ragna. Sohwenokes forslag om at posten føres opp med. 
kr. 500 ~0?0,- fra kr. o,- falt med 60 mot 6 stemmer • 

Bjerkalcer skole. 
Ra.gna. Schwenkes forslag om a.t posten føres opp med 
kr. 2.50.000,- fra kr. 0 - falt med 6,:3 mot 3 stemmer. 

(Ra.gDJli' t'a.loh møtte . = ~ ~ • J\ud Toft on t U ;t~1lo•·GO 
. - -i-·- '. ~-

1.210.446 Kvaløysletta sentralt/sør. 
~•(L 'fl Formannskapets innstilling vedtatt med. 60 mot 7 otemmer avgitt for H.ae;na 

(\\O\ Schwenkes forslag om at posten økes med kr. 3.400.000,- fm kr. 1.100.000.-
l <i\ til kr. 4. 500.000,-. 

k' Ulj I 2 · c?D" 
(J) 

.. l.210.041 Saml•in-g'Bstyrere. 
H.a.Bna Sohwenkes forslag om at poston økes 
med kr. 80.000,- fm kr. 250.000,- til 
kr. 330.000,- falt mod 59 mot 8 stemmer. 
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S;; k nr. 234: 
LØ'NN/ARBE J bsM1t_Jø 
Lønnspla.sser.i.nc - :d\.dmennc:ne. 1/i O · kti 
Horma.n Kriatoffornen tok opp aitt for::;ln.e f1.u fo:ti1w 1::lu.i.p(;--1;, 

slik: 
"l. Fina.nsrå.dmannen lønno:::i .i. 1. t:r.. 3?.. 
2. 'l'ckni:..:k :didmu.:rm Of·~ ~iko] e- og son.ia.lmd.moJmon lø1· utrinn ::,o." 
1. Honnan Kristofferuom1 forslag ble vedta.tt mod. :w Imot 22 

stemmer. 
2. He::anan Kristoffersens forslag vedtatt med 42 mot lO _s~emmer. 

~ \ \K"tc=e- o PP · ~~ l?f2JNG,6.Pc1(S O NAL -IT' .1 J...61 -;;.. t1:> 

lformnn Kri■toffersan toroalo: 
\ "Oppsigelsene a.v ra.gjør.1.ngsperscm&l.e ved ungdomsklubbene trekkes 

tilbake - beløpet kr. 100.000 bevilges post 1.545.212.1. 11 ~ 

~e~~~ Kristoffersens forslag (oppsigelse rengjøringsperao e) 
fors~t falt med 61 mot 7 stemmer. l 'l / f, , ~ O 

-✓ • lf,~rman Kristoffersen foreslo:"Det bevil~es lønn til rel'll~jørinr:snai
._ 1,enter ved Sommerlynt ungdomskl ·.101> fra 1/5 Of!. ut l\.ret." 

, 'ierman Kristoffersens forsla oversendes formannsKa et. l!:nst. vedtatt.. 
·-: igeo Fjel P.t"es · pkt. oversendes formannskapet uten reau:.:;ets-=--
rJehandling. F.nst. vedtatt. 

~ \): ANSl:TTn.S tSSTOPPE1v oPR+1lVES "f(5R A-LL.e!- /~KE BA-RE BYPLA-N-

'~nk nr. 1 '>2: C:runnutn;/t ti 11('. - _ r:c'0ov _r_o_r:_ J22:.f!\!½_f:.C_ri~~Ci.__-:-__ o_n_prc:'\V:_r._r: _o_c _f'_l;1_nl_e_g_.±.i_ty':_ rt°C ,VTI) R..€1'" 
_(Iema:m).r!CpGi tUL1ojonen ved ~~ankontoret._? I fl/b· ~ 

7 Anne Kari Rom tok opp sttt forslag fra formarm::ikare~ om at " .nsettelses-
stoppen i Tromsø kommune oppheves." 
Geir Riise tok opp sitt forslar, fra formannskapet i 2 pkt. 
Votering: 
Ann.e Kari Horns forslar, falt med 58 mot 8 stemmer. 
Pkt. i - innstillingen ~vedtatt med 40 mot 26 stemmer avr,itt for 

Geir Hiises fo:rRlar,. 
11 2 - innstUlinr,en ble ~nstemmte vedtatt. I 
11 2 - Geir Riises forslae ble vedtatt med 39 mot 27 stemmer. 

tinnen 1 m~ned osv.). 

1.420.363 Hjelp til livuopphold/bid.rag. 
Anne Kari Roms forslag: 
"Post 1.420.36;.2 Hjelp til livsopphold/bidrag økes f:ra. 1,4 mill. til 
1,8 mill~ - økning - 400.000 krcner. 11 

--~J:WillUlskapeta inn~tilling vedtatt med. 62 mot 5 stemmer for Roma forslag. 

J3EDRE LØNN Tl L- 'STØTTE k:ONT/t~ I~ 
13/g. gl) 

eo~-,; ..... "~:t;øttekoid;a.k:ter bør ~?.i. bect.reue .Lønns oe l,J,.ng-e.1.ser." (VEPTAlT 'ft-1 t) 

FLERE SOSIO/VOt1EK, I0/1~- 80 
Bilag 2. li'or:Jlag til OJ)J)ret..!tl.,ae av nye stillinger. 
Innstillingen vedtatt med ..f"') mut 8 stemmer som ble avgitt for 

\Ragna Schwenkes forslag om opprettelse av: l sosionomstilling 
fra 1. august 1981 - Kvaløysletta helse- oq sosialsenter og op , 
rettelse av en ny stilling som hjemmesykepleier fra 1/1-1981. 

b 
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~R»§~~~R kVAHST~K1\ET" jlt-f. ~ 
~ , In;eerpellasjon fra Ragna S_chwenk~ om: 

/,( tt;skal Kvamstykk:et barnehage stenges?" 
/J1\ CA, Hva vil de k. ommunaJ.e myndigheter gjøre for å sikre fortsatt drift av Kvamstyk--· \ i· t)V ket barnehage? 

Ra&na Schwenke fikk ordet for nærmere redegjørelLJe for interpellasjonen. 
Følgende forslag ble fremsatt: 

1 "Det gis tilleggsbevilgning til Kvams tykket bamehage post 1. 431. 406. 6 til 
dekning a.v nødvendige repa:zasjoner/utbed.ringoarbeider for sikrine- av vid.erc 
drift utover l. september 1980. 11 

Skole- og sosialrå.dma.nnen svarte på interpellasjonen. 
I<'orslac~t overaendes fo:rmannakapet. li.hRtemmig vedtatt. 

110 RJFVSNtS F6RaDRELAGS BA-R.AJfitt. '~er ~ 
Interpellasjon fra. Ragna Schwenke om: 

T:romsø Samvi:ckelags avdeling på Mortensnes om søkt bruksendring av to leilig
heter i forretningens annen etasje. 
Interpellanten fikk ordet til nærmere redegjørelse av interpellasjonen. 
Ordføreren ga. en langere redogjørelso i naken. 

kVA-LØVSL l;.TTA 
l~l~\~ ~--~ ~~~= ~~;~ ~o~.f~r;,;l~: 11Det bevHge~--k;:···5~000,- til plunle1r,ginr'.sstart 

/· for Kvaløysletta barnollar,e, post 1. 430. 406. 6 fra post 1. Hfl9. 291 '1'1 ll errs-
- hevil P.ninger. 11 VEP'f.\ rr O v E)e,HS,\/ D T F. r f( rt PtT. 

Sak nr. 259: Midlertidig undervisningsbygr: pA Stakkevoll.an - mobile aeksjona
lm.s som skolelokaler. 
To:re H. Hansen foreslo pkt. 4 - utgår. 

Ragna. Schwenke tok opp Ho:nna.n Kdstoffersena forslag fra fo:t'
ma.nnska.;pet, slik: 

"Det skal innarbeides i budsjettet for -81 en firea.vd. ba.meha.ge 
i Sta.lekevollfeltet. Fn del a.v dette kan b:rukes til midlertidig 
skole for årskullene l - 3. 11 

Votering: 
Innstillingens pkt. l, 2 og 3 - enstemmig ved.tatt. 

" " 4 - vedtatt med 45 mot 2~ stemmer som a.v-
ga.s for Tore IL Hansens .forslag. 
Ru:na Sohwenkes .forslag falt med 62 mot 6 stemmer. 

1.431.401 Sta.kkevolla.n bameha.ge. 
Formannskapets innstilline vedtatt med 59 mot 8 stemmer 
avgitt for Ra.gna. Schwenkes forslag om å føre pos ten opp 
med kr. 2.200.000,- fr~ kr. O,-. 

FereaDf0t BETA-LI 1\/G / BU.OS1 ETT F61< {Clg/_,,., I C)/t;J. · ~ 

4. Ba.rneMger - betaling fra foreldre (Post 1.431.641). 
Innstillina-øn vedtatt med ;f'} mot 8 stemmer a.vgi tt 

➔ for Ragna. Sowenkes fo:rala.g om øking a.v beta.l.i.ti.gen 
med 10 %. 

5. Da.rne~er - betaling fra. foreldre (Post 1.433.601). 
Innstillingen ved.tatt wed Y"l mot U stemmer av..,., tt 

~ for Ra@'la. Suhwenkes forslag om øking av beta.lin;-an 
med 10 %. 

Interpellasjon fra Anne Kari Rom vedr. OmgjQJring Lunheim barnehaee til 
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Sak nr. 42: 
KUL1UR 

Loka.ler for Tromsø å f.\ overta den 

Ragnh11d Lingjerde foreslo: 
"Styret for A/S Tromw, Kul turbua bes legge .frem reviderte al tolXljar
ti ve planer for Kul turhuset. I de nye pl.auer må Kunstforeningeols 
lokaler utgå, og alterna.tivt ogaå Ilålogalaad Tee.ter s produksjonf 
loka.ler, mot at :,al.ens publikumskapasitet Nlkea utvidet. Tilbu.det 
til and.re lokale kulturaktiviteter b(ir ikke :reduseres. 
Dersom utredningen medfører ut.gifter som ikke kan dekkes av aJ.le-
rede gitte bevilgninger, foru.taettee styret å laamme tilbake til !saken." 

Herman Kxdastofferø.na fonalo: 
"Pkt. 3: Det er en forutsetn.i.D.g for ovordl:ageløøn a.t det sti l les 
loka.ler til . rådighet for ama.wrtoa.tervirlcøomhot." 
Hem.an Kristoffersen foreslo slikt tillegg til fo rslaget: 
"i en overgan~erlode. " (a.t det i en overgangsperiode s tilles 
lokaler osv.) 

Tor Zacha.ria.øsen& forcu1i,g slikt ondringoforCillagi 
I ~ld Lingj11rdes forslag - 2. setning endres .fm l . komma 
slik: "det må også tas kontakt med Hålogaland Teater for vurdering 
om deres produksjonslokale kan utsi," videre som Lingjærdes forslag. 
Victor Eilertsen 11Xlsk:et 6orøla8ene oversendt fomaxmaka.pet. 
37 stemmer avsas for roa.li tetabehandling - 28 øtemaer avga.a for 
oversendelse til f~:rmannllk:&v•t• 
Innstill.ingens pkt.log 2 - ble enstemmig vedtat t. 
Ragnhild Lingjæ:rd.es .forslag med 1.ror Zachll.ri&asca endringaf or 
til pkt. 3 - lile.:a.delDllig ved.tatt. 
Herman Kristo.ffersena for.lag til pkt. :, - !alt med 55 mot 10 st er. 
(evmtuelt Jl1'tt pkt. 4) . I 

I 3/c io TR0t1 S k~ RAt T FOR.S'<I\I IA/6 -FRI SER_ 
·.,ak nr. 119: J~~,l-~_j-~_t_l, __ 1_'J_O_O __ ro_r _'Pro111:; _1·1~:-1i"Lt'o_r::iyni_nc, 

Herman 1:ri~: toffcr:;;en J t)ni:;lll: . 

---~- " 'fromsø lrnnununcut yre ,1-ninodc r 'l'roms Krf\rtrorD.vninc om !'øle.ende; 
/ 1. I frQ111Li cJii:e p r.lm~lrnirwr.r pt\. ntT"øm fl 1a r:®r.U.r, hensL,{n t.11 vo.11 i/'.e 

for brukere 0 1 .. '. uoli1:oppvurmin{': pi\ bekostni.nc; o.v ut.røm t i l mer 
1.uksu~;prcget. behov ~·,om hel.'/[minr, av forretninr; sl okaler om nat}a, 
oppva rmede f ortau m. v. M. n. o. 81:rnke princne l'or strøm t i l helt 
nødvendi !'. forbruk p;'\ bcko!;l.n:i.ng nv lliknur.ip-rer:et forbruk. 

Sak nr. 228: 

2. I sl.n egen ut uygr.:.inr; for admlnistruujon fl. v i se en større r.rad av 
nøkternhet. Dotte vil i nln ~ur spo.re al)bom:nt enc for unødvendir, 
store øknin1:er :l nL1-ømpr·lr;on(,. 

Odd J,und h<.:r1: fo ro:; lo : 
"1. 'Promflø kormnunc ber om ni. 'l'ro1:is II r·n.1 · ,. -ror: :.~.'T\lil,'.'. 1no '.er f'rom lanr:

tidspuds;jett o:_~ l arv:tirlnplaner ror I\ :5.rn perioder pr, fr,~_·nlni.dd. 
2. 'J'rom::.iø kommu1 1n ber om oL 'l'rom:; Yrai"\,for::;yninr, J'o r f r emt iden lcf"!'.C:r 

frem llutlojct Lforolnr, for kouunonde ~r :;:i Lidli; '. at bcbundling e.v 
burl~.iettct lmn hchr.mdlen purnlellt m•!rl hude;)ottcnc i c ierlrontmunnt,.o. 
oc; i '!'roms f yl1,:c; ." 

Ordføreren fore s l o Herman Yrictoffcrncn og Odd Lundbe rp:n forEJlag over
sendt formannnlw pct uten real i toLrJheh:?.ndlln1'.. l·:nnt. V•!rltaL t. 
InnotillinGen bl e c nsto1runi13 vedtutt. 

· 
1/10·1S'b 

Tro2m~sJKra~~f~t~f~o~r~s~yru~·n~g~-~m~td~.s~J~e~t~t-Ttl~9t.8tO· •. ; - tt t dl ere fmwnsatte forslae, Herman Kristoffers en tok opp si · i ig 

pkt . 1 og 2 . d .:9 t 22 
He:rman Kristoffersens forslag pkt. 1 - falt me . ✓ mo 

Pkt 2 f orslaget falt med 50 mot 11 s temme~. 
stemmer. • -
(Vfn ,-~ Tr~,-. c, mni++ P = h? ) • 
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B0LJ6 
Sale nr. 249: Boligb;ffi/l'!.P.E:!Z0L::..JEE~~~!:.'.~. l900-8 3 ( 85). 

Odd Lundbtn,[I '""'"tt" f.:.:ar.i ;:;likt forsla.gi 

11 11 202: 

"'l'romsø koI1UU1.mo ko1w ~u.-~o:.·iir at orulegg-lnt~ av boligfina.naie:L'
j l"I-S:On !'..!l.r gttt ooUi r,wlii .;at ttn 111terk n4it~ i boligbygg:1.ngø.. 
Usikkerhet owkl.'ing i)l.'l)ktiokt.t gjonnomføring a.v nyordningen, 
og "leede kootrauicr forl'.o..md<,t m0d de,nne, har fart til &t mange 
sm611usbygg-o.l:'~, ik.k e b.o.r V%Vt d. setto :i ea,ng bygl:,'"ing, til tross 
for byggakla.:r..; Lowt;or. llollgbyggingo. på la.nd.obaois blir nere 
tuooo l~ilie;h<il l;~r l~vo1'il ~nn foru tsa.tt - og rr~.romsø kommune 
vil bo.re nå op:p ·LJ.1 vol halv,pa.:rton av den forutsatte boligma.sse 
i henhold til boliB1H'Og:i.Wll111ot. Tron1sø ko1wnune vil på det 
sterkeoto he.nøUllo -Ul w;ynd.ighetent!t om å. revurdere den nye 
boligfi.nansierln~ru., sl.i.le a.t on igjen kommer opJ:l på et a.k:~
ta't;lel t nivå i. boHB·byg&l.tw;u.." 

--%.;,He:rma.n Krl:::to.Cft,rG(tll f.:.n·u:Jlo; 
"Tromsø kowmunu vil hontille til pa.rlientt på. '.Hortinget følgende: 

"Vi ser 1110d bekymring på. ::itafaliudaj~tto t::i milsetning om å. bygge 
37000 boliger 1 1981. 
Minimwasmålsetnine;un må vwre 40.000. 
Andelen a.v hwbank:fin,..nolcrto 'bQlie,"Ol.' ulå. og:..å. økeis .L budsjett
forslaget. 
Hevninga u.v l.'6nl.on.L yå;J t :ca;quior kommununu øk:onowl så.vel sow 
boligby gglne;u.. 
Vi vil derfor a.nl>ofu.le pu-tlene Olll A. unngå. dett6. 11 

--~-,,, llo:onan Kr-lutofforoon OQ..tte ~ alikt forulo.g i pkt. l og 2z 
7 "Pkt. 1 - Dot aka.1 lfrggQG fta,;i.:. awc aom avaf.tttar flen byfol'

nyclur;,aoui:r:lido:L' for kouunun'31ityrot lnnon utb-angøn a.v 
feb:ru.ar -01. 

li 2 - Dot l'Jlca.l log1-:;e.o 1".i:au1 ~ for k:0111munoatyrot om rt>ha,.. 

bLL.i. l.orJng u.v .:, L lJ@gJ:t>n.EJ& Wltal.l kollllWl'l&lo boliger 
inno::1 utgo.ngo,1 a..y f,ib:,,,'\Ul.t' ..:.01." 

Innstillingen ble orrntonmiJ (~ vedtatt. 
Odd Lundborf);u .L'oru)«.g v·,;dt;:..tt med 50 uwt 10 llltommer. 
Hennan Kriatof.ferumw J.'o.:.:ollil,f{ vedt..tt med 36 mot 32 stommor. 

" " forøllil..~ pkt. 1 og 2. 
Pkt. l - trukket. .Pkt. 2 - Ol.'"dfører\Jll fo:r-t~lo foralaget ovel.'
sendt fo:unø.nnsk:u.pot ut~n rea li tetabehAndling. b'orslagot 
vedtatt med 61 mot 7 1.1t:;;111Jutrc. 

( Sigmund Eriksen, Ma.rio N.yl.·1:1ng Nilt,e1. po:nni ttarte11 "" 66. Odd
var Kria tianaen og 3 tdo ha.""ik Eårdo"n 1110 t to ..., 60) • 

Endret re erin lan med til.hørende re e bestaaelaer 
for boligbygg p Prestengga.t& 4l og del av PrestC1fC6!:t& 4;. 
Heman Kristofferaan foreslot 

, 112. Bruksendring til forretningsfo:rmil. 1 fremtid.en kan iklce pA.regi-

Sok nr. 31: 

nes." 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Heman Kristoffersens forslag ble vedtatt med. ·'44 110t 24 stemmer. 

l}. Husleie (FOst 1.734.631 og 1.735.741). 
Innstillingen vedta.tt med fl mot 10 stemmer 
avgitt for Ragna Schwenkes forslag om 10 % hualeieøk
ing. 

Pastse·t.telse av husleie _i kommunale __ bol_i_ge_i:.!. 
"rnniit"iiiingeri "bie- ·enst.ellllllig vedtatt. 
(Hermann Kristoffersens forslag osv. - Se fremlegget 
s\capot" rettee til "adminiatraajonon" ). 

ordet "formann-
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Sak nr. 276: 

Sak nr. 111: 

Vel sa.n,deler o o .ens 
indre områ.de. 
He:man Kristoffersen foreslo: I pkt. 2 beholdes ba.re 
l. set~g med tillegg av ordet "ikke". Resten utgår. 

t. l - utgår. 
Odd Lundberg satte fram slikt forslag: 
"l. Satsene for utbygging av veilys heves til det dobbel lte 

av gjeldende sa.teer. 
Ordninga. gjelder f:ram til utgangen av 1982, slik at 
en kan få en oversikt over hvol.'da.n dette vil slå 
llt økonomisk for kommunen. 

2. .l<'onnannskapet bes vurdere hvordan en best mulig ka.n 
avvikle de eksisterend.e ventelister for utbygging 
a.v v1.,-_11ys. Avv:i.klingen bør skje innenfor on 2 års 
pcrioae. 
Al tema.tiv . til avvikHng kan vmre: 
a.) Tidligere innbetal te andeler refunderes. 

Oppsett av voilyo blir boligeiorneo oppgave. 
b) 'l'id1igere innbetal te andeler dobles i henhold il 1 

vedt~ i punkt 1. 11 

.Det ble først votert over Herman Kristoffersens fo~ 
sla.g. 
li'orslaget fa.l t med Go mot 7 stemmer. 
Deretter votert over innstillingen mot Odd Lundbe 

1
gs 

forslag·. 
Innstillingen ble vedtatt med 42 mot 25 stemmer. 

- 5 -

Utsa-tt Frikiøpsta.:rkeringsfondet - fastsettin av frik'ø 
sak Co· 70/eo. 
Ordføreren refererte skrlv av 30/4-80 fra Tromsø Huseierforening. 
Helge Jacobsen satte fram slikt forslag: 
1. For hver manglende biloppstillingsplass på. egen tomt innbe

taler byggherren et kontantbeløp på kr. 30.000,-. Beløpet 
gjøres gjeldende for 1 år. I 

2. I forbindelse med revisjon av satser om 1 år skal Kostnads
beregninger for bygging og drift av pa.:rlceringsanlet g forcligce." 

He:rma.n:. Xristoffersen tok opp flortallsforala.get fra f dnnann::ilr..a.pct." 
Johs. Mofoss foreslo: I 

"Sak~ tas til orientering under henvisning til vedtak li sak 70/80." 

Bi Ha.avind satte fram slikt forslag som oversendes fo:ønannskapet: 
"Administrasjonen i Tro~sø kommune bes om å. ta opp§ 69 i by,e., 
ningslova. med Kommunal- og a.rbeidsdepartementat, Samferdsels
departementet Of? :MiljJ1depa.rtementet med sikte på å. få end:ra 

· lov:qjemmelen i~ 69, slik .at frikjøpspa.:rlceringsfond kan benyttes 
til ;md.re trafikk:fonnål enn pa:rlcerlne;aanleg{!. 11 

Vot~ring: 
Johs. Mofoss• fo~slag - faJ.t rned 40 mot 26 stemmer. 
Vedtak i sak 70/80 oppheves - vedtatt med tlo mot 26 stemmer, 
Helge Jaco boens forsla.e: til pkt. l - ble ved tatt med 50 mot 
8 f3t81IUJ)e:r; som avc;as for Ile:rman Kriatofferse:ns forslag·. 
H_elge Jic\,Oobsens forslag til pkt. 2 - ble enstemmig vedtatt. 

Bi liaa.vinds .forslag ovexaendes !oJ.Tll8lUlak.a.pet - .Enstemmig vedtatt. 

I 

""i-
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Sak nr. 294: fussveger i områdene, Sorgen.fr:i.1 Vesterli 1 Kveldstua og 
Hansmarlc. 
Ordføreren refererte skriv av 21/11 fia Anne Ma.y JW:.:obsen 
og Leif R. Jacobsen. · 
Hansmarlc tomteselskap A/S a.v 14/12-80. 
Birthe Figenschou tok opp sitt forslag fra. fo:rma.nnskapet -
aJ.tema.tiv 7. Pkt. 2 og 3 - går ut. 
Britt Trondsen foreslo: 
Pkt. 3 endres slik: 
"Det inngås avtale mellom Tromsø kommune og Tomteselskapet 
liansma.rlc A/S m. h. t. opparbeidelse og kostna.dsfordelin& for 
snuplass for buss i krysset mellom Røstbakken og Ha.nsma.rk
veien. 
0,pparboidingen skal utføres etter stad.festet reguleringa
plan ors detljplaner godkjent a.v byingeniøren." 
ltagna Schwenke foreslo: 
"Pkt. 1,2 - Altema.tiv l som teknisk rådma.tms innstilling. 
Nytt pkt. j: Søndre del a.v No~olveien stenges for gjennom-

eangsera,fikk." 
Birthe E'igenschou foreslo slikt endret forslag: 
"Bet. l - aJ. tema.Uv 7 

11 2 - ordet "ikke" - f!/J,r ut." 
Ordføreren foreslo 3 min. taletid. 
Vedtatt med 66 mot l stemme. 
Pkt. l - Al te:rna.tiv votering mellom Il.anla Schwonkco fo):·r.; fa.~ 

J11ot innetillineen og Birthe l<'ie;enschous forsla.c; 
til pkt. 1. 

li 

"· 
li 

li 

li 

Raena Gchwenkes forslag falt ,ned 64 mot 3 stemmer. 
Birthe Figenschous fo:t'Sl.ble deretter vedt.m/37 mot 
30 st. for innstillingen. 

2 - Innstillingen med l!'igenschous end.rl.ngaforslA6 _, 
enstemmig vedtatt • . 

3 - Innstillingen bl.e ·vodta.tt med 44 mot 23 stemmer 
a.vgi tt for Britt ~ndsens forslag. Ra8na. Svhwenlcea 
forslag til pkt. 3 - bortfaller. 

4 - Innstillingen enstemmig vedtatt • 
5 " " li 

6 - li li li 
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ALKOHOL 
Sak nr. 219: Søknad om skjenkebevilli~~ for øl o vin for kommende be 

villingsperiode. k (1) 

/D ~-~ (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

•·., .. . ·• 

Asm. Hansen foreslo: 
"Punkt 2 b utgår" 

Skole- og sosia.lrå.dma.nn Nord.gård. foreslo: 
"Punkt 3 a., tilføyelse - til spisegjester og sluttede sel
skaper osv." 

BorghildAa.:cseth foreslo denne endring til punkt 3: 
"a.l - og VIP-rommet" - utgår. 

b Utgår 
c Skjenkeavgiften settes til kr. 2,.,500,-. 11 

Borghil~ ~arseth satte fram dette forslag: \ 
"Edruska.psnemnda.s forslag til beregning av satsene for skjehk:e
a.vgift legges til grunn ved beregning av avgiften, med unntak 
av at det for a.11 omsetning under kr. 100.000,- foreslåes 
en avgift på kr. 600,-. 11 

Geir Riise foreslo: 
"5 b) l!,olkets Hus v/Iva.r M. Hansen - gis bevilling for skjenk\ -

ing av øl i skatteklasse 2 og vin til medlemmer av 
sluttede lag. 

6 a) Utgår. · 
l!'orum Paviljongen v/A.tle w. Antonsen gis bevilling for skjer.ik
ing av øl av skatteklasse 2 og vin til medlemmer av sluttede 

~" I 
Anne Kari Rom foreslo: 
"Punkt 11 a: I 

"Pizza.huset ved l!,rode Hanaan gis rett til å skjenke - o\av. 
Begrenset til 31/,-81. · J 

~ Fo:rmannskapet oppfordres til å diskutere spørsmålet om ( ~ 
driftsstøtte til a.lkoholf:d kafe med eieren." \.: 1.../ 1-?J:> 

"Punkt 13 a: 
"Rio Dra.vo v/'ror Aronsen g.Ls rett osv. - Begronaet til 
31/3-81." lv~ . 

Sale nr. 237: Søknad.er om f:lk: enkebevill.in r for øl o vin for ko11u11c:nde 
bovillin criode - Pizzahuset. Utsatt sak • 
JUU1e Ka.ri Rom tok opp sitt forslag fra. forri~o møte, ::ilik: 

"Pizza.huset ved ~~de Cl~son gis m~tt til å skjonku\ - oav. 
Begrenset til 31.3.01./ 1''onnannskapot oppfordres t .i!l cJ. disku
tere spørsmålet om driftsstøtte til alkoholfri kaf6 med/' ercn. 11 

, . -~:40\-t-=t 55-.2, 

AL(O H-o L~ / l'\t\f" E" FO~ U NG,D t>H 11/ii · 8'D 
/J.' ''U~~~~;~-~~-idr~ttsutvalget bes undersøke muligheter til 

~~sJe~ter f.eks. aJ.koholf:=-:to kafeer for ungdom. 11 fJ.JIT, V 5DT,\-1r 

~Iennan Krist<:>fferson tok opp sitt forslag fra fo:i::ma.nnskapet 
i 2 pkt. - til nr. 14 - nlik: 
Nr. 1 - T•:t mål for lJcvillinf;:JJ>ol 1nå vmro u.t cndol a.v do ka.feer 

o~m i <lar,- ucl,1\'0r øl kl. Il nok tos bevilling or; ornu.a.nno:; ~ 
, til a.lkoholfrlc st~d.er. ~ ( 'f'/- -J..o 

11 2 - Økt atø-ttotiltak t:i.l kafeer vurderes hvis nødvendie. 11 
TI~ rr-. ...... ~ ..... -1 f•,.".,..,lrtlo: 
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f 1.-'\" ~ (') ·. Formannskap 1981 SOSIAL 
Sos JA L~e;-L- P 1v IDSTt'MT: 

Sak nr. 1127: Budsjettet 1981 - Behov for tilleggsbevilgninger og regulerings
endringer på H.kap. 1.4 Sosial omsorg og sosial trygd . 

Ragna Schwcnke foreslo: 
"Sosialsjefens forslag til regulering av diverse poster på susi~l
budsjettet, slik de foreligger i vedlegg 1 i sakspapirene." 

Det ble videre satt fram slikt forslag fra Schwenke: 
"Det gi~ en tilleggsbevilgning pa 2,2 mill.kr. til sosialbudsjettet 
for 1981. Skatteanslaget økes tilsvarende. 

Formannskapet sendes samtidig et skriv til Regjeringa med flg. 
ordlyd: 

Tromsø formannskap søker om en ekstrabevilgning fra staten på 
2,2 mill.kr. som en fØlge av Regjeringas Økonomiske politikk over
for kommunene har det oppstått store økonomiske vanskeligheter for 
Tromsø kommune på flere områder. En slik ekstrabevilgning er nød- 0 

vendig for å bøte på den akutte sosiale nøden som kommunen derforHw 
står ovellfor. 

Dersom Regjeringa ikke finner det formålstjenlig å bevilge disse 
penge""' innen en måned, vil formannskapet vurdere å leqqo ned sinu 
verv. Dette fordi vi i den Økonomiske situasjonen kommunen befinner 
seg i, finner det vanskelig å ivareta befolkningas sosiale behov . " 

Det ble først votert over Ragna Schwenkes forslag (Sosialsjefens 
forslag osv.) forslaget f ·t med 12 mot 2 stemmer. 

r lf•"!l ,n.in Kristoffersen foreslo: 
tojt-"1, .,_,~t l. 420. 363 Hjel1> til li vsoriphold/lJ1' c]1· , ,, 

Sak nr. 1020: 
J .nr. 8633/81. 

Sak nr. 1021: 
J.nr. 3640/81. 

~ ... - pusten økes med kr . ':100 . 000 

Deltakelse i oljeseminar 15/10-81. 
Birthe Figenschou foreslo 2 fra sosialsektoren+ sosialsjefen del
ta. 

Steinar Dreyer foreslo at helo formannskapet doltar. 
Anne Kari Rom foreslo saken utsatt . 10 for realitetsbeh. 4 for 
utsettelse. 

Dreyers forslag falt med 10 mot 3 stemmer. 

Det ble vedtatt at disse får delta: 
Generalplanutvalget deltar med 2, Utbyggingsutvalget 2, Tiltaks
nemnda 2, Industriutvalget 2, Sosialstyret 2 i tillegg sosi~l
sjefen. Forøvrig som innstillingen. Ved denne fordeling deltar 
Tromsø kommune med 26 deltakere på oljeseminaret 1510.d.å. 

Barnevernsnemnda - søknad om tilleggsbevilgning til støttekontakt
ordningen. 
Finansutvalget vedtok enstemmig rådmannens tilråding. 
Anne Kari Rom foreslo: "SoE"ialstyrets forslag kr . 8.000." 

Pkt. 1 - Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 - Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 3 - Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 6 stemmer avgjort 

med ordførerens dobbelts temme. 
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ELDRE 
Sak nr. 1069: Plan for løsning av sikehjemssituasjonen i Tromsø. 

Finansutvalget behandlet saken i dag hvor rådmennenes til
rå.ding ble enstemmig vedtatt. 

J .nr. 9469,/81. 

::;ak nr. 966: 

Ragna. Schwenko satte fram slikt forslag: 
"l) Tromsø kommune tar til orienterlng den plan for løsning 

av sykehjemssituasjonen i Tromsø kommune de nænneate å r 
som er lw fram for fylkeskommunens helse- og sosial
utvalg under sa.k 39/81. 

Nytt pkt. 2: 
2) Kommunestyret ønsker lagt fram så snart som mulig fra 

ådministrasjonen on samlet oversikt over sykohjemstrengende 
klienter ti lhørende Tromsø kommune. Herunder: 

Venteliste hos sykepleiersjefen 
Paui entor i sykehjem utenom Tromsø kommune 
Sykehjomapasiontcr på RST 
Tilsv. på Åsgård 
Sykehjemspasienter som befinner seg på et lavere 
omsorgsnivå i kollllllWlens eldreomsorg, f.eko. på 
a ldershjemsplass. 

I tillegg dem som pr. i dag har sykehjemsplass. 

Nytt pkt. 3: 
3)Kowmunestyrot ~nsker en plan som ta.r utgangspunkt i den 

framlagte oversi kt, og i plan for sykehjem i Tromsø 
kommune slik det er lagt fram under sak 39/81 i .fylkes
kommu.neno helse- og sosialutvalg, og ber om at det fra 
administrasj onens side blir gitt en samlet vurdering. 
"Gammelt" pkt. 2 går ut." 

Ragn& Schwenkes f orslag pkt. 1, 2 og) - ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 i k.sa.k 222/81 - Oppnevning av utvalg - ble vedtatt 
med 16 mot 1 stemme. 
Forelegges kommunestyret. 

,J .nr. 7234/81. 
Plan for løsnj :19 av Sykehjemssituasjonen i Tromsø kommune ck 
nærmeste lir . 

Sak nr. 1032: 

I finansutvalg~ts møt e - ble tilrådingen enstemmig vedtatt. 
I formannskapt ,ts møt e s at t e Herman Kristoffersen frazn slikt for
slag: "Laureng skal opprettholdes som sykehjem." 

Pkt. l - innst il l i ngen ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 - innstil l ingen vedtatt med 14 mot 1 stemme avgitt f or 

Kristoffersens forslag. 
Forelegges kommune s tyret. 

Budsjettsituasjonen f or ukap. l_.461 - Hjemmehjelp. 
Ragna Schwenke foreslo : 
"Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret at kto. Lønn til 
hjemmehjelp gis en tilleggsbevilgning på 1,5 mill." 

OrdfØre.: ?.ian satte fram slikt forslag: 
"IncJen som idag ytes hje111111chj0 Lp skal foreløpJ<J få red11k i,;jo11 i 
tilbudet, i forhold til dagens tilbud. Ytelsene av hjemmehjelp 
vurderes sammen med vurder ingen av øvrige budsjettposter på 
sosialkapi ttlet. " 

Ordførerens forsl ag ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer for Ragna 
Schwenkes forsla g . 
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Sak nr. 50: Regnaka.psa.vslutning - nY;bygg og !1Y8:Alegg. 
J .nr.l364Q /eo. He:rman Kristoffersen tok opp telau.sk rådmanns til ng. 

Odd Lundberg satte frem slikt forslag: 

f \ L \ 1' ~\ ~:~e f~==:~;~;t~::=~~~=~ ~;e;i~=~~ :;!m~: de 
Innstillingen med finansrådmannens endringsforslag lble vedtatt 

11 med 13 mot 4 stemmer for He:rma.n Kristoffersens forsll.a.g. Odd 
Lundbergs forslag oversendes administrasjonen. b remmig vedtatt. 

Sak nr. 54)/621: Oppre tting av vernede arbeidsplasser fo~ psykisk 
J.nr. 4724/81 utvik lingshemmede og andra svakstilte a~beidstakere. 

Finansutvalget vedtok enstommig tilrådingen f'ra 

~ 
r o1 rådmennene. 

~ I J- fil 
1 

Herman Kristoffersen satte fram slikt r9rslag: 
"1. kr. 100.000 bevilges som egenandel til syssel
setting av ungdommer ved å bruke den statlige 
tilsko ttsordning til enkelt arbeidsplasJer. 
Bevilgning av post tillegsbevilgninger og nye 
bevilgninger 

J. 

4. 

2. Disse arbeidstakerne tilbys de kommu~ale u 

etatene. 

Etter de første 6 mnd. skal de '· 
sak om eventuell besparelser i 
sjettet som f'ølge av dette. 

I legges fram egen 
sosial.bud- · I 

Det skal innarbeides post til lignende til 
p& budsje ttet for -82. 

ak 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Herman 
Kristoffersens forslag sendes administrasjonen 
søkes tilbake til formanr..skapet om 14 dager. 
Vedtatt med 14 mot 1 stemme. 

Sak nr. 753: Regulering av Tromsø kommunes budsj~tt for 1981. 
Ordføreren refererte skriv av 23. juni 1981 fra'l' omsø Dr- .. mn
korpsforen ing. Fylkesmannens skriv av 19.juni 1981 ilagt frem til 
representantene. 
Herman Kristoffersen foreslo: 
"l.420,362 + 100.000 Hjelp til livsopphold/forsk. trygjlcr 
1.420.363 + 400.000 Hjelp til livsopphold bid ag. .:pJ;(-
1.420. 367 + 70.000 Husløse i pensjonat !3- ,2 
1.210 .011 + 187.000 Lønn i faste stillinger 
1.490 ,361 Komm. egenandel ved sysselsetn. av ungdom 100.000 

Alle bev. dekkes ved økning av skatteanslaget." 
1 i\::.. 6 

t?-Jff, 
VEDiATT. 

Sak nr. 1151: Utleie av 1. etasje og kjeller i Vest:regt. 41 til AMO. 
J.nr.10064/81. Ragna Schwenke foreslo, 

"1.-TilleM pkt. 2: 
~/1 Ved eventuell oppsigelse av leieforholdet, foJ:plikter 

-r= ! -s'l l ~ · J I kommunen seg til å skaffe tilsfarende lokaler på tilsva.:i-
' ende betingelser. ,w~ I 5" - ::z_ , 

2.Prim: Nytt pkt., i leiekontre.kten: 
Leien fastset+.es til kr. 10 pr~ mnd. Subs. s Det gies i 1981 en tilleggsbevilgning som dekker 
- husleien for AMO i Vestregi-. 41 ut budsjettåret. 

Tilava.rende bevilgning taes opp i forbindelse med 
bu.døjettbehandlingen for 1982." 
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Sak nr. 1112: Fritidstilbud til barn oq ungdom i Tromsø kommune. 
J.nr. 6495/81. Ordføreren refererte underskriftsliste fra pensjonistene p~ Kvaløy

sletta om eldresenter i det nye eldrcsonter på Kvaløysletta. 

Helge Jacobsen satte fram slikt forslag: 
"Primært forslag. 
1. Det etableres et ungdommens hus i hele Vestre-gt. Ill. 
2. Av salgssummen for Lærfabrikken avsettes på fond kr. 680.000 

til ungdommens hus i sentrum. 
3. I den videre planlegging av innhold, aktiviteter, styreform, 

etc. trekkes representanter for ungdommen med. 
Forutsetningen er at huset"i vesentlig grad styres av ungdom-,, 
mene selv, videre bØr utbedring og innredning av bygninge,, skje 
ved at ungdommene engasjeres i dugnadsarbeide. 

Subsidiært forslag. 
1. Underetasjen og 1. etasje i Vestregt. 41, stilles til disposi

sjon for AMO. Vestregt. 48, med tilbygg stilles til dispodsjon 
for etablering av et ungdommens hus, fra det tidspunkt by9ning
ene blir frigjort fra nåværende brukere. 

2. som i det primære forslag. 
3. som i det primære forslag." 

Per Fosland foreslo: 
"I skole- og sosialrådmannens innstilling: 
Punkt 3a og b - sløyfes. 
Punkt 6 - Ramfjord Fritidssenter utbedres bygnin9smessiq og 1:tstyr

es med midler over det orinære budsjett. 
Punkt 9b - Det bØr tilbys et område til motorsykkelsenter på 

Tromsøya." 

Irene Bertchussen foreslo: 
"l. Salgssummen for Lærfabrikken skal i sin helhet gå til er.ablerin<J 

av "ungdommens Hus" i sentrum, og kommunestyret må vedta en 
bindende tidsolan for dette. 

2. De andre prosjektene i meldinga dekkes over budsjettet for l 9UL, 
og planene innarbeides i I ,rnqtidsbudsjet t-et . 

Kommunen må i langt størn• qr.td enn 11/i utnytte mul i9t1ct(me ror 
statlige tilskott til slik<) formål. 

3. Konuuunestyret ber den nye r0qjc~r lnq oq stort.ing om J føl<Je opp 
Rønbeck-plancn om statliq rinansiering av l,t. ullaktivit•?t:!Jhu:, 
1 aentrum." 

Herman Kristoffersen satte fram slikt forslag: 
"l. Vestregt. 48 skal i sin helh0t disponeres til et ungdommens hus 

i sentrum. 
2. Planlegging av oppussings- og ombygningsarbeider skal starte 

opp umiddelbart i samarbeide med ungdommen sjøl. 
3. Oppussing av kjeller skal starte opp så snart planene foreligger. 

Ungdommen skal tilbys å delta med dugnad i arbeidet. 
4. Så snart HT kan frigjøre deler av hovedbygningen skal arbeidet 

på disse delene starte opp. Dette skal skje i løpet av -82. 
5. Forutsetningen for disponeringen av denne eiendommen •~r at de 

som er forespeilt innflytting her forøvrig skaffes lokaler til 
sine aktiviteter. 

6. Midlene fra Lærfabrikken skal i sin helhet benyttes til Vestre
gata 48." 

Aud Overå Fyhn faeslo: 
"l2b "å sørge for at Fl:'O og representanter for" ----- videre som 

rådinga." 
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Det ble først foretatt. prøvevuterin9 ovr.-r bruk av Vestrc<J~ .. I\ L 

eller Vestregt. 48 til ungdomml!ns hus. Enstemmig vedtatt V0.r tr.<:)<J l. 
48. Det ble siden foretatt prøvevotering om hele salgssmnmcr :;kulle 
gå til sentrum eller fordeling . Fordeling vedtatt med 15 mott 7 ~t. 

Pkt. 1 - Tilrådinyen fra rAdrnl'nne ne (lik t.ilr,'.1dinq) - innli I r;i, le• 

komma - ble enstemmiq vedtatt. 

Pkt. l. 3. ledd - Irene Bertheussens forslag om at setningen 1r." 
siste korruna utgcir - IJlP vedtatt med 9 mot 8 sterr.m<Jir. 

Punkt 2. Tilrådingens 1. avsnitt (Hk tilrådinq) - ule enst
1

11111d.<J 
vedtatt. 

Punkt 3. 

Birthe Figenschous forslag siste avsnitt utgår, istedet 
tilføyes: 
"Utvalget bør be:.;tå av repre:.;e11tanter fra Tromstun u11gckJ111s
skole, frivillige organisasjoner i området og kommunec,n." 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. I 
Hermann Kristoffersen:; forslag (utvalget legger frum 1 nn
stilling innen utgangen av 82) - ble enstemmig vedf atL. 

Per Foslands forslag (a og b sløyfes). 

Herman Kristoffersens fursli.HJ: 
"a) siste setning 9år ut. I stedet skal stå: '"rilskottr-·L 

dekkes over k.s budsjett". I 
Skole- og sosialrådmannens tilråd i.nq 1. avsni tl - en:;1 :,"111-
mig vedtatt., punkt a 09 b utgår vt~dt.at.t med J.'j III It. :: ,;1 . 

Herman Kristoffersen:; forslag - bort fal ler. 

Punkt c OCJ d - onstu111111i.<J vedtatt.. 

Punkt 4. Tilrådingen (lik tilr.'.idi.ngen) - Enstemmig vt~dtdt t.1 . 

Punkt 5. Skole- og sosialr.-id111c11rnens tllrliding. E:m;temmi•J Vl:!dL11".1. 

Punkt 6. Det bl<~ først vott·•rl over om noe med Ramfjord •;kull l.r.• 1 ...i,; Jltl!d 
mecl. 
Det ble enstemmig vN1t-at:.t at be vilgning gis. 
Finarwrådm.:rnncns tilr.'Ldlnq utr1."1r. 

Helge Jacobsens fon,l<1cJ •· L)eknin,J: f..l!rt..i.lJrikk ~;,1.Lqf't .. 

Per r,oslands forslaq •- (Ramfjord frltidssentf,r utloedn,:; 
bygningsmessicJ og utstyres med midler over dc.ef>rcli 

I 
ær• ·; ti,,.-i

$jott). 

Foslands forsla9 l.lle Vt1dtatt med 12 mot 5 stømmcr fc1· 
Helge Jacobsens f0n;l <.1<.J. 

Punkt 7. Sommerlyst oq Mr;rtc11!mcs UJHJdomsk l uhbcr. 
(Det ble først. votert: over om det :1kulle l.Jevi lye:; nuc., \. 1 l 
Sommerlyst og Mort.ensncs ungdomsklubber. BevilCJningcn ble 
enstemmig vedtatt. 

Helge Jacobsens forrdaq - !:iOm er. lik skole- oq sosi,~dr."1d
mannens tilr.:idinq I.il pkt. ·,, si.de 22, ble vcdL.1t.L 111t'•• l.', 

mot 2 stemmer. 

Hormann Krist1~ffc1r s <'11!; fur.slag (<'h,t l,cvil<J<Jt; kr. 100.dUll 
til wlgdomsklu1Jbcnc1 uv,!r elet ordin;c,·e l:.>uc.lsjet t. 
Forslaget falt fikk 2 stemmer. 

Endres slik: 

Punkt 8. Inntil kr. 750.000 av midlene fra Lærfabrikk-slaqet av· 
settes til fullfinansiering av Kvaløysletta aktivi td.~-

senter. 
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Med 15 mot 2 stemmer hl , endringen vedtatt. 2 stemmer .:i , 
gas for Herman Kr.istuff••rscns forslag om dekninq over d<>1 . 
ordinære budsjett. 

Resterende midler av slaqssummen for Lærfabrikken 
kr. 980.000 disponeres til ungdommens hus i sentrum. 
Enstemmig vedtatt. 

Punkt 9. Skole- og sosia~rådmannen tilr.(tibwar.encfo finansriic.lman ,,-
ens pkt. 7). 

Johs. Mofoss's forslaq (c1. Vestregt. 48 med tilbygg brui~e ,; 
til Ungdommens hus. 
Aktuelle brukergrupper tas med pli rJd umler utrPdninq:-;
arbeidet. 
Det forutsettes at dugnadsarbeide utføres av brukerC)rupp
ene. 
b. Planlegningen starter omgående for en trinnvis utvccl 
ring/ominnredning fra bQgynnelsen av 1982 til H'J'' s flyt 
ting til Kulturhuset) . 

Helge Jacobsens forslag: 
IT den videre planlegging av innhold, c1ktivitetc,r, sty,: •·· 
form., etc. trekkes representanter for ungdommen mc•J. 
Forutsetningen er at huset i vesentlig grad styres av t 111q

dommon selv, videre bør utbedring og innrodni.nq ,1v lJyqni 11•1-

en skje med at ungdonumm engasjeres i c.lugnad1wrbeide) . 

00.t ble foretatt enclt>l tq voteri.nq ove>r bruken av Vf~str1.!qt .. 
41. 

Vcstrcgt. 41 - fult-Ukk 5 stemmc!r. 

Deretter Lle d0t for.ctatt cndeliq votering <JVPr bruk0n :1v 

Vestregt. 48 • Ventregt. 48 ble on1Jtommig vedtntt. 

Herman Kristoffurserw forslag: 
Se foran. 

Hermann Kristoffersen:_; forslag fall' 111t:?d :?. st0.111r11,-i r. 

'l'ilrådingen med HelcJc .J.it::obscn oq ,Johs. Mofc.n:s' !.i for ~; l. ,1,_1 
ble enstemmig vedtatt. 

Nytt pkt. 10. Per Foslands forsl'4•J (Det bØr l ilhy!.i et område.· t. i J 

motorsykkelsenter på 'l'romsøya) . Enstemmig vedtatt . 

Punkt 11 Skole- og sosialrådmannens tilråding til pkt. 10 - ble 
enstemmig vedtatt. 

Punkt 12 Skole- og sosialrådmanncms tilråding (lik finau 1> -
rådmannens tilråding til pkt. 8). J::nstemmig vedtatt.. 

Punkt 13 Skole- og sosial-:ådmannens tilrådin(J mnd tilføyelse f n re>
tatt av Aud 1',yhn i punkt b, slik: "lt sørge for at r'FO 
og representanter av oq funksjonshenunodes org. og rcprusuti
tanter videre som tilrådingen - ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 14 Finansrådmannens tilråding til pkt. 10, se side 25 - ble 
enstemmig vedtatt. 

Punkt 15 Irene Bertheus~ens forslag - henst.illing til regjerinciC>11, 
slik: 
Kommunestyret ber den nye regjering O<J stortin<J urn J f'vHq.-~ 
opp RØnbeck-planen om statlig finansie~g av et ,1llakt.ivi
tetshus i Sentrum. For~laget enstemmig vedtatt. 
Øvrig votering bortfaller. 
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Herman Kristoffersen foreslo: 
"Hele bevilgningen til Kvaløysletta aktivitets senter ska l gis 
det ordinære budsjett kr. 750.000." 

Videre ble det foreslått: "p;•t. 3 i skole- og sosialrådmannens 
stilling. "Siste setning går ut, istedet skal stå: "Tilskuttet 
dekkes over k.s budsjettet." 

Birthe Figenschou foreslo: 
"Tromsdalen - som finansrådnvmnens tilråding siste avsnitt gZtr c i· 
stedet tilføyes: "Utvalget bør bestå av representanter fr.:i TroJ.;;
tun ungdomsskole, frivillige organisasjoner i området og kommurlen."" 

Hermann Kristoffersen foreslo: 
"Utvalget legger fram innstillinq innen utgangen av 82." 
Videre slikt forslag: 
"Det bevilges kr. 100.000 ti.l unqdoin~;Jdubbene over del uJ:di.n.r.r.C' 
budsjett."" 

Johs. Mofoss foreslo: I 
"8. Resterende midler fra Lærfabrikken, ca. 1,73 mill.kr. avset ,es 

til finansiering av Kvaløysletta med inntil kr. 750.000, aktivi-
tetssenter og resten til Ungdommens Hus. J 

9a.Vestregt. 48 med tilbygg brukes til Ungdommens Hus. Aktuelle 
brukergrupper tas med på råd under utredningsarbeidet. Det for
utsettes at dugnadsarbelde utføres av bruker9ruppene. 

9b.Planleggingen starter omgående for en trinnvis utbedring/ominn-
redninq fra begynnelsen av 1902 til HT,s flytting til Kultur
huset." 

Herman Kristoffersen foreslo: 
"l. Ungdommens Hus skal stå ferdig i 'rromsø sentrum innen utgangen 

av 1982. 
2. Midlene fra Lærfabrikken skal i sin helhet disponeres til d tte. 
3. Brukerne skal tas med i planlngginga." 

\I 

0 

www.pdf-arkivet.no (2020)



.Sak nr. 516: SpillchaJ J er i 'l'rom~.;ø . 
J. nr. 3726/81. Herman KristoffersEfr1 foreslo: 

"'l'romsø formannskap vil oppfordre eieren av automathallen i Stor
gata 71, til å innstille sin virksomhet så snart som mulig, 
ettersom den bare kan sies å være et negativt i stedet for et 
positivt ungdomst.ilbud." 

Skole- og sosialrådmannen foreslo: 
"a. Tromsø ko~nune henstiller til eierne av spillehallene i Stor

gata 71 og Storgata 46 om å fjerne automatspillene. 
b. Dersom slik henstilling ikke tas til følge finner Tromsø 

kommune det----------." 

Herman Kristoffersen trakk sitt forslag tilbake. 

Votering: 
Skole- og sosialrådmannens forslag (la) ble enstemmig vedtatt. 
Skole- og sosialrådmannens forslag (lb) sammen med innstilling
ens punkt l ble enstemmig vedtatt. 
I::-.:"!stillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

::a.k nr. 23: I!;)':gMng a.v samfunnshus på Alfheimeienclornmen. 
i . rJr.15Hl3/Di!. (John lla.uan _pennitterteA ··" )6). 

Sak nr. 761: 
J. nr. 6161/81. 

l•'inansutva.l,q;et beharn.llct 3aken i dag- hvor tilriidi.r,,,~e11 li! •·: 
enstemmig vedtatt. 
Ved behand)-inp;cn i f'o:nna.nnskapet fremsatte Ile:tim:m Kri. r;tnJ 1·,,,·,, r,n 

dikt t'o1·:1Ja1{: "l. 'J.'romøø kouuuune henstillor til A/1. ,'\Jl'fw i :11 

ii"1111:L'unnuhus om l\. sama.rbo1de med.-kommunen å roa1:i.sor1) <.•t 11u11tirr.) 

tilbygg til nåværende a.nler;g. I størrelsesorden ca. :S-4 rriill. 

?.. Dette bør inneholde rnuli!';heter for å gi et tilhud tJ.1 h-1.T-ri, 

Wl[~.orn or; 0ld.ro i området, gjennom oi kombinert l0nnj rw 
med stor pla.ssutnyttelse." 

llerrnc1n Kristoffcr::.ens forslag falt mot l st. 
Irm:,tilllngon blu Vfld.tatt mot 1 :, t. 
l•'orelegf{es komrn1.m1!styre-L. 

Invitasjon til ungdomsdelegasjon tiL å besøke Kemi. 
Formannskapet gikk i mot at delegasjonen skulle reise. Begrunnelsen 
var. kommunens svake Økonomi. Det beløp som skulle vært anvendt be
vilges til støtte til reisen for sør-Trom.søya skolekorps som skal 
reise til Kemi i begynnelsen av juli. 
Herman Kristoffersen stemte for at delegasjone1fikk reise. 
Med 10 mot 5 stemmer ble det vedtatt ikke å sende ungdomsdelega
sjon til Kemi. 

Sak nr. 759: Kroken ungdomsklubbs biljardtilbud. 
J. nr. 1105/81. Helge Jacobsen foreslo: "Etter de foreliggende omstendiqhetcr uyp

rettholdcs garantien. Betaling oppf\ører så snart bordene er bet:1) : 
Forslaget ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer. f \~lo gl 

__ ::-;, Herman Kristoffersen foreslo at en kommer tilbak~ ~.:.: :;..;.·..:"':: :.:::: -~: a· -

,,- falt fikk 2 stemmer. 

Sak nr. 1183/130: 
J.nr. 4270/81 

f \l /lt. '11 

Søknad om frafallelse av t ilbakekjøpsklausul for Alfhcimv. 9. 
Ragna Schwenke foreslo: 
"l. Tromsø kommunestyres vedtak i sak 139/71 pkt. 3 opprett

holdes. 

Pkt. 2 i innstillinuu ~trykcs." 

Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer for Ragna , 
Schwenkes forslag . 
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Sak nr. 1393 : 
J.nr. 13154/81. 

SKOLE 
Sommerlyst skole - pålegg fra hel s erådet om reduksjon av elev
tallet i kl ass ene- anke. 
Geir Riise foreslo: 
"Pkt . 2 - Formannskape t vil anmode s kole- og sosialrådmanne om 

å ta konta kt med helserådet for å finne frem til 1n 
nærmere t olkning av forskrifter om hyc;icniskc o q 
he l semessige forhold ved offentli yc byyninycr (§ G,l 
avnitt)". 

Herman Kristoffersen satte fræn s likt forslag: 
"1. Ilelser,ide t s ved tak i :.;ak Tl /Bl blir tutt til cttl!rret11i1 (J 

slik at elevtallet i k l assene ved Sommerl yst skole b l i r / i 
san:c-.,;ir med k l asse r omsstørrelsen fra og med sko leåret 1982 / 83. 

2 . Under henvi sniny til forskriftene og arealnormene krever 
Tromsø kommune statlig refusjon for slik ekstra-deling av 
klasser på de skoler der dette e r nødvendig." 

Votering. 
lnnstill i nqcn b lo vedt.:ttt med 14 mut 2 stouuuer for lfer111<1.nn 
Kristoffersens f orsl ag pkt. 1. 
Kristoffersens f o r s lag til pkt. 2 - falt med 14 mot 2 stemm r. 
Geir Riises fors l ag b le vedtatt med 14 mot 2 stemmer. 

SkOLESk\-"SS 
Sak nr. 237: K.:.ll cltjs>rd ykole_ ·· .... :-;•J)kn,ld_ U lll _ _f r.1. __ :·;k.c,l( •'.; k.y:.::~ _ f c,r . '- l i ! 'Jl'_t.' i 4 . - _ (·_ ._ 

kln :J!it! fra A:1l .)11Ll - :-~1.nrvol l - 0111r-.'1d,·•t • . L nr. 11101/80 . 

r 
,z., ~ \ c . 

---·-·- -· -- .. --·----~--···•· ------- · .. - - --• ·· .. .... ... . - --· - .. -
G<..~i r R1ir;e siittc fr.am :dik t fors l. ;1,1 : 
"l'k t. . l - c,•·.,rn inn.<,t. .t.l..l1nqr•11. 

p kt.. 2 - f'1.)1 ·111 .-11111 \; l:11p .-,t v i i lll: , ,.1 , il l , 11 l, •.· 1 , l,·, 1 111 1·<! •Jo1nq·· \>< i i;ykkc• 

r;t.J l c-.n,r,-'id, ; t . l.11t.,•11i;;v1)r.'f: : ;. '' 

Vi t: t(.1r l~il<.•rU,,:n S<1f:t(' ' fnir11 :;ltr. t . fc,1:;l.1, 1: 

"Ny t t pkt.): r· .-..,rn,;111n•:J,; :1n, : t. J,i,i:· .'1, l111lni! ; t1.r1t;jo11,• 11 1 .. 1 "l'P 1111.•,l tyik· 
,•t ;.p~,r:rn1;\l om ,\ f,\ l:N<Jd q,Ul<JV!.!<J · ,1 11rp, f~•l.k1J~ve•J 

X-~>7 fra F:i.dkjosl'•n u rn K,1ldf j o rdo111 i-.ick:L." 

ll~nn,u1 Kr: i st.ot'hir·~;r:n for.-,nl<:•: I 
"l. Søknl\d nni tri i-1ky :;:J f or fd. t•v v r· I. '1. - li. :,1;:,-,J,;.°1r Lil K.:ild

f jord skole frt1 A!>l;md/St,, r:vol lomr.\ckt 111nv t J. ,i• !G. 
2. ttevil<Jn.lnc; kr. ~~o .nou ,_,1n tiV< .•r po::,t l.~'. 10.~!L'. ·1t·d uv,:rf ,;~r.i.u,1 

fn1 til11i11rJ :0;b0vil"r1l11<H•r· pn:;t l . 11f!'.J ,;•')I. 

- --

1 

Sak nr. 419~ Kaldf ' ord skole - søknad om fri skoles es for el ever i 4. - 6. 
J. nr. 30371 81.klaase fra eland - Storvoll - om I 

,I\ d\ Hermann Krieto:f:ferøen tok opp sitt møte 23. feb. d.d. 
'1/=~\'1 -1)\ i 2 punkter. I 

~ 0 ) John Hauan f'oreelo:"Fr i skoleskyss osv. innvilges i tidsrommet 
15/10 - 31/3."Det ble :f'øret votert om innstillingen mot Hermann 
Kristo:fferøen og J ohn Hau.ans :forslag ble deretter vedtatt med 
9 mot 8 stemmer t or Hermann Kristotforeena forslag. 
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Steinar Dreyer satte fram s Likt endringaforelag til pkt • .r.:. 

11E) 'For å sikre stabile lærekrefter i kommunens ytre 011)

:råder, vll kommunen ved fremlegg av de årlige bud
sjetter søke å innpasse bevilgninger til bygging av 
kommunale boliger etter behov definert av skoleetyret.11 

Ole Gjerdrum foreslo: 

Votering: 

1'F'or leietakere som er tildelt leilighet på sosialt 
grunnlag gjelder ikke botid. Eiendomsstyret i samarbeid 
mqd sosialstyret skal foreta en årlig ·n.tJ:'dering av 
disse tildelinger og leiekontrakter og herunder 
vurdere om de økonomiske forhold som tilsier sosial 
bolig tildeling har endret seg.11 

Pkt. C i John Hauans forslag. Trukket tilbake. 
Pkt. F i John Hauana forslag falt med 14 mot 2 stemmer. 
Pkt. g i John Hauans forslag falt med 14 mot 2 stemmer. 
Pkt. 2 i John Haua:ns fora lag falt med 12 mot 4 ate1I11uer: 

Hermann Kristoffereen's forslag til nytt pkt. 1.F falt 
med 15 mot 1 stemme. 

Steinar Dreyers for<Jlag til nytt pkt. E og 2. falt 
med 9 mot 7 steIID11er. 

Johs. Mofoss forslag falt med 10 mot 6 stemmer. 
en.dr ing_,;;-:;: 

Steinar Dreyera-tforslag 8 ble vedtatt med 10 mot 6 
steJJDDer. 

Ole gjerdrwua forolag ble vedtatt med 10 mot 6 stemmer. 

1A) Finaneutvalget/formannskapet sluttet seg enstemmig til 
teknisk rådmanna tilråding. 

B) Finansutvalget behandlet saken i dag hvor teknisk råd
manns tilråding ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Fol'
mannskapet behandlet auken a.d. hvor tilrådingen ble 
vedtatt med 14 mot 2 stemmer. 

C)_ Finansutvalget/formannskapet vedtok enstemmig utsettelse 
da punktet kommer opp ~om egen sak. 

C) (Tilrådingens D) Finansutvalget behandlet saken i dag, 
hvor Steinar DI'('lyer foreslo: 
"Kommunen søker hvert av årene 1982, -83 og .J84 å bygr;e 
5 3 og 4-roms boliger for videre utleie.'1 Dreyer.:J forolag 
ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

forså..:-q~ 
Formannskapet behandlet aaken s.d. hvor Steinar Dreye"r"'sV 
pkt. C (D) ble vedtatt med 14 mot 2 stellllller avgitt for 
Hauans forslag. 

D) (tilrådingene E). ~'i.nansutvaleet behandlet saken i dag, 
hvor Steinar Dreyer foreslo: 
"Kommunen søker i 1982 å bygge 20 hybler/hybelleiligheter 
til videre utleie som mer eller mindre permanent uolig 
:or husløse og særlig sterkt sosialt belaatede bolig
søkere. Utbyggingautvalget får i oppdrag i samråd med 
Byggeteknisk Utvalg, sosialstyret å fremme forslag til 
lokalisering, utfonning og finansiering av alike 
prosjekter.''Dreyers forslag ble vedtatt med 3 mot 2 
stemmer. 
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Sak nr. 1089: Kompensasjon for administrasjon av skoler med undervisnin<J ~ 
J.nr. 9409/81. flere steder. 

Herman Kristoffen;en tok opp skol estyrets furslag. 
Innstillingen ble vedtatt med 16 mot l stemme avgitt for K istoff
ersens forslag. 

Sak nr. 438: Gjenopprettin13: a.v Be.lekejord skolekrets. 
Herman Kristoffersen foreslo: J .nr. 3041/81. 

F lf v· fl "Det opprettes er,-en småskolekrets for Bakkejord 1-3 års
kull med sikte på oppstart så ~mart ba.metallet tille.ter 
det. 11 

Dette forslag ble vedtatt mot 2 st. a.vgi tt for innstilli gen. 
Forelegges kommunestyret. 

Sak nr. 82: Oldorbakken :::kole - utbygf~ine tll 9-årie; grururnkol~. 
Hennan Kristoffersen foreslo pkt. 1 - utgår. J.nr.14823/80. 

f \&\ \ l. Yl 
Pkt. 1 - innstillingen vad.tatt med 13 mot 4 ri tommor avgi · t 
for Kristoffersens forsla.g. 
Pkt., - innstillingen enstemmig vedtatt. 

li 3 - li li li 

. ;ak n r . ~Gl: 
,J . r,r. 6067 /81. 

Sko9vik sko le - s ø knad 0 ,1, A J"å beholde 3-del.i 11 (J • 

I~-~~rman i<.r h ~tof fcrs0.n f o r , :;lo: 

·Sak nr. 1011: 
J.nr. 7300/81. 

" ] -deling &v Sk o y v ik :.;ku le ::;J<..a l OfJll.C <..: .:.t. r.uL .. ..:..; .' 

Innstillingen ble vedta t.t. med 10 mot S s ·::(.;1;·,11.01 c..vq ..... .. 
Herman Kristoffersen:.; for~lag. 
Forelegges kommunestyret . 

"Gulskolen", Tromstun - søknad om midler til innlegging av vann og 
vask i klasserommene. 
Kjell N. Olsen satte fram slikt forslag: 
"Formannskapet ber skolestyret foreta en vurdering av om "gul
skolen" og skoleprovisoriene på Lunheim kan benyttes på mer 
permanent basis for undervisning på 1.-3. klassetrinn." 

Anne Kari Rom foreslo "ikke" i 1. avsnitt -utgår. 
Innstillingen ble vedtatt med 13 mot 1 stemme avgitt for Roms 
forslag. 
Kjell N. Olsens forslag ble enstemmig vedtatt. 

,, 
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J.nr. 4274/81: 

Sak nr. 1437: 

.. 

.. 

Af>BEj D5 MILjø 
Etableringslovens § 3. FlEft: Æ-R. BE tw :PLA0,:;5 e::R,, 
John Hauan satte fram slikt forslag: 
"Tromsø formannskap tar til etterr etning brev fra Dep. av 7.4. 
d.å. vedr. søknad fra Tromsø kommune om å få oppheva etabler
ingslovens § 3 også for •rromsø kommunes indre områder . " 

Anne Kari Rom foreslo: 
"Det fremmes egen sak for formannskap og kommunestyre om mulig 
tilta.: fra kommunens side for !i. skaffe fl ere arbeids-plasser." 

Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 
John Hauans forslag ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 
Anne Kari Roms forslag - ble enstemmig vedtatt . 

Godtgjørelse til kommunale ombudsmenn - tapt arbeidsfortj e nes t e 
~_kyss- OCJ kostg~t~:.9J ørol s <~_. 
FinansutvJ.l9et vedtok .'.i senue ::; uken di rekte t: il fon11.:.rnnskc1pc L 
uten tilråding fra utval9et. 

He rman Kristoffersen fo r eslo: 
"Godtgjørelse til kommun a le ombuds menn gis etter regning. 

Følgende ansess ref. berettiget . 
1. Tapt arbeidsfortjeneste . 
2. Skyssutgifter. 
3 . Barnepass. 

1 
4. Kostgjodtgjørelse hvJs fraværet overstiger 12 timer." 

Johs. Mofoss foreslo: 
"Tap av inntekt og diett regnes etter samme satser og regler 

s om tidligere, oppjustert kontinuerlig til årets nivå." 

Bjørn Kaldhol foreslo: 
"Utvalget bes arbeide videre med saken med sikte på en fordelin (J 

mer etter arbeidsbyrde og møtedeltakelse." 

2. Formannskapets medlemmer . 
fastgodtgjørelse s om foreslått+ 100,- pr. møte . 
Enstemmig vedtatt. 

3. Finansutvalgets medlemmer. 
Varamennene foreslås gitt samme godtgjørelse som medlemmene 
pr. møte. Enstemmi9 vedtatt. 

14.Eiendomsstyre t . 
Formann - godtgjørelse fast kr. 4 . 000. Godtgjørelse pr. fllØt e -
utgår. Enstemmig vedtatt. 

Johs. Mofoss tra kk s itt forsl ay. 

Innstillinge n me d f or.anstli. ende e ndr.i. neier ble vecl L.:.itt me <l 1 ] 111<.>I 

2 stemmer uvgit:c f or lle n n,rn Kri s toffersens f u n ;J.:iq. 

Bjørn Kaldhols f orslag ble enstemmig vedtatt. Godtgjørelsen 
gjøres gjeldende for 1981 . 
Forelegges kommunesty r e t. 
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.. · ; 

Sak nr. 1374: Tildeling av tomter til ko11unun<1lt .:iw;c1tte - 11K~d til).l?<J<J• 
J.nr. 12055/81. Utsntt sak. I 

Johan Hauan foreslo: 
"Kommunen forbeholder SC<J rett til :i utpeke et nærmere bcsLeml 
antall byggherrer blimt ansatte hvert c:ir innQ) or de kom-
munale utbyggingsområder etter uttalelse fru de an·attes arbeiJ ~
organisasjoner. Formannskapet avgjør tildelinga,. " 

'!'rukket til fordel for ordførerens bPbudedc tilføycl :;e Li.l pkt. l. 

Anne Kari Rom foreslo: 
"Pkt. 1 - Tomter til kommunalt ansatte tildeles ett-er listl~ uq 

ansiennitet. 
Pkt. 2 - utgår." 

Ordføreren fore s lo slikt tilføyelse t.il pkt J: 
"etter uttalelse fra arbcidst<1kerorcJ"111isusjurwnc ." 

Sak nr. 307: Engasjement av ny prosessf'ullmektig for Tromsø kommune. 
J .nr.1531/81. He:rman Kristoffersen fo~slo: . 

11 "'l!i.Iilellster stilles tilgjengelig for komxmmen. 
Geir Riise foreslo: 

"Formannskapet vil be om at stillingen som kommunens p:rosess-
f'ullmektig lyses ut gjennom byens aviser. 11 

Prøvevotering: 
Innstillingens pkt. 1 - vedtatt mdt 6 stemmer. 
Geir Riise · trakk sitt forslag. 
Pkt. 1 - innstillingen enstemmi~ vedtatt. 

11 2- 11 11 11 " 11 

He:rma.n Kristoffersens forslag - falt med 16 mot l s emme. 

Sak nr. 644: Likestilling i ansettelsessaker - Brannkonstabler/ambulanse
sjåfører i. Tromsø kommune. J .nr •• /. 

f~r .1\ 
Q_;)\) 

Bi Ha.avind satte fram slikt forslag/henvendelse: 
"Til likestillingsutvalget i Tromsø kommune. I forbindelse 
med ansettelse av 6 konstabler/ambulansesjåfører i Tromsø 
kommune, kom det på formannskapets møte 18/5 fram muntlig, at 
kvinner ikke kunne ansettes p.g.a. garderobeforhold. Dette er 
i strid med likestillingsloven. 
Formannskapet i Tromsø kommune vil be likestillingsutvalget 
undersøke denne saka og liknende saker. Slik at ikke garderobe 
forhold blir brukt som argument mot å ansette kvinner i TromsJ 
kommune." 
Herman Kristoffersen foreslo: 
"Formannskapet vil ha seg forelagt egen aak om hvilke fysioke 
barrierer som hiud~er reell likestilling mellom kjønnene 1 
Tromsø kommune med hensyn pll ansettelser." 
Votering: 
Bi Haavinda forslag falt med 13 mot 3 stemmer. Herman Kristoffersens 
forslag ble vedtatt med 11 mot 5 stemmer. 
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~iak nr. 19: 
J .nr..13248/80. 

<\ \ < ~ 

Ansettelse a.v overa.rki tekt ( overing.) ved bygg-eojefens kontor. 
Hennan Kristoffersen foreslo: 
1. Det inn:::kjerpcs at: 

Ved a.lle ansettelser ska.l fagforeninger/tillitsmenn :;;om or
fo';clni serer a.rbeidstakerc innenfor det aktuelle områ.det ha 
uttn.lnrot t. 

2. Hvem som cka.l utta.le se,: 0111 hvilke an.eettoloor må det forhanJ-
les om. 

Votering: 
Innstillingens 1. avsnitt ule vedtatt mot 2 st. som avgas for 
Are Ma.rtinsen. 
Innstill ingens ? • a.v::mi tt. l•:notcuunig vedtatt. j. rw:mi I, L :, l: ' ~. ved 1;,, :, : •• 

Hennan Kristoffersens forslag ble enatemmi{! vodtatt oversendt 

administrasjonen. 

Sa.k nr. 367: Utsatt aa.k: Tilsetting av avdelingsleder ved ska.tteinnfo:rdri.nerf.
avdelingen ved kemne:rlcontoret. J .nr. 26l'J/81. 

Y i ",,h. si Ordføreren foreslo: Viggo Danielsen innstillea som nr. 1. 
He:cna.n Kristo.f.fersen foreslo, Irene Bergli Pedersen. 
Viggo Danielsen blo ansatt med 10 mot 7 stemmer avgitt for 
He:rma.n Krieto.ffersene forslag. 

· Herman Kristo.ffereen foreslo Irene Bergli· !Pedersen innatil t 
som nr. 2. Ordføreren foreslo ingen nere innstilles. 
Ordførerens forslag vedtatt med 9 mot 8 stemmer for Herman Kris
to.ff'ersens forslag. 

- 3 -

Sak nr. 319: Innf_ø_rl~ a.v fleksibel a.:cbeidstid. 
J.nr.12289/8~.He:rman Kristoffersen foreslo pkt. 4 (T 5 - utgår. 

Pkt. 1, 2 og 3 - enstemmig vedtatt. 
" 4 og 5 - innstillingen vedta t med 15 mot ~ otemmer av-

li 6 
gitt for Heman Kri ;toffereens forslag. 
innstillingen enstemmig vedtatt. 

Rådmanns- og kontorsjefslandsmøtet 1981. 
Finansutvalget vedtok enstemmig den foreliggende tilråding. 
He:rman Kristoffersen foreslo l rådmann gis anledning oav • 
I pkt. 3 endres beløpet til kr. 3.200,-. 
Finansutvalgets tilråding vedtatt med 15 mot 2 stemmer for 
Kristoffersens forslag. 

Sale nr. 301: 
J·.nr.1904/81. 

Mortenanes_helse- oc: sosialsenter - t.ilsttting av dietrikts
fysiote:ra.p~t:_ 
Herman Kriatnfferson foreslo saken utøo.tt. Saken sendes .t'ysio-
tera.peutenes org. til uttalelse. 
Realitetsbemindling vedtatt med 15 mot 2 stammer. 
Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 - imete1111Jli.p: vedtatt. 
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~aK nr. 14,0: 

J.nr. 

EARNE.HA6ER 
Utbyggingsprogram for barnehager i Tromsø kommune. 
Saken ble lagt fram i finansutvalgets møte 21. desember l 81 hvor 
den ble drøftet. Skole- og sosialrådmannen ble anmodet om å fremme 
forslag til tilråding til formannskapets møte. 

I formannnkapets møte s,urune da<J la skole- o<J sosi..dr.'.id111anr en fr,:11n 
slik tilråding til vedtak: 

Pkt. l - Som innstillingen. 
Pkt. 2 - Fra 1982 r3is tilskott til drift iJ.V forclodn•lagsbr rne

hager etablert før 1. desember 1981. 
Tilskottet gis som et fast beløp pr. barn <Jradert etter 
oppholdstid. Egen sak om tilskottets størrelse bes fore-
lagt ~om egrn sak. I 

Pkt. 3 - Søknad om tilskott ti.l drift av nyL' ton!ldrcluysl.J ir11ellc1qvr 
sendes kommunen innen 15. april. I forbindelse med bud
sjettbehandlingen vil det bli tatt stilling til eventuelt 
tilskott til drift for etterfølgende år. \ 

Pkt. 4 - Det qis ikke tilskott til etablering iJ.V foreldrel · ysbarne 
hager. 

Anne Kari Rom foreslo: 
"Pkt. 1 - Barnehagenemndas forslag. 
Pkt. 2 - "som egen sak" endres til "snarest". 
Pkt. 4 - "gis ikke" endres til "kan søkes om". 

Votering: 
Pkt. 1 - Tilrådingen 

forslag. 
Pkt. 2 - Tilrådingen 

vedtatt. 

ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer for Roms 

med Roms forslag til endring - ble en l temmig 

Pkt. 3 - Tilrådingen ble enstemmi<J vedtatt. 
Pkt. 4 - Tilrådingen ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer for · oms 

forslag til endring. 
Forelegges konvnunestyret. 

Sak nr. 1076: Søknad om tille sbevil in til o vaskms.skin ved Hl et 
kommunale bamehage - budsjett 1981. J.nr.769T/81. 

Sak nr. 172: 
J.nr.487/81. 

Ragna. Schwenke foreslo: 
"Ba.mehagenemnd&s søknad om tilleggsbevilgning til I konto 
1.431.101 - inventar og utstyr til innkjøp av ny oppvask
maskin til Håpet. kommune.le bamehage imøtekommes." \ 
Innstillingen ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer avg· tt for 
Schwenlces forslag. 

},orsøk med aamordnint~ av og sama.rbeid om til tak for ba.rn 
i alderen 4 - 9 år. 
He:cman Kristoffersen foreslo: 
Pkt. · l - Tromsø kommune sier seg inte:reasort i å dalta i 

li 

li 

2 
3 

forsøksordning om samordning - og samarbeide om 
til tak for bam i a.lderen 4 - 9 år. 
l•'orsøk bør settes ip;a.ng pi et sted i kommunen. 
Bevilgning kr. 200.000 gis over post tilleggsbe
vilgninger og ekstra.bevilg:ninP,"er." 

Helge Jacobsen foreslo: 
"Tromsø kommune er interessert i å få utarbeidet en plan for 
tiltak for bam i alderen 4 - 9 år. 
Det fremmes søknad til staten om midler til utarbeidelse av 
slik plan." 
Votering: 
Innstillingen falt med 9 mot 8 stemmer. 
Heman Kristofferseno forslag- fa.l t med 14 mot 3 stemmer. 
Helge Jacobsens forslag - enstemmig vedtatt. 

(:Birthe Figenscbou o~ Trygve Lorentsen Rikk= 15). 
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. :~1!: n r. :'4: _l_J_~1~·c.i.n_c:1av LaJ ,: ~~?E.,}::9 IJ..GJ. ~: J. le l lla,UJ:2_:!,Un;_J,_'.~~l_!~;~-· 
( .J orm llauaJ1 ti] bake : J'/) . . I . nr . lj l :'? / 1J0. 

Sak nr. 61: 

J'cr l•'oslarn.l fo.cc:,lu: 
"'i'romHø kommuneo tyre f;·odJ-::,jr,an,:,r opJ>a:rlwid.el:::_ie::avta.J e 1,01 i.·:·-
f o l t llaup;ntua. fll.1r. ll<J/b, Liru:. ~15 mod de morknu.d1•r· : :0111 Il ', ', r• : •,,11 i.

øron er ko11u11e I; uuid." 
K,joll N. O.Lsen for~1:.;lo: 
"U t hyRr{ing a.v bolip;er på tomten skal være påbop.;yn I; 'i. nn, ,n :;,r · 

<:: tter n.t opJ)arboid.o1 ~;,~::a.vtu.J.f, er under:.;krcvat. 11 

~ l lc .rman KrJ::..to L'f<-n::;un fo.r.culo: 
"Ved oppa.rbeidelsesavta.le for boliGfel tet HaugstU.J. skaJ d t : 

r eelene p;,jelde som er vedtatt av kommunestyret i sak om kor",:.1urw
enr,.:1::;J cmcm t i. pri va.te boligu tbygg.i.ngsområder." 
::.:: t 1ile f'ør:.t votert over i1motillingon hvor det mcJ :·1 Ull) i. 

13 stemmer ble vedtatt at l::ommunen ikke får tild.e lin .'_:·:;re 1. l, 
Per r.'osland.o forslag ble vedtatt med 9 mot 8 ...?~~rruner. 
Hennan Kristoffersens forr:;lae; bortfaller. Vro:r!:.:i.11,~; I': : :. •:~ .. . . 1, ·!. 

t• 'orelegr:cs kommunosty re'L. 

J.:nr.14866/eo. 
Husbankens u tLnsvirksomhet i 1981. 
Henna.ri Kri stoffersen foreslo: 
"Pkt. 1. Husnemna.ds vedtak i redic;ert fo:on. (Hucnomnda endres til 

11 fo rmannskapet"). 

" 2. Tromsø fonnnnnakap ber om et møte mod Husbanken og Kom-
munal- og arbeidsde,Partementet snarest." 

Per Posland foreslo: 
Teknisk rådmanns konklusjon pkt . 1 til og med 5. 
Nytt pkt. 6: "Tromsø kommune må snarest oppta kontakt med Kommu

naldepartementet for å avklare Husba.nkeno fremtidige 
cirrangement i boligbyggingen i Tromsø." 

Per Foaland t rakk sitt forslag. 
Det ble ens t emmig fattet slikt ved.tak : 
Pkt. 1. He:rma.n Kristoffersens forJlag med foreslått endring. 

" 2. Av hensyn til den vanskelige situasjon husbygge::me aUr 
i ber Tromsø fonnannskap om ot møte med Husbanken og Kom
munal- og Arbeidsdepartementet snarest. 11 

Sak nr. 1287 : Søknad om bruksendring - Vestregt. JO.,, 
J. nr. 11130/81. Herman Kristoffersen foreslo ordet ikke tilføyc,t foran II i bruk:;-

endrin911 (ikke i br.G!ksondring). " 

:...<lk nr. 640: 
J.nr •• /. 

Sak nr. 505/583 : 
J.nr. 4794/81 

Tnnntill ingen ble vedtatt med 1 5 mot 2 stemmer avgitt iur ll(:n11 <111 

Kristoffersens forslag. 

Reguleringsplan med kart og reguleringsbestemmelser samt 
s lippasøknad for området Karvesletta, Kvaløya. 
Navnet "Karvealetta" endres til "Slettaelva" - dette ble 
tatt med 14 mot 2 stemmer. 
Herman Kristoffersen foreslo: 
"Planen skal omfatte mekanisk rensing. 11 

Herman Kristoffersen foreslo: 

ut -

ved-

'' F0 rretningsområdet må deles slik at det 
for beboerne 1 felte t ." 

gis en bedre dekning 

Videre "Mil flyttes lengere fra skolen". 

å o~f. runn - nedre 
del av Peder Hansens t. - A S L. Macks br eri • 1 

Hermann Kristoffersen foreslo: Leien økes med 
kr. 100. , pr. mnd til kr. 600,-. Innstillingen med 
Kristorfersena ondringatoralag ble vedtatt med 
•14 mot 2 stemmer avgitt for innatilling uendret. 
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Utsatt sak 
1215: Den kommunale boligmasse, tilstand, behov og tiltak. 

John Hauan foreslo: 
Pkt. 1A) Som teknisk rådmanne tilråding. 

11 B) Som teknisk rådmanns'. tilråding. 
" C) Kommunen forbeholder seg rett til ti utpeke e · 

" 
" 
" 

nærmere bestemt antall byggherrer blant ansa ·te 
hvert år innenfor de kommunale utbyggingsomr4der etter 
uttalelse fra de ansattes arbeidstakerorgani~aajoner. 
Prioritering av byggherrene foretas av formannskapet. 
Som tekn. rådmanns tilråding I 
Som tekn. rådmanns tilråding. I 
Regelen om maksimalt 3 Ars botid i kommunale ooliger 
opprettholdes fortsatt. I 
Leietakere som ikke er ansatt i koomunen, kan iklre sies 
opp fra sitt boforhold p.g.a. utløpet botid Jten at ved
kommende har fått tilbud om annen bolig som ~edkommende 
ut fra sine økonomiske og sosiale forutoetni~er ville 
være i stand til d greie sjøl. 

G) Kommunestyret skal hvert år ha seg forelagt rsoversikt 
over den kommWlale boligmasse, leietakere, og bolig-
søkere. I 

Pkt. 2 ) Lov om bolieformidling av 29. april 1977 gjø es ejeldende 
for Tromsø kommune. 

Hermann Kristoffersen foreslo: 
Nytt pkt. 1P' (til tekn. 's rådmanns innstilling): 

A) 

B) 

Botida i kommunale boliger settes til 5 år m,d adgang 
til :forlengelse for leietakere som er økonom:i,sk ute 
av stand til å skaffe seg annen bolig ved botidas 
utløp. 
Det ekal ikke foretas noen utkastelser p.g.a botida 
fra komm. boliger1uten at de det gjelder har lhatt an
ledning til å anke til formannskapet gjennom sosial
styret. 

Steinar Dreyer foreslo: 
Nytt pkt. E. 

Dreyers forslag i finansutvalget. 
Pkt. 2 ) · Tek:niek rådmanns foralag. 

Jobs. Mo:foes foreslo: 
Pkt. 1 Bl (!inanerådm.) 

D Utgår 
E 3 åre botid. 
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Sak nr. 472/81: 
.\<OHHU NENS Økol\JOM I 
Budsjettet 1981 - ny behandling. 
Ordføreren refere:7i;e innkomne skriv om bud aj ettforslaget 
for 1981 fra: 
1. 'from~ kommu."'.l&le Tjenestemannsforening/T:romzø Lærerla~ 

av 31. mars 1981. 
2. Det kommunale bame- og ungdomsutvalg av 3. april 1981. 
3. Arbeidsutvalget v/K:roken helse- og eosia.lsenter a.v 

31. mars 1981. 
4. Initiativkomiteen for Ksa.løysletta helse- og sosial

senter av 6. ~pril 1981 med 865 underskrifter. 
(John Haua.n møtte= 17). 
Herman Kristoffersen foreslo: 

"Under henvisning til den økonomiske situasjonen budsjett-
01 og det denne budsjettreguleringen representerer ber 
Tromsø foxma.nnskap om snarest å få tilført minimum 10 
millioner i ext:ra.ordinære midler fm statlige myndigheter. 
Før dette skjer mener formannskapet det ikke er forsva.1'
lig å bringe budsjettet i b&lanse gjennom behandling i 
kommunestyret. 11 '1-itl-J- 1 f _ <, 

J \'2\:=t-
1\J~tD ~~G,.. 

'JU{ l◊ "~ 

Formannskapet behandlet saken s.d. 
Hermann Kristoffersen foreslo: 
11 Forslag til uttalelse fra formannskapet til fylkesmannen O& 
kommunaldepartementet: 

·~ 

For tredje eang er budsjettet til 'rromsø kommune for 1961 avvic t 
av fylkesmannen i Troms, denne gangen på investeringssida. 
Tromsø formannslæ.p kan ikke godta denne reduksjonen pfi. inveaterinr;:;
sektoren, da vitale kommunale behov - f.eks. eldreoruoorg, :.skoler 
og barnehager, allerede er grovt forsømt. Tromsø fortn3nnskap 
kan av samme grunn ikke godta de av fylkesmannen antydede remrucj 
for 1982. Formannslæpet ser det tvert imot som en umulig oppgavu 
å skul.le ha ansvaret for kommunen dersom ikke investori:ngstukten 

øker i kommende fu:. F'onnunnskapet oppfordrer fylkesmannen til 
å støtte kommunens behov for ekstraordinære midler fra staten 
slik at blandt armet de ovenfornevnte oppgaver kan løses pi en 
:forsvarlig måte for befolkninga i kommunen 
Forslaget falt med 14 mot 2 stemmer. 

' J Interpellasjon fra representanten Hennnn Kristoffersen om: 

1tf,iutviklingen i Polen - Fakkeltog - Tverrpolitisk protest. 

å\ Ordføreren støttet fakkeltoget og anmodet kommunestyrets medlemmer til det 
samme, 

Interpellasjonen forøvrig ligger utenfor kommunestyrets virkeområde. 
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Sak nr. 491: 
J .nr. 4008 /81. 

-rRAA'KK 
Fartsdempende tiltak i Langnesvegcn. 
Herman Kristoffersen foreslo: 

Dette gjelder også.L.angnesveien. 

"l. Tromsø kommune mener at humper i vegbanen ikke er et gunj" ig 
fartsdempond.e til tak på. gjennomfa.rtaå.rer og hovedveier. 

,.,-- 2. Troms Fylkeskommune må derfor sette av midler til 13'jennom 
\---- Cl\ føring av andre til tak for å. skjenne bam og annen myk t 

"°' v.r\tf, ~' fikk . Lysregulerte krysningesteder og planskilte overganJer 
· J- kombinert med ledegjerder er bedre a.ltexna.tiver ettersom 

de 1;8.r hensyn til både kjørende og gående trafikanter. 

Sak nr. 166: 

3. Den sterke polariseringa a.v debatten om humpene i Langnes
veien er en direkte følge av A skulle løse alvorlige traf'kk-
problemer for billig. I 
Imidlertid vil Tromsø kommune ikke gå inn for fjeming av 
humpene i Langneeveien før ovennevnte til tak er aa.tt i vem." 

Marie Myreng Nilsen foreslo: 
"'l'romsø kommune anbefaler at de fartsdempende til tak i Langnet9 
vegen beholdes inntil de blir erstattet av a.ltexnative sikke , 
hetstil tak." 

Ordføreren foreslo saken utsatt. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

lDRelT 
J.nr.657/81. 

~ .Æ,/ 2:' R1 Bnman Krieto:t:fel"ffl.L :foreslo kr. 500,- ilevilget. 
Ingen bevilgning vedtatt med 14 mot 3 stemmer for Kriato~fer eno 

:forslag. 

DIVERSE 
' n .. -

Ordføreren refererte skriv av 22/9-81, fri.I disponent 'l'. Gangvik - innvitasjon tll { 
v flest mulig av bystyre- og_ formannskapsmedlemmene m/fruer til åpningen - forøvrig 

den eneste i Nord-N.orge . 1' Bou:>~ 

.w 
(!) 
),.j 
>, 
.w 

• Sak nr. 797: 
J.nr. 5259/81. 
J.nr. 5563/81 . 

; 2 c::J <o- y1 

Sak nr. 702: 

Sak nr. 993: 
J .nr. 6538/81. 

I 
Utlån/bruk av møtelokaler i St t 25 å or . . Utl nav dokumenter. 
Ragna Schwenke foreslo: 
"Teknisk rådmanns beskjed må tr kk t'lbak e es i e. Byplansjefen vurderer 
disponeringa av lokalene." 

Ragna Schwenkes forslag falt med 14 mot 2 stemmer. 
Formannskapets flertal l enig med rådmannen. 

Eriergikonferanse - PØKnad dk · 
-.-~-- --- " 0111 c _l'l2:..nq av._ u t9 i fter. 

;~::;n
1
~.i s t offerse~ tok <;PP teknisk rådmanns-tilrådiny . 

l. ingen fra f.inansradmannen ble vedtatt med o m 1 mot 4 stein-er som avgas for Herman Kristoffersens forslag. 

Regning for innlosjering - rasfare i Oldervik. 
I finansutvalgets møte idag ble det fattet slikt vedtak: 
"Ut fra de forel iggende omstendigheter finner kommunen å kunne be
vi lge kr. 2.000 i billighetserstatning. Dekning av post 1.881.291 
ved overføring fra reserverte t illeggsbevilgninger post 1. 889.291. 
Enstemmig vedtatt." 

Anne Kari Rom foreslo kr. 7.500 bevilget. "Olsen" rettes til 
"Hansen". 
Finansutvalgets tilrådi ng b l e vedtatt med 15 mot 1 stemme fo • Roms 
forslag. 

.I 
·' 

,· 
I 
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Sak nr. 1083: Kriterier for innvilgelse a.;; søknader om nye akjenkebevil
J.nr.2662J81. Unger i inneværende bevill i.ngaperiode. 

Skriv av 7/9-81 fra. Terrassen -72, referert. 
Per l<'osland foreslo a.1 tema ti v II. 

---4 Ragna Schwenk:e satte fram slikt tillegg til a.ltema. ti v II: 

Sak nr. 1084: 
J.nr.7651/81. 

7 

"Tromsø kommunestyre ser imidlertid ikke noe behov for å 
øke antallet skjenkebevillinger vesentlig. Det vil derfor 
heller ikke være noen automatikk i å gi nye bevillinger 
dersom noen av de nåværende utgår." 
Birthe Figenschou foreslo: 
"Alt. I . pkt. 2 endres taket til 33 skjenkebevillinger." 
Pkt. 3 - foran siste setning tilføyes: 

"Eventuel;t nye bevillinger som gis etter slik kvali tetsvu:r-
dering . tildeles steder som legger hovedvekten på matserve:r-
ing, li 

Per Fosla.nds forslag, Alt. lI - ble vedtatt med 9 mot 7 stem
mer for Alt. I, pkt. 1. 
Ragna Schwenkes tilleggsforalag falt med 11 mot 5 stemmer. 
Birthe l<'igenschous tilleggsforelag til pkt. 3 - falt med 11 
mot 5 stemmer. 
Forelegges kommunestyret. 

Forhåndsvurderin av søknad om sk enkebevillin for øl, 
vin o brennevin i restaurant hotell - Nils Ivar Evertsen. 
Ranga Schwenke foreslo : "Nila Ivar Evertsen gis ikke forhånds
samtykke til søknad om skjenkebevilling for øl i~l- 2 og 
vin til spisegjester og sluttede selskap i resta.u:rant/eervel'.'
ingslokale i planlagt hotellbygg i Søndre Tollbugt. 9." 
Birthe Pigenschou foreslo: 
"Saken utsettes inntil f-aak 1083 er behandlet av kommune
styret". 
Utsettelse ble vedtatt med 15 mot l stemme. 

POLrrl Sl<E VTl"P. LE '-SER, - BEVILG,,,V/f\J(;ER, 

1\1_.'Ti'i Sak nr. 186: 
. J.nr.1123/81. 

Solidatitet med Mødre 
He:onan Kristo 

- tilskott. 
evi!eit. 

:.iak nr. 104: 

F 
J.nr.605/81. 

~'\\(. ri 

Sak nr. 436: 
J .nr •• /. 

u-e./4-z-e;ct 
Afgha.ni:rl;a.n~.komitoer~. i No.q-~·c - lljdp til i\f1~hani:.:tau. 
Helge Jacobsen fore:::ilo kr. 5.000,- bevilget. 
He:ruia.n Kri:::itofferscn foreslo ler. 10.000,-. 
Help;e . Ja.cobcens for:::lap: vedta.tt med 16 mot 1 :::tcmrne for Kril:ltof
forocnu for:;lag. 
Beløpet dekkes av pout l.Ulll.291 - 1981. 

Innbydelse til besøk i Murmansk 24. - 29. april 1981. 
Hermann Kristoffersen satte fram slikt forslag: 
"Under henvisning til situasjonen i Afgahanaistan og Polen 
finner Tromsø formannskap ikke å kunne sende noen delegasjon 
til Munnansk i år." 

Helge Jakobsen foreslo at kommunen tar imot innbydelsen til å 
besøke Murmansk. 11 stemmer avgitt for Helge Jakobsen - 5 
stemmer ble avgitt for He:rmann Kristoffersens forslag. 
Trygve Lorentsen foreslo at Ernst Mathisen får reise. 
Helge Jakobsen foreslo: Ordfører Erlend Ria.n og Tor Forfang med 
John Hauan som reserve. 
Bjørn Kaldhol foreslo: Birthe Figenachou. Forslaget på John 
Hau.an trukket. Tor Forfang fikk: 11 stemmer, 5 stemmer avgitt for 
Birthe Figenschou. Birthe Figenschou blir reserve. Enstemmig 
vedtatt. 
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OLJE 
5ER,t1)&~P HOT OlJE bl1'~Df !~ 

Det må. dorfo~ bli \.' ~ ~r: . i,.i.. ., t,; ••• nuv-x· ~~ ..;:Ll..:r0 i;yotonu:ådeno mot 
spesiol t oljoforur0ni:.dl .11;;. v- ~ni G.t FJ-ca.tc.:1 lc,ggor opp b~red.oka.,Po
lagro i kommun i:,;: '1-V ;r i ',- ,, ~~ c-..t--:d :rn .:.. ~ ru.}dv1:1nd.lg oiI :i::het mot 
olje foru:t'<)nsni,,s 'J 1i-;_. .:. , • 

7 Anno Ka.ri 110111 i\;; -~.:.i. t.; , SAi< :2"3«-
"l. som refel.~l.'t. 
2. En foru~ Li.J(l·t;nln f, /G ,· :·;, ,-.ii . .l ',1 ,1:pcl;;,., H"v :J~l.-tJUalmpuplv.n or a.t 

det ru.,dv6'ndig.: L1;11;.;, ., ~• •. v 1;u.t1,:.dv1l ~x:;;.:;;1ettea. I 
3. Tl.'omøø komnnmCI -:;;:..• -:,v <i;:it o-p1lfo. ~ning ~-t atu.ton bør overta. 

d t h 1 k . .. . f ·, . k 1 
8 I:) fj " ·c,:i101,il ; ; . .; . ''. ·, ·. · .. ' •. .: . C ,.· u .: .J {.1 ._. c ·ri.d:,t; .L Ollllllip.Wl. 

Det op1r~ ci,r-:l'<;.: ,·.,, , '. :c. -i"i t.111,$.,. ta, :ti. :; t1,~i,w1 om liJloUijig av X'9-

fuojonon fol! 111Lh ,, • [ .. ,, t ,, : dli;;ilvtt ai. lld1't a.v inannslæpa-
ety:rl<:e. " I 

Odd Lundbe1.·g fm tto L .:. 1;i i , ., ki.; {«--.d..cv i. fo :..·..ii.;l.,{, 
"l. Tromsø kouUDu:no:·;t;p·;. , ._.,. ;: ,.1· :i.kk <1 ~-,., _, . .;~Tffti.,lrn.}Jtita for~la,g til 

oljover11bor-ad1:;i.......,i1,;1, .; , ., 1 1 :.1:,~ ·,N..:.u i.11.it ,.d .. ;),:::sk:Adi,r. ~en sond.es 
tilbake til wbnu-.i..i; i., .:.r: j ..:, .1i;.;..1, .a<.1 (l 1iålii;ld om at det utarbeides 
en be~daka.1JopL~,1 {._, ,: 1:i .1,/ ;;-,,, :rn ,,1..-. .. ,n· i •-:.-,J.iotiak i forhold 
til det aow e:c J...;,•J;..:i,:., :n ,;,,-il. .:; jO!li u,,. l/1., .,.nnCJ-t olje Iring 
på T:romuøflak1r~~ I! 

0rdf11reren fo:rxwlo b 0;-1,·1;111;.; -,; ·w..le i:;;:..:i - ) rn Ln. Oi.$ inge replikk
vekaling. V11dtu.t-t li,..; ,.l ,."/ ,,11/ ~ 1 otv.iuuv. 

~jwm Kald.hol forouioi 
"Kommunestynt ber O❖ {,. f1)~.'ql~':<,"t cmnJ Gf>t.n o;,.;.lc on orlant ing om 
og vurderinJJ a.v dun ol~]tt1ro:,~r: l)(t:,.--odG1ci;iiJ r, om or etablo:.:t pg plan
lagt !or 4. !llllto utø:r-ro 1)1:} ouloli:pp u·~c:.11'01.· kysten a.v Troms." 
Voteringz 
Det ble først votf, .d; •.,v .: ,· ()(;,l Llmd1>11:nrn wtdrod<t fora1.n.[; ... ut
settolsesfo:rolat{ -- i'f,L, ·, ... . :.: , C .. ,.J.t 1,J(id 66 mot 2 u tommer. 
Innatilli11gun blo d. ,, :i·v 1, i, .; :,: •; . .,J.w.tt i:uctl 64 1Aot •1 stemmer. 
Anne Kari Roma forulut:;\, pld; :? - ble V,ildtn.tt Hwd 65 mot 3 stemmer. 
Ordflilreron foroalo wv:d.i;'-' .l\., eJiJ lan/O'.V'O:r-.-w1ct.t wlJolnlutru;ijonen. 
Ettel' anmodning bJ u . d,, L v...,, , l d -t li. 14 <1JJl> b,i..,n1 Ku.ltl.holu forulag 
til J.•oi.J..i to·~ob(lbi. .... iJ.:U.a,::;. 
1',orølaget ble onutoi,.rn.:li:.,; Vv(i tQ.'i;t" iN:r:iB.:, fornl..i.g ovorsendea 

a.dministra.øjonen. l!:i.,Qto,u1i.!.ii?,· ved~~t. 

k.. 1>e.øvEeo~tQ" PA' J:'.fA.&L<IM-N~cN Yt"f.· 80 ,1/ Interpellasjon fra Lillian Johnsen og He:cman Kristoffersen om: 
· l 'l, ~Prøveboring på Fugløy-banken i 1980. 

He::man Kriatofforsen fikk ordet for ne:cmere redegjliJrelae av i.nterpellaajo~en. 

Heman Kristoffersen satte f:ram slikt forslat: 
"Tromsø kolDIIIWleaty're anmoder Stortinget om å utsette prøvebori.nsa, på 'l'romøøfi&ket 
foreløpig for l A.r. '' 
OJ:d.f'øreren avviste votering over .forslaget. 
Foralaget oversende• f'oxmannak&pet. 

0 
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D1\/ERSE: 
LOV Å SYNGE PÅ GATA~ q/'-4 · to 

~:;a.k nr. 98: Nye 1i0Htivedtck tcr for Tromoø . 
Aud 0verå. Pyhn foreslo: 
Foralar,- til nytt ledd. (4. ledd.) .i. :~ 52 , 
'1-kokromontor nom dyr etterlater ooc; på offcntlie ntod ukal otrtl.k:.; 
fjemes av dyrets eier eller ledna.ger." 

_Skulle ikke behøve å sinke r~dkjcnnelnon, da. 'l'rondheim ha.r fått 
godkjent slik formulering). 
Herman Kristoffersen foren l o : 
§ 6 føre san · oc; musikk" utgår. 

siste avsnitt, ut . · r. 
§ 7 siste ·ootning utgår. 
~ 34, pkt. 4 - utc-.1r. 
Votering: 
§ 6 - Herman Kristoffersens forslag - "Framføre sa.ne; og musikk" 
ut~r -· fcx.l t mod ')G mot 11 :::temmer. 
Videre - forslaect om a.t "ni ste avoni tt, ute.'ir" - fo.1-~ med 61 
mot G stemmer. 
~ 1 - Kristoffersens forslae - falt med 60 mot 7 stemmer. 
') 32 - Aud Overå. :b'yhns forslag - ble vedtatt mocl 57 mot 10 o·t;cmmor. 
§ 34 - Kristoffersen:J forslag - "pkt. 4 - utgår" - falt med 

60 mot 7 stemmer. 
Ponna.nnskapeta innstilline fo:røvrig - · ble enstemmig vedtatt . 

cN KVINJÆ I GEAJER.ALPLANvrVALGET ~ 2f'·,o 
3. Generalplanutvalget. 

Ragna Sohwenke foreslo: "Johs. Sørensen utp;:\r. Som nytt medl em 
forealda: "Anne Kari Rom" 011, som neatformann 'foreslAs:"Ir11'.0lf 
Sjursnen". l•'orslagot for Anne Kari Hom som medlem falt. med GG 
mot 3 stellllller. Forslaget forøvrig, trukket. 
Innstillinge~ ble deretter enstemmig vedtatt. 

SOVJET VT AV At:~ANI srAN 
Skriv !ra H.e:rmana Krl.tftol:i:oroen - utte.ielse 1'ra kommuneatyrf:lt - Sovj,; t ~: 
innmarsj i Uganistan. 
Interpellasjonene og uttalelsen om Afganistan utsettes til neste ;.:1.ø ·.:.t't 

i kommunestyret, 20. februar 1980. Enst vedtatt. 

k'ot1MlJNcNS 
8 LA. o '0 si-rBE<:;", l q ~ 

Herman Kristoffersen satte fram slikt forelag~ 
111. Tromsø kommune ser seg ikke istand til å. beta.le verken renter 

eller avd:rag på an i Kommunalbanken for 1980. 
· 2. Aneettolseeeto'Q'Dan Ol>llheves. 11 

.lie:man Kristofferseas fo~g (:Betaling av lån/renter) - forslaget 
!alt med 6o mot 8 stemmer. · 
Pkt. 2 - (an86tteleestoppen o:p_pheves) forslaget .t'a.lt med 60 

mot 8 stemmer. 
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Sale nr. ~71: 
J.nr.1289/81. 

Sak nr. 905: 
J. nr. 742c:;;a1. 

~.Lci ~KONHUNENS E.iENDOM 
SaJ.g av kommunena eiendom Sjøga ta. 4. . 
O:rdføreren refererte skriv fra a:rlci tektlaget ved E na.r Sørensen. 
Skriv av 23/3-81 fra Sigurd Ham:ra.n. Skriv av 19/3-Æ-Jll fxa a4vo:,at 

Vebjøm Ytreberg. 
Birthe Figensåhou foreslo: 

"Saken utsettes. Interesserte kjøpere må innen utgal'lp;en av 
mai fmmlegge prosjekt for utnyttelse av det aktuel~e område. 
Pxosjektene forelegges bygningsxådet til uttalelse før foxmann-
ska.pet avgjør salg." 
He:man Kristoffersen foreslo: 

"Ba.re kjøpere som vil rehabilitere eksisterende by ·nger even-
tuelt bevare det eksiste:rende miljø vil være aktuel e." 
:::!.::-the ~'igenschous forslag - enstemmig vedtatt. 
Herman Kristoffersens forslag - falt med 15 mot 2 s •ommer. 

Salg av Conrad Holmbocsvei 41. I 
Saken behandlet i finansutvalgets møte i dag hvor det ble fattet 
slikt vedtak: I 
"Beløpet endres til kr. 525.000 +tinglysingsgebyr.Utgifter i 
forbindelse med tidligere feil tinglysing dekkes av kommunen." 

Enstemmig vedtatt. I 
Anne Kari Rom foreslo beløpet satt til kr. 580.000. 
Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 1 stemme for oms for~lag. 

,.>aK nr. 478/81: Kommuna.l overtakelse av Løvold Cementvarefabrik. 
Herman Kri otofferaen fremla ;2 forslag: \ 

Nr. 1 
"'I'romsø formannskap mener kommunal overtelcelse avi Løvold 
Cementvarefabrikk og pukkve:dc er et bedre altemativ 
enn .. en even tue 11 konkurs I:!~~. ~an ~911-:f'øre tap av . I. 
30 a.rbeidsplaaser og atopp i leve1'8Zlaen 1.v nødv5rdige 
betongvarer til bygge og anleggabø.nsjen. Fomannakapet 
pålegger administrasjonen l tølge saken videre etter disse 
retningslinjer. 

fu kommunal overtakelse skal f.•ventuel t bare skje med sikte! 
på snarlig salg til andre kjøpere." 

N~ 2 I 
"I tilfelle av kollk:urs v.Løvold skal kommunen eventuelt 

gjennom sitt a.rbeide i et bostyre engasjere seg f•r at 
a.rbeideme skal bli minst mulig skadelidende Dl?hensyn til 
øk. rettigheter." 
Helge Ja.cobsen foreslo: 

"Før formannskapet ta.r endelig standpunkt til eventuell ove!I
ta.kelse bør det forelig~ avta.le om videre utleie av betong
varefabrikken og steinbruddet til fima.et Nils Meland A/S, 
Tromsø Betongindustri eller eventuelt andre interessenter. 11 

Helge Jacobsens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 
Det ble ikke votert over Herman Kristoffersens forslag. 

(Per Fosland gikk= 16) 
(Tor Kaasen gikk) 
(Ordfører Erlend Rien, Sigmund ~keen, Helge Jacobsen 
gitt= 13). 

Etter kort pause, ledet vara.ordfører Trygve Lorentsen mr,tet. 
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Kommunestyre 1981 

Sak nr.115:Plan for bedriftshelsetjenest~!!:?.E!~• 
Anne Kari Rom foreslo: 

~b.2.9J?r "Det skal opprettes bedriftshelset.ioneste for kommuna.le arbeidstakere. 
-·/ 1',oi:mannska.pet pålegges å legee f:ra.111 sak om dette .for Tromsø kommune-

:ZS.11.81 ~, 

\ 

\ 

styre i løpet a.v 1981." 

Ordføreren foreslo for~.la :~et oversendt fonuannska.pet uten rea.11.
tetsbehandling. ,·:nstemmi .... ved ta.tt. 
Innstillingen b~e enstemm i r,- vedtatt. 

Anne Kari Rom foreslo: 
8udij~ii{u,t'l9 ~t .;l5i1

1 
"Tromsdalen helse- og sosialsenter: 

500.000 over 1981 budsjet't'et, Det gis en første bevilgning på kr. 
og prosjektet sendes ut på anbud. 
Skatteanslaget økes tilsvarende." 

f"t\-L "T med., 5 q f\1 o"'t 8 G' fe.,,,,,., e ,.. . 

Post 1.316.401 Tromsdalen helse- og sosialsenter. 

Post l. 318. 401 

Post l. 319.0ll 

Post l. 322. 401 

Johs. ·Mofoss fores lo -at posten settes i O og låneopp
taket reduseres med kr. 500.000 . 

Johan P. Barlindhaug f oreslo pos ten ført opp med 
kr. 500.000 som dekkes ved Økning av vann- og kloakk
avgiftene, jfr. forslag unde r post 1 .210.4 36 Tomas
jord skole. 

Bi Haavind t ok opp sitt for s lag f ra formannskapet. 
Posten føres opp med kr. 3 mill . 

• 
Ragna Schwenke foreslo at posten føres opp med 
kr, 3.000.000. 
Johs.Mofoss forsl~ falt med 38 mot 3o stennner. 
Johan P. Barlindhaugs forslag om å bevilge kr. 500.000 
ble vedtatt med 60 mot 8 stemmer avgitt for Ragna 
Schwenke/Bi Haavinds forslag (kr. 3 , 000.000). 

Beløpet dek: ~sved økt låneopptak i Tromsøbankene. 

Ombygging Kroken he lse - og sos i a lse nter . 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med kr . 50.000 
fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mo t 8 s t e mmer. 

Kvaløysletta hel s e- og sos i a lsenter lønn i faste 
stillinger. 
Ragna Schwenke f oreslo: 
"Det opprettes ½ ny stilling som lege sekretær ." 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemme r. 

Tromsøysund sykehjem. 
Ragna Schwenke foreslo pos ten ført opp med 2,67 mill . 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 
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Anne Kari Rom foreslo: B~.ct;(.rc-9 14/6'-:-- g I 
"Post 1.461.011 Lønn hjemme,-hjelp tilleggsbevilgus 

Skatteanslaget økes tilsvarende." 
kr. 1, S mi 11. 

Johan P. Barlindhaug gikk; 66. 
Sigmund Eriksen gikk c 65. 

~--<=¾ r ·t - 8 

Helge Rakstang gikk - Marit Valdermo kom a: 68. Bu.c<s·øttrce· 
'---1<-'. (d Cl'. g-i_ lo/g-81 _ Herman Kristoffersen tok opp sitt forslag fra formanns~apet, slik, 

I\. "\'' _ ~~/'Post 1.420.363 Hjelp til livsopphold/bidrag - posten Økc~l5fd 8' 
- ·-·---· - ---~➔- kr. 500.000. 51-

Anne Kari Rom, subsidiært forslag: 8uol~f-e,ttte3 · 
"På neste kommunestyremøte ;t,nsker vi lagt fram en analyse av 
sosialbudsjettet som viser behov {Qr eventuelle ekstrabevila-
ninger." E::: ~~'Umr):'t ~ txd.i~ 

Votering: _., 

Sak nr. 254: fudij-ett 1981 - behov for tilleggsbevilæ,inger og reæilel:'1-
ingsendringer på H.ka,p. 1. 4. Sosial omsorg og aoøial trygd. 
Bjøm Ka.J.dhol satte fram slikt foralag, 

~'3~ ... ol "Det tilleggsbevilges kr. 200.000 Hjelp til liveopphold. 
'/I.ri l> Kr. 25.000 til Ovematting eybelbuø. 

Dekning: 
Skatteanøl":et poet 1.900.761 økes fra kr. 1.191.550.000,-
til kr. l.191. 775.000.-". (SdtJ4,{,- I --=, Anne lC&ri Rom tQk QPP Ra&na Schwonkea forslag fra formanns~~~ ·'(f:n<P-5) \ 

tl_J-E '1M E ~EL P Videre bl~ det satt fram slikt tilleggsforslag: 
"Tillegg til post 1.461 - h.jemmeh.jelp. 
Det fora.tsettes fortsatt ingen reduksjon &v entall timer 

---1~~- pr. ~to. 
Tove Fløysvik foreslo: 
"Tromsø kommun&etyre henstiller til Dep. å vurdere re.fuajons
ordningen for hjemmehjelpsordningen i Tromsø kommune." 

Innstillin8lr'ltil vedtak endres slik: 

'' Formannskapet■ forslag til regulering av sosialbudsjett -
finanarådmamums torsla.g-med de ftlldringer eom er vedtatt 
av fomarmøk&pet (post 1. 461 og post 091) -, vedtas.'' 
Votering: · · · -· ---
Anne Kari Roms forslag (sosialsjefens forslag osv.) falt 
med 56 mot 8 stemmer. 
Roms forslag - uttalelse - falt med 55 mot 9 stemmer. 
Bjøm Kaldhola forslag - Hjelp til livsopphold post - 363 -
ble vedtatt med 41 mot 23 stemmer. 
Kaldhole forslag til - Overnatting hybelhus - ~f - ble en
stemmig vedtatt. 
Tove Fløyavike forslag ble enstemmig vedtatt. 
Anne Kari Roms forslag - tillegg til poøt 1.461 - Hjemmehjelp 
falt med. 56 mot 8 stemmer. 
Innstillingen forøvrig ble enstemmig vedtatt. 
Post 1.900. 761 Skatt på foJ.'IDUe og inntekt - økes med 

kr. 225.000. linatellllllig vedtatt. 
l fraværende under voteringen. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



UNC100M r . 

Interpellasjon fm representanten Anne Ka.ri Rom om: 
Na.xt:otikamisbruk - kriminalitet blant stadig~ ungdom - Økende arb ids
ledigheter for helt unge. Uorga.nieertewlgd.om i eent:rwn - Et sted å væ • 
Ungdomstilbud til ungdom i TromsdaJ.en. 

, Arbeidsplasser til ungdom m.m. 

Interpellanten .fikk ordet og {(;1J, ytterligere orientering om inte,pellas onen. 

Ordføreren svarte på interpellasjonen. 

~Y,-SI Det deltok en rekke representanter i debatten. 

Ordfører Erlend Rian sa.tte fram slikt forslag; 
"Foxmannska.pet bes nedsette et tverrfaglig utvalg uom gjennom en mek utred
ning kan se næ:cmere på hvilke tiltak kommunen ka.n iverksette for å. red-bere 
arbeidsledigheten blant ungd.om. I 
Utval.get bør ha. representanter fra skolekontoret, sosialkontoret, Utekontalct8D, 
kulturkontoret og teknisk rådmanne kontor og bør arbeide i nær kontakt mod 
Arbeidet'o:midlingen og arbeidslivets organisa.sjoner. 11 

Forslaget oversendes formannskapet. Enstemmig vedtatt. 

Unsdem.s~5jon~ . 7/20- 81 
Ordføreren med gruppelederne forlot nå møtesalen for åta imot deputasjone, mens 
kommunestyret tok pause i forhandlingene. 

Etter noen minutter kom ordføreren og gruppelederne tilbake, hvorett.er han refe
rerte denne henvendelse til kommunestyret: 

"Ungdomsaksjonen i Tromsø stiller følgende minimumsbetingelser til v~dtak 
i bystyret ved behandlingen av ungdomsutredninga: I 
Ungdommens Hus skal stå ferdig i Trom!-.iØ sentrum innen utgangen av 1p82. 
Planlegging, bruk og finansiering skal være klargjort innen uLyan~ep av 
april 1982. Brukerne skal tas med i planlegginga. Formålet med prosocktet 
er at ungdom blir tatt aktivt med i planlegging, drift 09 styring. I 
Vi ønsker aktivitet, - ikke passivisering og oppbevaring. 

Ungdomsaksjonen· stiller dette punktet som det viktigste og vesentligste 
for ungdom i Tromsø. 

Uten at dette punktet blir vedtatt kan vi ikke stole på politikerne. Da 
må vi ta de nødvendige konsekvensene av en negativ reaksjon. Vi har sam
arbeida med kommunen fordi vi har et håp om å bli forstått. Vi har ført 
en defensiv kamp etter kommunens spilleregler fordi vi vil ha et al erna
tiv til oss og til våre kamerater som gfr til hælvete i denne byen. I 

OVERLEVERES BYSTYRET ANGÅENDE BEHANDLINGEN AV UNGDOMSMELDINGA OG FORSLAGET 
OM UNGDOMMENS HUS I VESTREGATA 48. I 
l. Hele lærfabrikkbeløpet uavkortet til Ungdommens Hus i Vestregata 48. 

Beløpene til Kvaløysletta og Ungdomsklubbene skal tas fra det . ordinær~ 
budsjettet, eller hentes ut fra staten (ses. 10 i kommunens Ungdoms
utredning). 

2. Befaring på vestregt. 48 innen 14. oktober, der alle berørt<! parter 
deltar (kommunen, Ungd.aksjonEJl Amatørteaterbevegelsen, ungd.klubbene 
samt andre interesserte). 

3. Starta~ arbeide med å pusse opp kjelleren i Vestregt. 48 for å 
d:nne til en alkc,holfri kafe som skal være en del av ungdommens 
sa snart Hålogaland Teater drar på turne (om ca. tre uker). 

gjøre 
Hus, 

4. Representanter for brukerne av Ungdommens Hus tas med i planle in en 
av dette fra før:Jte stund." gg g 
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På grunn av det stQre oppmøte av publikum - spesielt unR'(lom .- refererte ord
.føreren§ 19 i kommunestyrets reglement om orden i sa.len oe bygningen. 

Sek nr. 99: Tromsø konununes bu.ds ett 1981 - N behandlin • 
(Helmot K:ra.ne møtte= 08. 
Ordføreren opplyste at punkt 6 i innstillingen kunne utgi, da. 

l( d-,-1, i f{ låneopptak er behandlet under sek 108. 
· Henna.n Kristoffersen tok opp sitt så.lydende forslag fra fo:rma.nn

skapet: 
"Under henvisning til den økonomiske situasjon budsjett-81 og rlP.t. 
denne budsjettreguleringen representerer ber Tromsø fprmannskap 
om snarest å få tilført minimum 10 mill. kr. ekstm ordinære 
midler fm statlige myndigheter. 
Før dette skjer mener fo:rma.nnskapet det ikke er forsu.rlig å bringe 
budsjettet i balanse gjennom behandling i kommunestyret." 
I tillegg foreslo Herman Kristoffersen: 
" Kr. 70.000 bevilges til kommunens andel ved inntak av arbeids
~ l"'~ ungdan til arbeide i kommunal regi. 

/ Bevilgningen dekkes ved tilsvarende reduksjon av post 
tilleggsbevilgninger og ekst:ra.bevilen.:i.nger. 11 

Irene Bertheussen la f:rem disse forslag: 
"Økninga i skatteanslaget :rundes av till 1/2 million, slik at 
post 1.541.341, tilskudd til ungdomsarbeid, økes med kr. 200.000,
(til kr. 340.000,-). 11 

"Post l. 4 • 1.0 - Planle r.-in un omssenter i sent:rum. 
Det tas sikte på å snarest mulig f, realisert et unr,domsoenter 
i sentrum. 
Planlegginga. startes nå, og det bevilges penger til å realisere 
dette på 1982-budsjettet. 
Oversendes fo:rroanri.sk:apet o,~ behandles oammen med unR'(lomsu tred
ninga. 11 

0:ro!øreren refererte brev a.v 2.4.1981 fra helserådet om bevilg
ninger på budsjettet for 1901 til Tromsdalen og Kval.øya heloe-
og sosialsenter. 

--l)~ungdomsa.ksjonen v/Torbjøm Bra.ndeggen ba i brev om å få leg~e fram 
sitt syn på kommunena unr,'do;napoli tikk. Ordføreren opplyste a.t 
reglementet for kommunestyret ikke ga a.dga.ng til det sa.mt:tdig 
som han opplyste at det kunne bli adgang å sende en deputasjon 
til kommunestyret når ungdomsmeldingen skal behandles. 

➔Hexma.n Kristoffersen foreslo at "Ungdomsaksjonen" akulle få. a.nlednin,s 
til å. fremføre sitt ærend i rnøtet. 
Forslaget ble nedvotert med klart nertaJ.l. 

(F:t:ode Jensen og 1'1inn Dy,i permittertes ;;.: 66) 
Under voteringen over He:rma.n Kristoffersens forsla.g kom det frem 
det tilstedeværende ungdomspublikums høylydte protester, piping 

( og andre mishagsytringer som. forstyrret møtet i den grad at ord
føreren må.tte avbryte forhandlingene. 'Da. enmodn~ngen om å. fjerne 
seg fra møtesalen ikke ble ette:rlcommet ble forhandlingene etter 
konferanse med g:ruppeføreme vedtatt flyttet til kantinen i Råd
huset. 

( Odd Lundberg og Kjell Fjørto:ft penni ttertes == 64). 
Kl:. 20.30 ble møt~t :på. ny satt i Hå.dhusets kantine. 
Ved navneopprop viste det seg a.t sa.mtlitW 64 representanter va.r 
tilstede. 
Den foreliggende innstilling og de fnmsatte forslag ble tatt 
opp til votering, idet tidligere votering i saken enstommi~ ble 
opphevet. 
He:rman Kristoffersens forslag om tilakott fra. sta.ten falt med 
57 mot 7 stemmer. 
Hans forslag om bovilr,ninr,- på kr. 70.000,- til arbeidoløo unr,dom 
falt med 51 mot 13 stemmer. 
Irene Bertheusaens forslag om tilskudd til ungdomaa.rbeid fa.l t 
med 57 mot 7 stemmer. 
Hennes forslag om ungdomssenter i sentrum ble enotemmi(~ vedt.a.tt ~t oversendt fo:r:ma.nnakapct. 

3 ble vedtatt med 5711'11'1t 
4 ble enstemmig vedtat+ 
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Herman Kristoffersen foreslo: "Sak 249 behandles i ekstra.ordinært møte 
30. september." ( -;L.5 t) K2/q-BJ 
Forsl88et falt med 56 mo t 8 stemmer. 

r-

Sak 257: Fritidstilbud til barn og cngdom i Tromsø kommune. 

~~ 
}.J.,wl)t;Snr!) 
~SL.O ~ 

Geir Risse foreslo: 
"Pkt. · 8. Restere11de midler av salgssummen for "Lærfabrikken", 

kr. 980.000 disponeres ti l et aktivitetshus i sentr 

Pkt. 9. Vestregt . 48 med tilbygg brukes til aktivitetshus. den videre 
planlegging av innhold, aktiviteter, styreform etc. trekkes 
representanter fl."'lr brukergruppene med." 

Ragna Schwenke fores lo: 
"Pkt . 7. "av midlene fra "Lærfabrikk" 

"over det ordinære budsjett." 
- salget" erstattes med: 

I 
Pkt. 8. 

Pkt. 9. 

"av midlene fra "Lærfabrikk" - salget" erstattes med: "over 
det ordinære budsjett". j 
Andre avsnitt erstattes med: Midlene fra Lærfabrikk-salget skal 
i sin he lhet benyttes til ungdommens hus i sentrum. 

endringer/tilføyninger slik at ordlyden i pkt. blir følgende: 
"Vestregt . 48 med tilbygg skal i sin helhet brukes il ungdom

mens Hus. 
I den videre planlegging av innhold, aktiviteter, ~tyreform 
etc.trekkes representanter for ungdommen, minimum 2 fra Ung
domsaksjonen og 2 fra hver av ungdomsklubbene med. jForutset
ningen er at huset i vesentlig grad styres av ungdommen selv, 
videre bør utbedring og innredning av bygnin~en sk j e ved at 
kommunen engasjerer arbeidsledig ungdom og at ungddmmen til
bys å delta med dugnadarbeide. 
Planlegginen starter omgående med befaring innen l. oktober 
d .å. for en trinnvis utbedring/ominnredning fra begynnelsen 
av 1982 og fram til HT's flytting til Kulturhuset. j 
Oppussing av kjelleren skal starte når HT drar på •in først
kommende turne, ca. 3 uker fra d.d." 

Irene Bertheussen foreslo: 
"Tillegg til pkt . 9: Forutsetningen for disponeringen av denne eiendom

men er at de som er forespeilt innflytting her 
forøvrig skaffes lokaler til sine aktiviteter. 
Dette gjelder særlig amatørteatergruppene. Kommune
styret må få seg forelagt en plan for hvordan det 
kan skaffes lokale r til dem i løpet av høsten 1981." 

Tillegg til Ragna Schwenkes forslag: 

4 11 2· representanter fra. Rockeklubben". 

K~turstyret bes ta initiativ til at et fellesorgan eta.blJ ree 
for å samordne ulike fritidstilbud for ba.m- og ungdom i Lun
heimom:rådet . Kommunen vil da ~e 

a) gi tilskott til bame- og ungdomstiltak i fellesorganets 
regi i Terassen borettslagsaktivitetsenter. 

b) godkjenne en junior og/eller m1gdomsklubb i fellesorganets 
regi som berE:·ttiger til de spesielle tilskott som gjeld9r 
for slike tiltak." 

Viggo Fjellberg fol:-eslo: 

"Kommunestyret ber formannskapet, under henvisning til innstil!ling
ens punkt 15, å Vl.U'tiere om tomta. på Alfheim - og de b~ggeplanJr 
som foreligger for et m1gdomshus på denne - kan være et mulig 
altemativ for Rønbeckplanens intensjoner om et allaktivitet~tius 
i sentrum. " 

Q 

www.pdf-arkivet.no (2020)



~ 

" 

Sak nr. 93: 

Post 1. 21Q._.101 
\___ ) 

Post 1. 210.102 

Post 1,210.151 

Post l. 210.153 

Post 1.210.261 

Post 1.210.295 

~ 
Post 1.210.410 

--~ 
Post l. 210. 411 

-3 
Post 1. 210.430 

7 
Post 1.12(:). 041 

--9 \ 

SKOLE 
Gjenopprettins: a.v Bakkejord nkolekrets. 
Rae;na Schwenke foreslo: 
"Det opprettes a(~n smli.skolelcreto for Ba.kkejord, 1-3.årskull, med 
sikte på oppstart så sna.rt bametaJ.let tilla.ter det." 
Innstillingen ble vedtatt med 60 mot 9 stemmer for HaJ91B, Schwenkes 
forslag. 

BUDSJETT FOR.SLAE) fq<33 
Inventar. 
Ragna Schwenke foreslo posten økt med kr. 970.000 fra 
kr. 250.000 til kr. 1.220.000. 
Forslaget falt med 60 mot 8 st,muner. 

Læremidler, undervi s nJnq - utstyr. 
Ragna Schwenke foreslo posten økt med kr. 730.000 fra 
kr. 320.000 til kr. 1.050.000. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Vedlikehold bygn. og anlegg. 
Ragna Schwenke foreslo posten Økt med kr. 960.000 fra 
kr. 1.600.000 til kr. 2.560.000. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Ekstraordinært vedlikehold. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med kr. 940.000 
fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Vedlikehold inventar læremidler. 
Helge Jacobsen foreslo posten Økt med kr. 70.000 fra 
kr. 130.000 til kr. 200.000. 

Ragna Schwen_kes forslag (Herman Kristoffersens forslag 
fra formannskapet) - posten økt til kr. 200.000. 
Forslag~ble vedtatt med 36 mot 32 stemmer. 

Lærestipend møter og kurser. 
Ragna Schwenke foreslo posten Økt med kr. 200.000 fra 
kr. 50.000 til kr. 250.000. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Vengsøy skole - utvidelse. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med 
kr. 1.000.000 fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Tromvik skole - utvidelse. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med 
kr. I.000.000 fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Berg skole - tilbygg. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med 
kr. 1.400,000 fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Samlingsstyrere. 
Ragna Schwenke foreslo posten økt med kr. 150.000 fra 
kr. 250.000 til kr. 400.000. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

• 
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Post 1. 210. 436 Tomasjord skole. 
Ragna Schwenke foreslo posten Økt med kr. 2 mill. fra 
kr. l mill. til kr. 3 mill. 

Bjørn Kaldhol satte fram slikt forslag: 
"Dekningsmåte for investeringsmidler til Tomasjord 
skole kr. 1.000.000, og Tromsdalen helse- og sosial-
senter, kr. 500.000: • 

"Årsavgiftene for vann og kloakk økes ytterligere 
slik at de gir l, 5 mill. i Økt inntekt. Lån i 
Tromsøbankene til Hovedkloakkledning og kloakk ved 
sør-jeteen (1.620.404 - 1.630.435) omdisponeres til 

Tomasjord skole og Tromsdalen helse- og sosialsenter." 

Årsavgift vann: 
Årsavgift kloakk: 

Aase Lundestad f oreslo: 

kr. 2,47 pr. m3 
kr. 1,50 pr. m3." 

"Byggestart av Tomasjord skole fo1 :1 tsettes satt i 
gang omgående etter byggeferien l 'J82." 

Bi Haavind t ok opp sitt forslaq fra formannskapet -
posten økes til kr. 3 mill. 

y Ragna Schwenke/Bi Haavinds forslaq falt med 60 mot 8 
/ stemmer. 

Aas·e Lundestads forslag - ble enstemmig vedtatt. 

Post 1.210.442 Kvaløysletta skole, ominnredning. 
Ragna Schwenke foreslo posten fØrt opp med 

__ _ _:~/ kr. 1.700.000 fra kr. 0,-. 

Helge Jacobsen f o reslo posten ført opp med kr. 500.000. 

Det ble før s t votert over event. b<!Vilgning eller 
ingen. 

Bevilgning ble vedtatt med 40 mot .> 8 stemmer. 

Helge Jacobs ens forslag ble vedtat t med 60 mot 8 stem
mer avgitt for Ragna Schwenkes for s lag. 

Post 1.210.445 Olderbakken skole - utvidelse. 
Ragna Schwenke forslo posten Økt m,•d kr. 500. 000 fra 
kr. 200.000 til kr. 700 . 000. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Post 1.210.446 Kvaløysletta sentralt/sør. 
Tor Helø satte fram slikt forslag : 
"Bygging av barneskolen i Kvaløysl e tta sentralt/sør 
startes omgående slik at skolerom kan fe rdigstilles 
høsten - 82." 

Forslaget ble vedtatt med 6' mot 1 stemmer. 

Post 1.280.611 Elevkontingent - Musikkskolen. 

Post 1.210.082 

~\ 

Innstillinefen ble vedtatt med 60 mot 7 stemmer ~vgitt 
""'for Ragna Wchwenkes forslag (Hermann Kristoffersens 
~ forslag fra formannsk'apet - finansrådmannens forslag) • 

1 repr.fraværende. 

Vikarutgiften - kortere kurs. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med kr. 240.000 
fra kr. 60.000 til kr. 300.000. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

.. 
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Post 1.734.415 Lærerbolig Trondjord. 

\b,12.ic:t'if 
Ragna Schwenke foreslo at skolestyrets prioritering 
når det gjelder bygging av lærerboliger følges. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemme r. 

Post 1. 734.416 Lærerbolig Lakselvbukt. 

Sak nr. 295, 

Helge Jacobsen foreslo at posten føres opp med 
kr. 550.000 som dekkes med kr. 260.000 i Husbanklån 
og kr. 290.000 i l ån i Tromsøbankene. 
Forslaget ble vedtatt med 46 mo t 22 stemmer. 

Ragna Schwenkes forslag bortfaller. 
Odd Lundberg gikk::.:67. 

KULTUR ~3/~- a1 
Hålogaland Teater •- tilbyggi·i •Vestregt. 48 - Reæ,slla,psav
slutaj.ng.~ · 

1" 
l,~11 . ,, > 

Herman Kristoffersen tok opp aitt foralag fra formannskapet 
(teknisk rådmanns tilråding) . 
Pkt. l - innstillingen bl e enetemroJ.g vedtatt. 

11 2 - innstillingen ble vedtatt med 52 mot 12 stemmer 
avgitt for JCrietc.fferøene forslag. 

O!ZJ)Frj)RERVALq 
Sak nr. 321: Valg av ordfører og varaordfører for 1982/83. 

Per Fasland foreslo: Erlend Rian . Skriftlig votering. 
Wiggo Fjellberg foreslo: Helge Jacobsen. Skriftlig votering. 
Herman Kristoffersen foreslo : Herman Kristoffersen. Skriftlig 

.~oter ing. 
/ !rlend Rian ble valgt med 36 stemmer - 21 stemmer ble avgitt for 

Helge Jacobsen - Herman Kristoffersen fikk 3 stemmer - 7 stemme~ 
sedler var blanke. 

SfRøHPR\SENE NE_D ~½. ~ 
Sak nr. 9: Troms Kraftforsyning - godkjenning av budsjettet for 1981. 

He:rma.n Kristoffersen foreslos 
~ "Tromsø kommunestyre er ikke enig i a.t det foretas en til-"-" "), 1/ f næ:rmi.ag mellom hu.sholdningstarif'fene og JWringstarif!ene, 

I\ I . 8f fo:rd.i det fører til en større prisøkning på husholdningø
stmin enn nødvendig. 11 

Steinar Dreyer foreslo: 
"Forslaget fm Hezman Kristoffersen oversend.es Troms Kraft
forsyning uten realitetsvot ering. 11 

y:matilling-en enstemmig vedtatt. 
He:man Kristoffersens foralag falt med 45 mot 23 stemmer. 
Steinar Dreyers forslag bortfaller. 
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Af?C3EU)5HILJØ-ANSATTt I koHHUNEN 
Post 1.641.011 LØnn i faste stillinger - toalettene. 

Herman Kristoffersen foreslo at posten opprettholdes 
med en bevilgning på kr. 150.000 som dekkes av til
leggsbevilgninger. 

Ragna Schwenke satte fram slikt subsidiært forslag: 
"Kommunen pålegges å skaffe nytt arbeide tH de an
satte som blir berørt av nedleggelsen av det off. 
toalettet på torget som kan aksepteres av dti! ansatte. 
Det er ei forutsetning for nedleggelsen." 

Herman Kristoffersens forslag falt med 60 mot 8 stemmer. 
Ragna Schwenkes forslag falt med 60 mot I stemmer. 

Sak nr. 330: Godtgjørelse til kommunale ombudsmenn - tapt arbeidsfortjen~ste og 
skyss- og kostgodtgjørelse. / 
Herman Kristoffersen tok opp sitt forslag fra formannskapet. 

Votering: 
Herman Kristoffersens forslag falt med 48 mot 18 stemmer. 

OtD~RE'2L0NA/ 1"1,~. Sl 
Foreløpige voteringer: 

Post 1.100.001 Godtgjøre lse til ordføreren. 
Erlend Rian - fratrådt e som inhabil i saken. 
Varaordfører Trygve Lorentsen tok ledelsen av møtet. 
Per Fosland foreslo l.tr.32, 
Herman Kristoffersen l.tr. 28. 
Per Foslands forslag ble vedtatt med 59 mot 7 stemmer 
avgitt for Kristoffersens forslag. f repr.fraværende. 

Sak~~- 203: Generelle tiltak som tar sikte å å bedre reJ-:rutterincs- o be-
manningssituasjonen. 
Pkt. 7 "stabile" tilføyes etter "si!:.re" (sikre stabile 1 ·rcrkreEt.cr) 

Kjell N. Olsen foreslo: 
"3. Det utredes om og eventuelt hvordan kommunalt ansatte nøkkel

personell----." 

Ragna Schwenke foreslo: 
-;;) "Pkt. 3 - Stryk ordet "nøkkelpersonell". ¼.bt Sl- (t 

Henna.n Kristoffersen foreslo: 
"Spørsmål om hvorvidt det ska.l innføres .raba.ttordninge; for 
storforbrukere må legges .fram snarest. 11 \;.e.e{;o,....Q (of-31 

V (rt"rinR': 

"' 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Sak nr. 46: 

Post l. 430. 361 

Post l. 431. 252 

:> 

Post l. 431. 411 

Post 1.431.412 

Post 1.431.413 

~ 

Post 1.433.401 

7 
Post 1.433.601 

~ 

BARNE.H-AaER 
Student.samskipnaden i 'l'r_(?_11:,Ø og Tromsø komrnunC> - Avtale om byggin9 
og drift av barnehager. 
Asbjørn Hordvik, svein Erik Eilertsen og Margareth Lor!:ien erklært 
inhabile= 65. 
Ordføreren anmodet om at skole- og sosialrådmannens tilråding til 
pkt. 2, tilføyes innstillingen som nytt pkt. 4, slik: 
"Tromsø kommunestyre slutter seg til barnehagenemndas vedtak om å 
prioritere bygging av en fire-avdelingsbarnehage på kommunal tomt 
på Kvaløysletta." 

Ragna Schvenke foreslo: 

l
ilrådingens pkt. 1 som ref. Tilrådingens pkt. 2, med følqende til
egg et ter - skal stå ferdige 11 

: _ _ o_g"'-:..s.:.e.:.t.:.t.:e;;;;.s.....::i;__:d:,;;r;.::i:..:f:..:t;;.._f""'Ø:;..r"'-: _"..:.t..:;i=l~å~r..:.s..:.k.;.;i;;.;fc.--
te t 1981/82. ~ .5 s;;-- 8' 
Pkt. 3: Skole 09 sosialrådmannens pkt. 2." 

Butis;f1t gi 
Tilsk. til etablering av private barn~i1ag"r. 
Ragna Schwenke foreslo at posten føres opp med 
kr. 50.000. ,. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer.' 

Grupper funksjonshemmede barn. 
Ragna Schwenke foreslo at posten føres opp med 
kr. 160.000. 

Helge Jacobsen fores.lo at posten føres opp med 
kr. 100.000. 

Det ble først votert over om posten skulles økes. Øk
ning av posten ble vedtatt med 44 mot 24 stemmer. 
Helge Jacobsens forslag ble deretter vedtatt med 60 
mot 8 stemmer avgitt for Schwenkes forslag. 

Trollbakken barnehage - utvidelse. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med kr. 67.000 
fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Sjursnes/Lakselvbukt amb.barnehage . 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med kr. 160.000 
fra kr. 0,-. 

Tove Fløysvik foreslo posten ført opp med kr. 160.000 
Dekkes uad overføring fra post 1.510.408 Grønnå~en 
kirke. 
Forslagene falt med 60 mot 8 stemmer. 

Kroken barnehage - ombygging. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med kr. 230.000 
fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Nyanlegg barneparker. 
Ragna Schwenke foreslo posten ført opp med kr.410.000 
fra kr. 0,-. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. ,. 
Barneparker - bet. fra foreldre. 
Ragna Schwenke foreslo at barneparkavgiftene opprett
holdes som tidligere. 
Forslaget falt med 60 mot 7 stemmer. 1 repr.fraværende. 
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Sak nr. 303: 

0-~ 1,/- 81 

BoLl(i 
Interpellasjon fra Herman Kristoffersen orn Reglene om botid i kommun le l,oli(Jer. 
Herman Kristoffersen ga ytterlig~re orientering i saken. 
Ordfører Rian ga en lengere redegjørelse. 
Kopi av § 7 i Husleiekontrakten - vedtatt 24/3-75 lagt ut til repres ntcmt0nc. 
Ole Gjerdrum, Irene Bertheussen, Herman Kristoffersen, Arne Nordgc\rd ."John lluuan 

deltok i debatten. 

T n +- ,_ ~ .. . . 

Den kommunale bolipsae, tilstand, behov og tiltale. 
Steinar Dreyer satte fram slikt !orslag: 
Pkt. 2 - teknisk rldmanns forsl&&, slik: 
"t<.ommunestyret ber om en vurdering av,§l?lksmålet om å gjøre lov 

om boligformidling m. v. av 29 . 4.1977 gjeldende for TrumsØ kommune." 

(Øistein Killi møtte= 65). 
Steinar Dreyers forslag til pkt. E (For A sikre stabile 
lærerkrefter i kommunens ytre områder oav) blir nytt pkt. F. 

M8,gne Kjos e&tte fram slikt f'orsla.g: 
"l. A - som fo1'!118mlsk:apets innstilling. 

B, C og D - formannskapets fiertallsinnstilling erstat
tes med innstillingen til finansrådmannen. 

E - Første a:vani tt øom fo:r:mamiakapet. 
De to neste avsnitt sløyfes". 

(Knut Stolcmo møtte = 66). 

Ole Gjerd.rum foreslo: 
Forslag til endring i innstillingens E - ;. ledd: 
"Som John Hawms forslag i fol.'ID8Zlllska.pet pkt. F, 2.1." 

Hexman Kristoffersen satte rram slikt forola.g: 
"Botida i kommunale boliger aettea til 5 Ar med adgang til 

/ forlengelse for leietakere som er "konomiBk ute av ataud 
til å skaffe seg &mien . bolig ved botidaa utløp". 

(Samt - Midterste a.valli:!;t i innstill~") uts'r - trukket. 

Tr:,{!;'le Lorentaen satte !ram slikt !oral&g: Tillegg til pkt. C: 
Pkt. C - Kommunen·aø:Cer hvert av årene 1982, 83 og 84 A. bygge 5 

3- og 4 romoboliger og 5 2-roma boliger for videre 
utleie. 

:Bi. Baa.vind satte fram slikt .forslag: 
"I'atedet for pkt. B - C og D: 

B. Kommunen erverver årlig 5 ;..romsleiligheter i boretts-
la.g til vid.ere utleie. 

c. Kæmmmen bygger i hvert av lra 1982, 8} - 84 5 3,-1'0Dls 
og 4-romsbollgar og 5 2-roma leiligheter for videre 
utleie - istedet for første setning. 

D. Kommunen by'gger i 1982 20 eybler/hybelleiligheter til videre 
utleie. · 

Endring til pkt. D - uavheng1.ng om mitt eller f'oxmannskapets 
innstilling blir vedtatt: 
1. setning: Det settes punktum etter "til videre utleie" 

og resten av setningen utgår. 
Neste setning: 
"~blene bør bygges i ne::re enheter og ligge spredt rundt 
1 byen. fl I 

Siste setning beholdes. 
Nytt pkt. F: 
"Kommunen må i de k01Dmende Am øke bevilgningene til ved-
likehold av kommunale boli ger for A. unngå foralw:aming 
og til slutt ri ving. 
Het. 2: 
Lov om boligf'o:auidling av 29 . a.pril 1977 gjøres gjeldende 
for 'l'romN kommu.n•"• 

0 
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,a 

,., 

1.-qlf. '(} 
Vedtaket blir da slik: 
1. A. Tromsø kommune sikrer seg gjennom forhandlinger med 

TBBL direkte tildelingsrett til 20 96 av boliger i 
nye borettslag. 

B. Kommunen søker å erverve ~rlig 5 3-romsleiligheter i 
borettslag for videre utleie. 

C. Kommunen søker hvert av Arene 1982, -83 og 84 å bygge 
5 2-rome og 5 3- og 4-romsboliger for vid.ere utleie. 

D. KoIIIIIWlen søker i 1982 å bygge 20 hybler/h~belleilig,
heter til vid.øre utleie 110m mer eller mindre pe:rma.-
nent bolig for husløse og øarlig stexlct sosialt vanakolig-

øtil.teboligsøkere. · 

Utbyggingsutvalget får i oppdxag i 8&ll11'åd med :Bygge
teknisk utvalgi sosialstyret A tremme rorslag til 
lokalisering, utforming og finansiering av slike 
prosjekter. 

E. ~,or å sikre stabile lære:rkrefter i kommunens ytre om
råd.er, vil koDllllUllen ved fJ.'IUDlegg av de årlige bud
sjetter eøke å innpasse bevilgninger til bygging av 
kommunale boliger etter behov definert av skolestyret. 

F. Reglen om malceima.lt 3 år botid i kommunale boliger 
opprettholdes .fortsatt i samsvar med nå-værende ordning. 
For leietakere som er tildelt leilighet på sosialt 
'grunnlag gjelder ikke botid. 

Leietakere som ikke er anaa.tt i kommunen, kan ikke sies 
opp fm. sitt boforhold p4. grunn av utløpet botid uten 
at vedkommend.e har 1.'Att tilbud om annen bolig øom 
vedkommende ut f:ra eine økonamieke og 1110sia.le forut
setninger ville vare i stand til A greie ajøl. 

Kommunen mA. i de kommende Ar øke bevilgningene til 
vedlikehold av kommunale boliger for 4 unnø'l, foralum
ming og til slutt ri ving. 

:Almar Mind.e møtte = 67). 
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Vo ter.uA~• 
l. A - Innstillingen ble enst emmig vedtatt. 

B - Al temativ vot ering over innstillingen mot Magne Kjos• 
forslag (B-C-D eret. med finansrådmannens tilrlding) 
- innstillingen vedtatt med 40 stemmer - 26 s temmer 
avgitt tor Kjoa• f orslag. 
Bi Haavinds forøb.g (istedet for pkt.8 ) f a.lt med 7 
mot 59 stemmer avgitt for innstillingen. 

C - Innstillingen ble vedtatt med 59 mot 7 atellDDer av
gitt for Bi Hu.vinda f orslag. (Xommunen bygger 011V.) 

Trygve Lorentaens t ilføyelse (Kommunen søker b~ert 
av årene osv.) - ble enstemmig ved.tatt. 

D - "belaeted.e" end.res til "vanakeliptil te". Ehstem
mig vedtatt. 

Innstillingens 1. linje t i l og med "utleie" - :mot 

'Bi Haa.vind.a :1allarnati ~ .:forslag - innstillingen ble 
ved.tatt med 59 mot 7 et emmer. 
R~Qtan innstillingen - u t setningen (som mer -
boligsøkere) vedtatt med 58 mot 8 stemmer for Haavinde 
forslag om at dette utgår. 

Haavinda forslag "H~blene bør bygge■ osv. 11 
- falt 

med 54 mot 12 stemmer. 

Siste &vsni tt i pkt. D - enstemmig vedtatt. 

E - For å sikre eta.bile le:rerkrefter i kommunene ytre om
råder osv. - - d.e!inert av akoleatyret, vedtat t med 64 
mot 2 stemmer. 

F - Tidligere pkt. E - Botid l. avsnitt - innst illingen 
ble vedtatt med 63 raot 3 stemmer avgitt !or Be:rman 
Kristo!.fersena forslag ( 5 år). 

Magne Kjos• forslag oa l sløy.fe de 2 Biete &vani t t i innstil
lingens pkt. E falt med 43 mot 23 ste•er. 

l. setning i 3. avBDi tt mot Herman Kriato.f'teraena foriag 
(ad~g til .forl~lse osv. ) - innatillingen ble vedtatt 
med 62 mot 4 stemmer fo r Kriatoffera-1a forslag. 

2. setning i 3. avsnitt mot Ol e Gje:rdrwns forslag 2. leda · .. -
Gje:rdxums forslag bl~ vedtatt med. 41 mot 25 stemmer !or 
innstillingen. 

Bi Raa.vinde tilleggsforsl ag: (Kommunen må i de kommende 
åra osv. - Riving). Enatemmig ved.tatt. 

Pkt. 2. Det ble først votert over :Bi. Raa.vinde forslag. 
Forslaget falt med 59 mot 7 stemmer. 

Steinar Dreyers foralag falt med 38 mot 28 s temmer. 

JS: I I. I~ 'iJ I 

0 
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K 1-/ l O ' ~1 
Punkt 10- innstillingen ble vedtatt med 61 mot l stemme. 

Punkt 11- innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 12- ::limstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 13- før voteringen ble denne redaksjonelle endring av punkt 
enstemmig vedtatt: 

"å sørge for at FJ<'O, funksjonshemmedes organisasjoner 
"og representanter o. s. v. som innstillingen." 

- innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. 

Punkt 14- innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 15- innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Aud 0verd Fyhns forslag om statsstøtte til barneplan ble enstemmig 
vedtatt. 

Wiggo Fjellberga forslag til cweraendelse til formannskapet om 
å vurdere mulig bruk av tomten på Alfheim til allaktivitetshus falt 
med 31 mot 31 stemmer, idet ordførerens stemme gjorde utslaget. 

Sak nr. 30 1: Frafallelse av tilhakekjøpeklaueul for Altheimveien ~• 
Ra.gna. Schwenke toi:- opp sitt forslag f:ra fo:rmaxmskapet, ~It, ... gl 

Sak nr. 17: 

slik: 
111. Tromsø kommunestyres vedtak i sak 139/71, pkt. 3 -

opprettholdes. 
2. Innstillingens pkt. 2 - strykes". 

Votering: 
Pkt. l - innstillingen ble vedtatt med 57 mot 7 stemmer 

avgitt for Schwenlceø .forslag. 
11 2 - innstillingen ble ved.tatt med 57 mot 7 stemmer 

avgitt .for Schwenlcea forslag. 

Bygging av samfunnshus på Alfheimeiendommen. 
He1'm8n Kristoffersen foreslo: 
"Saken utsettes. Det tas kontakt med Samfunnshusstyret". 
Forslaget falt med 66 mot 2 stemmer. 
Heman Kristoffersens forslag framsatt i forma.nnska.pets 
møte 5. januar d.å. tatt opp. 
Irmstillingens pk-f:. 1, 2 og 3 ble vedtatt med 66 mot 2 
stalllller avgitt for He:cman Kristoffersens forsla.g. 

- ~-·~.... - --· ~--.. ,,,._,. -r,l -· . . u .. . 
~DJnL k: -~ N&D~K · t ffer ' (' Il '' 1°CJY''" l l<J t i1 I protokoll fra formannskapet er Herman ris .o ·. ::; _ ~ ·' ' _ · -

~ post 1. 490. 361 si tert i.lt forslaget falt: med J.3 mot 2 s t c nun<,r· • Det. 

riktige er at forslaget hl(' enstemmig vedtatt. 

Votering: 
Pkt. l - innstillinqen b]_,, v,~dt..a tt m0d 67. r11ot L stornmor. 

Pkt. 2 - innstill in9cn b.lc, onstemmig vedtatt. 
Pkt. 3 - innstillinqen bl<> (~nstemmig vedtatt. 
Pkt. 4 - innstillinqen bl(i enstemmig vedtatt. Joh.:in l k,u<.ln~ for!;l<.1,_1 -

falt med 55 mot<) stemmer. 
Aase Lundestads fo~slay oversendes formannskapet . Enstenuui•J V(.'dt<1t t • 
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Aud Overå Fyhn foreslo: 

"Kommunal tyret ber formannskapet vurdere å søke statsstøtte ti 
utarbeiding av en helhetlig bameplan for Tromsø." 

Fo:rmannskapets innstilling ble nå tatt opp til votering: 

Punkt l - innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 - innstillingen bl~ enstemmig vedtatt. 

Punkt 3 - før voteringen ble disse redaksjonelle endringer en
stemmig vedtatt: 
a) "behandle søkna.der om" utgår og erstattes med o · et 

"gi". 
b) ordet "kunne"utgår. 

Votering: 

Første avsnitt (innledningen) : 
Aase Lundestads forslag ble vedtatt med 40 mot 22 stemmer som 
ble avgitt for innstillingen. 
Punkt a: ·. 
Innstillingen ble vedtatt med 38 mot 24 stemmer som ble avgitt 
for Aase· Lun'd.esta.ds forslag. 

Punkt b: 
Aase Lundestads forslag ble vedtatt med 51 mot 11 stemmer som le 
avgitt for innstillingen. 

Punkt 4 - innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 5 - Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 6 - Wiggo Fjellberg pekte på at fo:r:muleringen i innstil
lingen var uklar og foreslo slik ey formulering: 

"Ramfjord fri tids sen ter utbedres bygningsmessig og 
"utet;yremessig. Utgiftene dekkes over det ordinære 
"budsjett." 

Forslaget ble vedtatt med 53 mot 9 stemmer 
lingen. 

for innst l-

Punkt 7 - innstillingen ble vedtatt med 54 mot 8 
avgitt for Ragna Sohwenkea foralag. 

i 
stemmer som be .. 

Punkt 8, første avsnitt - innstillingen ble vedtatt meo 54 mot B 
stemmer som ble avgitt for Ragna Schwenkes forslag. I 
Ragna S:Qhwenkes forslag til andre avsnitt faller dervejd 
bort. 

I 
Punkt 8, andre avsnitt - Goir Riisee forslag om "aktivi tetahus"I 

i stedet for innstillingens "ungdomshus" falt med 24 
mot 38 stemmer som ble avgitt for innstillingen. 
Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. 

Punkt 9 - det ble først stemt over innstillingen og Geir Riises I 
forslag mot Ragna Schwenkes forslag og Irene Bertheuseens 
tillegg til Schwenkes forslag. Sistnevntes forslag f~lt 
med, 8 mot 54 stemmer for innstillingen/Riises forslag. 

Ved voteringen mellom innstillingen og Riises forslag 
fikk innstillingen 34 steupner og Riises forslag 28 stem-
mer. I 
Irene Bertheuss&ns forslag om lokaler for ama.tørteateD
gruppene ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. 

0 
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ff.kap. 1.4 

U.kap. 1.420 

s~~a~
5J!!g ~: s~~~a: trynd. 

Ragna Schwenke foreslo: 
"De statlige rammetilskudd disponeres etter sosial
styrets forslag. 
Formannskapet anbefaler overfor sosialstyret at det 

~jen gis rett til delegasj6n for kuratorene." 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Ragna Schwenke foreslo: 
"Det opprettes nye stillinger i samsvar med sosial-
styrets budsjettforslag: 

1 kurator ved hovedkontoret 
1 hjemkonsulent ved hovedkontoret 
1 kurator ved Kvaløysletta helse- og sosialsenter 
2 kuratorer ved Tromsdalen helse- og sosialsenter 

fra høsten -82. 
6 husmorvikarer 
3 nye hjemmesykeplei e re - 2 hjelpepleiere." 

Forslaget falt med 60 mot 7 stemmer. 1 repr.fraværende. 

Sosialhjelp. 
Ragna Schwenke foreslo at bevilgningen under dette 
underkapitlet økes med netto kr. 947.000 i s~msvar 
med sosialstyrets forslag. 
Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

U.kap. 1.430 Barnevern. 
Ragna Schwenke forslo at bevilgningene under dette 

, ) underkapitlet økes med netto kr. 3.855.000 i samsvar 
med sosialstyrets forslag. 

Post 1.490.357 

.) 

Forslaget falt med 60 mot 8 stemmer. 

Tilsk. krisesenteret. 
Odd Lundberg foresl o primært at tilskuddet økes fra 
kr. 90.000 til kr. 350. 000 og subsidiært at tilskuddet 
Økes fra kr. 90.000 tilkr. 220.000. 

Helge Jacobsen foreslo at posten økes med kr. 10.000 
fra kr. 90.000 til kr. 100.000. 

Ragna Schwenke foresl o at posten økes fra kr. 90.000 
til kr. 350.000. 

Med 40 JTlOt 27 stemmer ble det vedtatt å øke bevilgning
en. 

Ragna Schwenkes forslag og Odd Lundbergs for-
slag falt med 60 mot 7 stemmer. Helge Jacobsens for
slag ble vedtatt med 60 mot 7 stemmer. 
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ll<AFIK-KSl~RI N6{ RE6ULERNC7/VE6LYS 
Sak nr. 4: Ek~;;i;;~ia:sjøn av grunn til regulert kirkegårdaom:råde på 

Teinenes. 
Ordføreren foreslo - Teksten i overskriften endret til: 

K 'J. 1/\ . ~/\ "Regulering av ny kirkegård for Kroken menighet". 
/ \ 0/ Svein Erik Eilertsen foreslo: 

Sak nr. 21: 

"Tromsø kommunestyre ber parksjefen utarld.de regulerings
:tcc-alag i e&msvar med aJ. terna. ti v I II til ny kirkegård for 
K:roken menighet." 
Anne Kari Rom foreslo, 
"Tromsø kommuno ber parksjefen om å. utarbeide nytt forsl . 

~til palssering a.v kirkegård for Kroken menighet." I 
Tor Forfang foreslo: 
"Saken utsettes og uttaJ.else fra jord.styre og Kroken men.ig
hets:råd innhentes. " 
"Jord.styre" endres til "La.ndbru.ksnemnd". 
Tor Forfa.ngs forslag enstemmig vedtatt. 
ØVrige forslag bortfaller - for videre votering. 

Veglysandeler og oppsetting av ga.te- og veglys i kommunens 
indre område. Ny behandlin~. 
Bi Hu.;.·.!.nd. tok opp Odd Lundbergs forslag .fra. forrige 
møte, med endring av ordet "hevesn- i pkt. l til "økes" 
(veglys økes til det dobbelte osv.) Videre i pkt. 2 b 
endres "bobles" til "økes" . H•Kristoff'ersen tok opp sitt fo, sl. 

,..!ra ticlligero· møte. 
··~·lie:cman Kristoffersens ·forslag falt med 59 mot ·1-·stemmer. 

-'Innstillingen vedtatt med 46 mot 20 stemmer avgitt for 
Bi Hu.vinda .fors~ (Aud Fyhn i":m.wrend.e). · 

Post 1.613.464 Utbedring veg til 
med kr . 500.000." 

Stordalsstrand - posten føres opp 

~ 4o - .;i0~ { ~ ~ J 
B-\arnP. Lauvøn,... ~• ,, ,. r " I. 

Sak nr. 140: llc~uloringsplan med ka,~_<?J: rerulerlnr:sbeaterl!!:!!_.el,sex- samt.I ~nli s
sølmad for området Ka.rvesla.tt4, na.vnet endret til Sletta.elva. 
Kvaløya.. k ~bj1· rt 
Hexman Kristoffersen tok opp sitt forsla.e; f:ra. fonna.nnsk pet. 

~~; I 
"Planen skal omfatte mekanisk rcnsinp;." -f1-tl.T S-:J-- =,--
He:rtna.n Kristoffersen fores l o: 

K,sNJ( I~~ . -Si "I tilfelle TBBL bli:r· !i heby1;,"'e deler a.v feltet ber kOBfl!U."H:::;-r::.r~"T-1/41 S" • 81 / om å få bebyggelsesplanen la{;t f rem i P,'Od tid." ~81". Vei..>1, 
Bjøm Ka.ltlhvl fo"!:'u-alo: 
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f" 591/?..1/s . ~ 

Formannskap 1982 H.fl "E 
Anne Kari Rom foreslo: ~ ~tiT l't~ "Jtl?V~ _ 
"De·t føres til på post 1. 316.401 - 0, 5 millioner til KJr,1-r\J~ 
Tromsdalen Helse- og sosialsenter som føres opp på listen 
som skal prioriteres i første omgang. 
Den foreløpige investeringsramme blir deretter 56.063. oco. 
Voteringz 
Pkt. l - Kjell N. Olsens forslag - ble enstelllUlig vedta.tt. 

" 2 - 11 
tt " " - innledningen - enstemmig 

vedtatt. 
Anne Kari Roms forslag - falt med 10 mot 6 stemmer. 

1.316.401 Tromsda.l. helse- og sosialsenter. 
He:cnan Kristoffersens forsle.g om å øke posten med kr. 320.000 
fa.lt med 13 mo t l stemme. 

\ ~ li li 721/ Utskriving; av langtidspa.sienter fra. Åsgård sykehus -
Tilbud til paykisk utviklingahornmede vod Sokkelen skole
og aktivi tetsaonter. 

l F 
i~,( ·1'-~ 
1 Anne Ka.ri Rom sa.tte fram slikt forslag: 

"I forbindelse med at Tromsø kommunes ansvarsommde · 
for psykisk holsevexn kan bli utvidet nAr fylkets pyskie
trikae institusjonshelsetjeneste trappes ned, setter 
formannskapet ned et utvalg. Dette skal wrdere behovet 
for pøykia.triks !'orebyggonde og kurativ viD:Bomhet i 
Tromsø kommune, : , og hvilke nye til tale som må 
planlegges, holet i løpet av 1982/vå.r -83. 
Med. 1 utvalget bør være representanter for priDWrhelse 
og soai 1.tjenesten i kommunen, samt representanter !or 
den opp~øk-ende poliklini ølc p~ykriatiske vizksomhet 
v/Åsgård. sykehus. 
Administrasjonen bes i løpet a.v få uker legge frem kon

kret !orelag om man.dat og sammensetning." 
Dette forela.got ble enstemmig vedtatt oversendt a.dmini
øtn.ajo,.on. 

" e. 1. 316 Hjemmesykepleien 
' r}..\\\ -,. Det opprettes 7 nye stillinger (til totalt 9 stilling-
1QJ '\ ~Hf.!tNN er i 1983) som off. godkjent s ykepl. og l stilling som 
· " JJ t- ::µavd. leder. 
! K'f'-.IS1\r~J'..St (Uniformstillegg, trygd osv. reguleres tilsvarende ) 
· Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer-

1.394 

""'!- Sak nr. 674: 
J.nr. 5555/82. 

Stakkevollun helse- og sosialsenter. 
posten føres opp med kr. 2,9 mill. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 
Bedriftshelset ·enest,~ ror 1<0mmunalt ansatte. Tille til sak 
109 82 - Offentlig bedriftshelsetjeneste i Tromsø helseråds 
regi. · 
Finansutvalget vedtok enstemmig den foreliggende tilrådi ng til 

''C vedtak. 
i I formannskapets møte samme dag satte Herman Kristoffersen 

· ,;;_,!j (,. ~ frem slikt for slag; . 
"1. Utvalge t for bedriftshelsetjeneste pålegges å arbeide med 

---;> lokalisering og plan for en bedriftshelsetjeneste for 
kommunens arbeidstakere innen årsslutt. 

2. Bevilgning til dette innpasses i budsjettet for 1983. 
3. Private bedrifter taes inn i dette etterhvert." 

Forslaget falt med 11 mot 2 stemmer. 
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t) 

SOSIAL 
Sak nr. 750: Sosialkontoret - _søkna.1 o~ oppretting av di"!.!._~atilliner 

for å lette arbeid.sei tuasjonen. I · 
Ordføreren viste til Fellesuttalelsen av 26/'l-1982 fra T:rymsø 
kommunale kontorfunksjonærers forening, Norsk sosiGnomforbund 
klubben Tromsø sosialkontor og Norsk Ila.mevemspedagogforbd. 
Finansutvalget beha.ndlet · saken idag hvor den ble utsatt. 
Eventuelt d.ekning undersøkes. 

J .nr.6645/82. 

Behandles eventuelt direkte av fozmannskapet. 
:Ragna Schwenke satte fram slikt forslag: 
Nytt pkt. 4: 
"Sosialstyrets vedtak av }O. april d.å. 
pkt. 1: Det opprettes en ny .kuratorstilling ved sent:rumskonto:ret 
med. virkning f-ra l. oktober 1982. I 
Nåværw..1.ue pkt. 4 blir pkt. 5 m/de øk. endringer~" 
o,,U:ø:rer Rian tok opp tilrådingen fra slcole- og oosiøJ.9:--=en• 
Bet. 1 - Skole- og sosialrådmannens tilråding ble enst ·g 

vedtatt. 
" 2 - Skole- og soaial:rådmannens tilråding ble enstemmig 

" 
vedtatt. I 

3 - Skole- og sosialrådmannens tilråding ble vedtat med 
12 mot 3 stemmer. 

" 4 -
Dekning: 

Skole- og sosialrådmannens tilrå.ding utgår. 

Post 1.311.131 - Utstyr settes ned tilsvarende. 
Enstemmig ved.tatt. 
Ragna Sohwenkes forølag falt med 12 mot 3 stommor. 

Sak nr. 871: Sosialkontoret - o av ne stillin er for å lettJ 
J.nr. arbeidssi tuajsonen. 

Hermann Kris toffersen foreslo: 
"Det oppret tes en kuratorstilling ved sentr~mskon toret mj d 
virkning fra 1.10.82. 
Pkt. 3 - går ut. 
Pkt. 4 - Som pkt. 4 i innstillingen til kommunestyret." 

Votering: 
Hermann Kristoffersens forslag falt med 14 mot 3 stemmer. 

Pkt. 3 - Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

1 
Pkt. 4 - Dekning - enstemmig vedtatt. 
Oppretting av nye kuratorstillinger tas opp under budsj7ttbehandlingen. Enstemmig vedtatt. 

Sak tlf'. 'd]: Dclegusjon av ovgjørelses111yndi8l1et i kJ.ierit.sakc ·r fr·il s>~ial __ 
slyrel t_jl sosi,.iladmin.istrasjo11L•11 og f'nstsc• LLin1· av 11or ,1dr [,'I. 

f 
'1,(c,'LJ. en. visse tijper av sos.Lalhjelp. ~ 

-, 0~ Hngna Schwcnke forslo: 
,~ndr lng l innsU Ui.nga pkl. 2: 
"fiste setning "normene forutsel.Les ----- usv." gilr ul. 

1· 1 ::.Latles med (pkt, 2 fra sosiillstyrel.), 
-h" ·ye ?al,-ser ~·or sosiul.11·ic!lp følger f uJketryg<leus grunuytc.dscr. 

V A t. 2 1 sos1.a.lst.yresak 1/82A, samt al satsene reguleres i Lnkt 
m, d økn ing av sl.onadsnjvuct l 1-'olketrygdeus gru1111ylelscr." 

Pk1. l - innsli llin8en L>le enstc·mruig vedtatt. 
Pkt. 2 - I.. avsniLL enstemmig v1•dl'atl . 

2. i.lVsnitt \'Cd t utt med 13 mot J stemme r av;~ill for Ragna 
Schwenkes forslag. 

Pkl. '.3 ug 4 - i1111sL.iJ li.ng011 hle enslem111ig vc<ltal.l. 
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! ' 1.420.367 Hjelp til livsopphold Uu.ov,errt;-t(;,,- LCif"'.0 F. So/2,y)•f..Z., 
He:rman Kristoffersens forslag om å øke posten med kr. 200.000 
falt med 13 mot 1 stemme. 

1 1.422.341 Kriseaontarot , H · i'v ~~ ; ~ · n-u ' 
Det ble votert over om bevilgnin~ skulle gis. : L 
Opprettholdelse av tidligere bevilgning ble vedtatt med 9 mot 
5 stemmer. 

elÆ.D 3':ftr - ~t<J-~~I\J b 
~Ji.0~1.430.342 Friplasser i barnehager/parker 

Vl .• ekstrabevilgning kr. 40.000. 
F'1.,s1 1o , o-

1.430.021 Lønn støttekontakter 
ekstrabevilgning kr. 150.000. 

Dekkes slik: 
Skatteanslaget for 1982 Ø.kes t i1~varende." 

Bjørn Kaldhol foreslo: 

1.430.021 

"1.430.021 Lønn støLLeko11takter 
posten økes med kr, 75.000 fra kr. 200.UUO til ~r. 275.000," 

Støttekontakter. 
Det ble først votert over 9'Jkt 'levilgning eller .ikke. Økt bevilgning 
ble vedtattmed 8 mot 7 stemmer. 

Det ble deretter vote~L over Anne Kari Roms forslag mot Bjørn Kaldhols 
forslag. 

Bjørn Kaldhols forslag ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer. 

~~~~ 1q ~ 
9-~/11. ~ . 

~~ ~~~~ ~1-0 
1.420 Sosialhjelp 

posten økes med 0,9 mill. (slik at satsene virkelig 
kan følge folketrygden). 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

1.430.021 Barnevern, støttekontakter lønn 
posten økes med 0,16 mill. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

I . 460. o // Husmor vi kar • 

1.436 

De 2 utsatte stillinger besettes - posten økes med 
0,09 mill. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

'J'.ilskudd oruc.itlspla::;ser.ing 
posten økes med 0,1 mill. 
Forslaget falt· med 15 mot 2 stemmer. 
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Utskrift 

av Tromaø .t'ormannska.pe forhandlingsprotokoll fra IIIQlte den 8. feb , r 
1982. 

Til stedez Oa:ldfører Erlend Ria.n, Marie Myreng Nilsen, Joho. Mofo 
1
s, 

Heidrum Eriksen, Ragnhild. Lingjerde, Lia Weartlund, Tr.tigve 
Lorentsen, Helge Jaoobsen, Signnmd Eriksen, Bjørn Kal~hol, 
Aud Toften, Ra.sna Sohwenke, Kjell N. Olsen, Steinar Dnyer, 
Viktor Eilertsen, Ann Jorid Thingvoll, Odd Lundberg = 117. 
Rådmennene Tor Kaa.sen, Hans Olav Karde og kontorsjef Mathisen 
tilstede. · 

I forbindelse med. at Ungdom hadde ta.tt seg inn i ha.vnevesentets lbyg,
ning,Kirkegt. 2 og senere poli talcsjon med A rydde bygningen hadde det :::~: ~=l r:8:o:_~e:;:rp:f:::;e =~in:•:; ~n==n~ m;:e p~li-
av plasshensyn kunne ba.re 15 stykker slippes inn. I 
Det ble gitt tillatelse til at en fm gl'.'\.U)pen .fikk gi orientert am 
hva Ungdommen mente - og om deres syn i sa.ken. I 
Ord.føreren sa en lengere redegjørelse om saken. Ragna Schwenke satte 
fram slikt .fonlag: 
"l. Foma.nnskapet vil beklage a.t ord.førem har gitt etter for havne

styrets kmv om utkastelse uten at saken har vart behandlet i 
noen kommunale organ. Saken kunne vært ordnet i minnelighet gjen
nom et bed.re samarbeid mellom ord.føreren/fo:mannskapet og havne
styret. I · 

2. Ordføreren bes ta kontakt med havnestyret umiddelbart med aikto 
på A opprette et leieforhold i Kirkegt. 2 til ungdomsformål. / 

3. Fo:t'mBllnaka,pet kan ikke se at det forelå hensyn som skulle ti~si 
at utkastelse var nødvendig før sa.lcen var behandlet i ko~le 
orpner. Politiet bes vurdere slike forhold i lit:nende saker 1 
fremtiden." I 

--~..,. Videre ro:realo Ragna Swhwenkea 
"De konkrete prosjekter som det arbeides med i kommunen offentlikgjøres 
!or ungdommen pA et åpnet møte innen 2 uker slik at også bruke:me kan 
få vare med å vurd.ere hvilket prosjekt som er mest egnet." / · 

Odd Lundberg foreslo , 
"Tromsø formannskap tar avata.nd fra at politiet bruker bøter av en 
størrelse, 2-4000 kroner for l knekke ungdommens aksjoner for å rå 
et aktivi tetesenter. Det er fomannskapets mening at pmoblomen for 
byens ungdom ikke kan l•ses som et ordensproblem for poll tiet." 

T'rygve Lorentsen foreslo: 
"Fo1'IDll.mlskape1/ta.r ord.ferems orientering om oppfølgingen av til t&k 
ror UJl8d.om med utgangspunkt i r.sak 115 til etterretning, og gir 
tullmakt Ul at arbeid.et fortsetter, med særlig vekt la.{rt på humig a.vkla:t'
iag av pros•jekt for et Ungdommens Hus. 11 

Voteringa 
Ragna Schwenlr:es 

" " 
" " li " 

rorslaa pkt. l - falt med 16 mot l stemme :4-
" " 2 - vedtatt med 16 mot l stemme,._ 
11 

· 
11 

:, - .falt med.· 15 ·mot 2 ste111D1er. 
andre forDlag "De konkrete p:rosjekter osv.~ fall; med 16 
mot l stemme. 

Odd. Lund.bergs .forslag falt med. 15 mot 2 stemmer. 
'trygve Lorentøens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Sak nr. 115: Orientering om tiltak f or ungdom - iverksatt eller planlagt den 
siste uke. 

Sak nr. 

Saken lagt frem for finansutvalget der ordføreren ga en nærmere 
redegjørelse om saken. 
Saksfremlegget tatt til orientering. 

I formannskapets mØte satte Anne Kari Rom fram slikt forslag: 
"Det bes lagt frem egen sak fra administrasjonen om oppretting av 
et antall arbeidsplasser for arbeidsledig ungdom som hjemmehjelp
ere, foreløpig fram til 1/4-82 . 
Antallet avtales nærmere med sykepleiesjefen, som også står for 
opplæring og administrering. 
Det tas forbehold om fylkesarbeidskontorets godkjenning, og det 
er en forutsetning at statstilskottet tilføres det ordinære 
hjemmehjelpsbudsjett, og at tiltaket finansieres ove:i: l.490.792." 

Roms forslag oversendes administrasjonen. Enstemmig vedtatt. 
(Saken forutsettes å legges frem om 14 dager). 
Saken forøvirg tatt til underrretning. 

1295-:··--7.-~dige sy;sselaellingsmi dler. - ----
~ Anne Kari Rom opprettholdt sitt forsla.g pkt. 1. 

Forsla.get ble enstemmig vedta.tt. 
Oversendes Arbeidsformidlingen. 
Det fremmes sak til fo:r:mannska.pets møte 10/1-83 vedrørende 

. ---- - - . ~~1 ta.rbeidspla.sser. 

Sak nr. 84: Tiltak for barn og ungdom med spesielle problemer. 
J.nr. 14446/81.Anne Kari Rom foreslo slikt nytt pkt. 4: 

Sak nr. 968: 
J .nr.8503/82. 

"Barnevernsnemnda bes logge fram egen sak om mulighet for Zi :;kaffe 
boliger til husløs ungdom gjennom et Ung Bo prosjekt i sarni.id.>eid 
med Utekontakten." 

Innatillingena pkt. 1, 2, 3 og Roma forslag til nytt pkt. 4 - ble 
enstemmig vedtatt. 

He&:lement for kommunens beredskapsarbeid beredska;1>sorga-
nisa.sjon for Tromaø kommune. 
Heman Kristoffersen foreslo: 
"Pormannska.pet ber om å. få. seg forelagt en tilstandsrapport 
om tilfluktsrommene i kommunen." 
InnstillinB'Øn ble e;.1sternmig vedta.tt. 
HeDD&n Kristoffersens forslag ble enstemmiB' vedta.tt. 
Forelegges kommunestyret. 

Orienterinp- om J<'orsvarets frerntidir,-e arealbehov - Tromsø Lufthavn. 

;;i,a.tssekret:ur 11ddrnund llarn!llerstad l• 'Jl, fylkesmann nuvik, luf1.havns;jef 
Hans Simon Johnsen or: en del andre fra forsvarsdepartementet var møtt, 

for å gi. orientering. 

Or.tenterinrren ble gitt for åpne dører. 

Jta.tssekretær Hammersta.d rede,~;iorde i store trekk for planer Of" frem
tidi.1-7' arealbehov ved 'l'rom:=.ø lu.:'thavn. 

Hammersta.d opplyste at det forelimser ingen planer om å byl!,Q'e ut 
Langnes til en militær flyplass. l •n må imidlertid være ~lar over at 
j en krirr,s □ i tua □ J on vil Lanp;nes lufthavn være et □tratem.sk mål. 

Det foreligf':er planer om utbyp,-f"inff a.v tre ta.J(l.striper ut mot industri
omru.dct hvor fly i en kri~~ositua.sjon kan søke tilnukt. T lillef"r,-
er det planla,r·t J',iellanler~n- i'o:r amuniaasjonaler-er Of' cleknin f!:sanle(-'.'," 
for kampfly. 

: :arntlii•·e anli-,r: ·· 1,'ur•uva1•i;L lial' 11l1rnl1:w l. v.U. blt h.Vl''/'ffl, J11nm1t'o'f' tllfNHHI 
røde otrek 01•; vi.J ikke vwre til !::.jenanse for boli1~0111mdone i uwrlleten 
a.v flY1)la.m:en, 
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Sale nr. 1 52: Kurs for vemeombud o rektorer i Grunnekolen - ..,l 
J .nr.1110/81. om till eggsbevilgninger. 

Steinar Dreyer foreslo: 
"Nytt pkt. 2 og 3: 
Pkt. 2. Formann.skapet ber administrasjonen ved buda ett

framlegg for 1983 søke A inpasse bevilgning til 
lovbestemt arbeid.ømiljøkurs for rektorer og veme
ombud i grunnskolen. 

" 
ling av arbeidsmiljøkursene." 

;. Administrasjonen bes ta opp til dmftelse m 
Tromsø Lllrerlag kostnadsxammen vedrørende a.c k-

Anne Ka.ri Rom foreslo: 
"Til kurs for vemeombud og rektorer i grunnskolen · s 
tilleggsbevilgning i samsvar med skolesjefens søk~." 
Innstillingen ble ved.ta. tt med 14 mot l stemme for Roms 
forslag. I 
Steinar Dreyers forslag til pkt. 2 og 3 - ble enste 
vedtat t. 

g 

Sak nr . 929 : Asf a ltering av skoleplasser. 
Steinar Dreyer foreslo: J.nr.6131/82 

Sak nr.781: 

"Tromsø formannskap ber parksjefen i samråd med byggesjef/skole
s jef legge fram prioriteringsplan med kostnadsoverslJ g for 
asfaltering av skoleplassene ved de enkelte skoler i kommunen. 
Planen bes lagt fram ved neste rullering a1.angtidsbudsjett." 

. I 
Ragna Schwenke foreslo: I 
"Asfaltering av skoleplasser i henhold til parksjefens prioriter

i ng vurderes under budsjettbehandlingen for 1983." 

I r ene Bertheussen foreslo: 
"Det bevilges kr. 50 .000,-· til asfaltering av skoleplass ved 
Sjursnes skole. Beløpet dekkes over posten tilfeldi~ utgifter." 

Votering: 
Irene Bertheussens forslag fal t med 15 mot 12 stemmer. Steinar 
Dreyers forslag ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer angitt for 
Ragna Schwenkes forslag. 

J .nr. 7559/82. 
Sl etta.elva skoletomt _- Elaase~tng av grenda~ 
Ragna Sohwenke foreslo: (skole3 j efens tilråding): 
"l. Fonnannska.pet gis sin tilslutning til at grendehuset i 

Slettaelva boligfelt plassarcs pi innregulert skolbtomt slik 
som vist på byplansjefens k a.rt datert 23.3.1982. I 

2. Betingelsen for dette er a t gr~ndehuset oppføres i forholds
vis nær framtid, og a,t byggeplanene forelegges sko estyret 
til godkjenning." 

Ved voterlng ble innstillingens 1. avsnitt vedtatt med 15 mot 
1 stemme avgitt fo r Schwenkes f orslag pkt. 1 og 2. 
Innstillingen fomvrig ble enstemmig vedtatt. 

Sak nr. 508: Søknad om 'ri. skolesk ss for samtli e elever som sokner · f 1J ---SlffTT.:.111=- 
J.nr.4042/(2. elv skole . 

Hel ge Jacobsen foreslo: "3 og 4 km" endres til "2 og 4". 

lle r111un Kri.stotfenwn rureslo: 
"SkolesLyreLs fors.lag . " 

He rman Kristoffersens forslag f alt med 15 mot 2 slemmer. 
Innsti llingen med Helge Jacobsens endringsforslag ble v. el.~t ott 
10 mot 7 stemmer avgitt for innst i l lingen , .. 

med 
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Sak nr. 636: 
J .nr. 5163/82. 

~10-~ 
PedaepfP:sk-psykolo: · ,k tjeneste- for '.rromsø op: Karlsøy kom
muner - oreaniserin1r og bemanning. 
Finansutvalget behandlet saken i dag der tilrå.dine-en fra. :råd
mennene ble enstemmig vedta.tt. 
Ra.gn.a. Sch,-,enke foreslo: 

~ "Endringsforsla.g pkt. 4: 
· 7 a.) Setninr,a. etter - "ba.mevemspeda.e;oger", hvora.v minst 

1 bør være ba.mevemspeda.e:o~" strykes. 
tilleg~: 1/2 stilling for oooionom v7Prøstvannet skole~ 
Nytt pkt. 11( i stedet for innstillinga.) . 

"De som pr. i da.1_; er ansa.tt i PP-tjenesten ska.l {P.S tilbud 
om stillingeæ ved den nyopprettede tjenesten. Dersom noen a.v 
de ansa.tte ikke ta.r itnot slikt tilbud, sies de opp 11

• 

Pkt. 1, 2 og 3 - innstillingen ble enstemmir· vedtatt. 
11 4 - Ragna. Schwenkes forsla.g om a.t setninf,8. etter ---

" ba.mevemspeda.R'Qger'' utgår fa.l t med 15 mot 2 stemmer. 
Schwenkes forslag tillegg 1/2 stilling osv. fa.l t med 16 mot 
1 stemme. Pkt. 4 - forøvrig ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 5, 6, 7, 8 , 9 og 10 .:. irmstillingen ble enstemmig- vedta.tt. 

11 11 - innstillingen ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer a.v-
gi tt for Schwenkes forsla.g. 

Forelegges kommunestyret. 

Formannskapet behancJ1et saken i møte 25. oktober 1982 hvor Anne Ka ri Rom foreslo: 

"l. 210. 232 Skoleskyss 
posten økes med kr. 100.000 til 
v /Trond jord skole O P,~ _ S v 

ny skyssordning for elever 

BUDSjETTFORSLAq tCf 83 
RV v/Herman Kristoffersen forslo: 

1tl ,2l0,041 Saml.ingsslyrer 
posten økes med kr . 5C.OOO tilkr. 450.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer, 

1.210.082 Vikarutgifter kortere kurs 
posten økes med kr. 200.000 tilkr. 300.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer, 

1,210.101 Inventar 
posten økes med kr . 1.125.000 ti]ikr. 1.500.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 ste~ner. 

1,210,102 Læremidler, underv.uts tyr 
posten økes med kr. 7.>'0.000 til kr. 1.200.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 slemmer. 

1,210.251 Fritt skolemateriell 
posten økes med kr. 600.000 t i l kr. 3.000.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

1,210.252 Matr,forming/skolekjøkken 
posten økes med kr. ~95.000 til kr. 1.500.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

l. 210. 261 Vedlikehold, inventar /læremidler 
posten økes med kr. 50.000 til kr, 300,000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

~ 14-/ 
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1. 210.151 Vedli.keholtl •· bygninger 
posten økes til kr. 2.800.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

J.210.295 Lærerst i pend/møter /kurs 
posten økes med kr. 100.000 tiJkr. 250.000. 
Vorslaget falt med 15 mot 2 strmmer. 

Arbeidsmiljø tiltak - Ny post (ikke skole) 
posten føres opp med kr. 50.000. 
Forsla~et falt med 15 mot 2 stemmer. 

I tillegg ble det satt fram slikt forslag: jl'l- ti~ KriS-f:o.Jt-'6~ 
"C. Tromsø kommunestyre ber odministrasjonen framlegger t.ull på 

investeringer i skole~toren og utgifter til <lrift av skolen 
i Tromsø kommune sammenlignet med andre kommuner. Dette for 
å undersøke om prinsippet om likt tilbud på grunnskolenivi 
blir ivaretatt." 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak nr. 820: Høringsuttalelse, :B):lkes:planrapport, "Konsekvenser for oljeakti-
J.nr. vi tet". I 

• He:man Kristoffersen foreslo: I 
111. Videre leteboring etter olje og gasa utsettes inntil ol:rem

beredlllcapen er pA. et slikt nivå at det er akseptabelt. 
Utredningsarbeidet med hensyn til oljevirksomheten er o 
utilstrekkelig i forhold. til de konsekvenser dexme vi:t'ksoteten 
kan få for landsdelens bosettingsmønster og økonomi. 

2. På bakgrunn av d.e forhold som er nevnt i pkt. l vil det være 
desto mer uforsvarlig å forsere letevi:t'ksomheten gjennom tlel
årsboring." 

Ragnhild Lingjard.e .foreslo: 
"Pkt. 2a 
Trallsø fo:z:mannakap slutter seg til fylkestingets vedtak i su 
23/82." 
Votering: 
Innstillingen ble vedtatt med. 15 mot 2 stemmer avgitt for He:rman 
Kriatoffersens forslag. 
Det ble så votert over om pkt. 3 i fylkestingets vedtak skal 
uteå. 6 stemte ror dette. Forslaget falt. Ragnhild Lingjærdes 
rorslag - hele fylkestingets vedtak - som blir nytt pkt. 2 -
ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer. 
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Sak nr. 1304: 

p~(l..'~ 

(J. 

Sak nr. 

f <c( 13 I~ ~ 

Sak nr. 343: 
J.nr.1345/82 . 

y lql~ -~ 

Sak nr; 1206: 
J.nr. 12220/82. 

f- ' ~ 
a._ 0, \ 11· ~ 

,. Sak nr. 1072: 
J.nr.4055/82. 

LØ.NN_ oa ARBEJ_D_SM. '-~JØ 
Tildeling a.v tomter til kommuna.l t ansa.tte. 
·Skriv a.v 20/12-82 fra organisasjonene referert. 
Anne Kari Rom foreslo: 

"Saken utsettes. 
Kriterier .forelegges på nytt i samråd med de ansa.ttes orga
nisa.sjoner." 
Kjell N. Olsen foreslo: 

Saken utsettes. Hovedutvalgets behandling innhentes før 
fo:rma.nnskapet behandler saken." 
Ordføreren foreslo slikt tillegg: 
"Hovedutvalget bør også se på tildelingskriteriene av tomter." 
Roma i'orslag fal. t med 15 mot l si;@_e. 
Kjell N. Ola~,Efd?ordførerens tilføyelse - ble enstemmig 
vedtatt. 

Organisasjonsutva.le;:et_ - faglig bistand. 
He:rn1an Kristoffersen foreslo: ''Stillingen utlyses". 
Forsla.get fa.l t. Fullmakt til administrasjonen, vedtatt med 
16 mot l st. 
0(3S - SV 

Ansettelse av buJ ved finansrådmannens kontor. 
Herman Kristoffersen foreslo tillitsmannautvalgets irmetil
ling. 
Pkt. l - innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

11 2 - Hermann Kristoff'ersenø forslag ble vedtatt med · 15 
mot 2 stemmer avgitt for innstillingen~ 

" 3 - innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

I_i_l ~ . I i I /...sc1k Tll. 
Økonomi- og p I ,111::,; jt>fst i 11 ingen. 
A11nl' K,1ri /~0111 forl!S lo ; 
11

/\11Sl'li('iSl' j slillingL'll SOiii 0kr,no111i•- (Jg pl,111 s, jc • r v1 1rcl (lf' ('S j ~;;Jll llll i.' 11· 

l1(•11g 111c•cl li11ds,wt l 1J,,J1and I i 11g!.'11 I.or I <JO:l." 
(l<ug1Ja S,:l1wc•11J<l,s f'orslag fn-1 for-rige m~>I('). 
Forsl,1g('l L ill 111<•d 1<1 11101 I s l1•1111111•. 

Ansettelse a v fullmektig i brannvesenet. 
Herman Kristoffersen foreslo Tromsø kommunale kontorfunksjonærers 
foreni~g - brannsjefens innstilli ng med Karen Skagen som nr. 1. 
Innstillingens L avsnitt ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer for 
Kristoffersens forslag. 
Innstillingen forøvrig - ble enstemmig vedtatt. 
Fullmektig Åshild Frantzen 1 ·K roken helse- og sosiaisenter·: - 
Søknad om oppnormering av stilling. 
Jfr. bilag til f.sak A. 1072. 
Finansutvalget behandlet saken i dag hvor innstillingen 
ble enstemmig vedtatt. Det ble videre enstemmig fattet 
slikt nytt pkt. 2: . 
"Kravet om permarn,·r.t oppjustering av stillingen til full
mektig i særklasse må i tilfelle fremmes overfor kommun
en som forhandlingssak." 

Ordføreren refererte skriv fra arbeidsutvalget ved Kroken 
helse- og sosialsenter. 

I formannskapets møte . :Jatte Anne Kari Rom fram slikt forslag: 

''l. Ashild Frantzen giE avlønning tilsvarende sekretær 
i tidsromm~t 1/9-81 til og med 28/2-82 som kompensasjon 
for pålagte, utvidete arbeidsoppgaver. 

2. Som finansutvalget .. 11 

Finansutvalgets tilråding ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer 
avgitt for Anne Kari Roms forslag. 
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Sak nr. 905 : Tilbud om leie av lokaler 
Anne Kari Rom foreslo: 

i Tromsdal en. ( -h.,t .~ -L:J~ r 
J. nr .. /. 

"Saken utsettes luke." 
Forslaget falt med 15 mot 
Innst illi~gen ble vedtatt 

2 stemmer. 
med 15 mot 2 s temmer. 

Sak nr. 219 : Kommunalt tilskott til drift av foreldrel sba.me r. 
J .nr. 115G/s2. Skriv av 21 2-82 fm foreldrelagoba.mehageæ - Peraillo, Hol i, 

Hue 4, K.anuaen, 1rromodo.J. ki:rkes-, og Tusseladden ba.xneha.ger 
referert. "f- l- 'L\-1. . r■)...I 
F'inansutva.lget i mete i dag der Helge J acobsen foreslo: 

----... . , 

Skole- ·og soaia.lrå.dmannena tilrå.ding. 
Pkt. l - innstillingen ble enstemmig ved tatt. 

11 2 finansrådmannens tilråding ble vedtatt med 3 mot 2 
stemmer. 

li 3 Finansrådmannens tilråding ble vedtatt med 3 inot 2 
stemmer. 

Mindreta.llet stemte for Helge J·a.cobsens forslag. 
-~ I formannskapets møte samme dag foreslo Anne Kari l<om - ba.me

hagenemndas forslag til satser. 
Hage Jacobsen tok opp skole- og sosialrådmannens tilråding. 
Anne Ka.ri Roms forslag falt med 15 mot 2 s t emmer. 
Pkt. 1 - finansutvalgets til1:å.ding (innstillingen) ble enstem- j 

mig vedtatt. 
11 2 - finanuµtvo.J.geta t!.l:råding (finansrådmannens) ble vedtatt, 

med 9 mot 8 stemmer. 
li finansutvalgets tilråding ( finansrådmannons) blo ved te. t 

med 9 mot U stemmer. 
Mindretallet stemte for Holge Jacobsens forslag. 
Forol•ggeo kOOIDlUlleetyret. 

En drir19 ""'' loCl.1'1Jt ~to~ 
Anne Kari Rom/Bi Haavind foreslo: 
"Til pkt. l (Kaldholds forslag). 
Stryk l. setning i 2. avsnitt. 
Neste setni.ng: l~ormannskap:t ~il v~dere p~ke på at df? ikke ka1 
være en offentlig o.ppgave a finansiere dr iften av pr1.vate barne,-
hager som _har vedtatt særJige .Livssynsformål". 

i)et ble vec1t ::,.tt n:::e ",. sette-forsl~.gene opp L10t hver!:'lldre, ;,1en 
gjennom votering se hvor mange stemmer hvert forslag oppnådde. 

J!•ormålspar::,.c;raf: Johs.!'.1of'oss forslag f ikk 9 stemmer, 
7 stemmer ble avgitt for Bjørn Kaldhola forslag. 1 stemte for 
Aud Overo Fybns forslag. 

· Voteringene over Helge Jacobsens 
v~~s _!_~~~lag bortfalt dermed. 

forslag og Anne Kari Roms/Bi 11-
Bl.AP SJEIT -FOR /q93 -- -

H(A"ry\UM Krist.ø~ jortsl&r. 
1.430 . 081 Ekstrah jelp bnrnchager 

l. 436 .161 

l.437.343 

posten fø~es opp til kr. 1.450 . 000. 
Fors],iget f.:t.Lt med 15 mot 2 stemmer. 

Ominnredninger+ større vedl ikehold 
posten økes til kr, 255.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemm er. 

Tilskudd foreldre_ barnehager - økes 
posten føres opp til kr. 250. 000. 
Forslaget falt med .15 mot 2 stemmer. 

med kr.}o.ooo 

... 
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1.200.011 

1.200.081 

l. 436. 4o'/ 
1. 436. 412 

l.436.081 

/ 

Lønn i faste stillinger nytt forslag 

BUJ)~ f1f' Rfe B »w€l+IG fe 
~.:Y-11· JC:,f"J.. 

pos ten økes med .kr. 45 ... 000 til kr. 1. 459. 000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

Ekstrahjelp og overtid 
posten Økes med kr. 53,000 til kr, 60.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer.'' 
Skjelnan barneskole posten føres opp med kr.?,900.000. 
Sjursnes/lekselvbukt amb,:,ostan føres opp ue<1kr.175,ooo. 

Ekstrahjelp og overtid 
posten ek~s til kr. 1.252.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

1,436.101 Inventar eg utstyr 
posLen økes til kr. 304.UUU. 
Forslaget falt med 15 mol 2 sL~111111er. 

1.436.LSl Vedlikehold bygninger 
posr.e1i økes L il kr. 121.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 ste~ncr. 

1.436.171 Vedlikehold utomhusanlegg 
posten økes til kr. 130.000. 
forslaget falt med 15 mot 2 stemmer. 

1.436.251 Pedagogisk - materiell - leker sysselsettinger 
posten økes til kr. 214.000. 
Forslaget falt med 15 mot 2 ste~ner. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Sak nr. 311: 
J.nr.227/82. 

TE.K\\USK/MA5KiNPAR:K 
'l'illeee;sbevile;ning til anake.ffelcm a.v ny va.rebil vfila.rk-
ve!enet. I 
Skriv a.v 22/3-82 fra parlcsjefen - referert. 
F'inansutva.lget behandlet saken i dag hvor tilråding-en fra. 
finansrådmannen ble enstemmig vodta.tt. 
Ragna Schwenohe foreslo: 
"Teknisk :rådmanns tilråding". 
Geir Riise foreslo: I 

"Pkt. 2 - Formannskapet vil be r,a.rksjefen for framtiden 
sette frem priori terinB"SPlan for nyanska.ffelser ved de 
å.rlige budsjetter." 
Votering: 
Innstillingen fra. finansutvalget ble vedta.tt med 
stemmer a.vgi tt for Ragna Schwenkes forslag. 
Geir Riise trakk sitt forslag. 

I li mot 2 

~s-/s-- s,,i F,MI Bud:j~u.l.4nnø_ 1q8i 
· Bra.nnsatsjon TromsdaJ. 

He:roian Kristoffersons forsla{~ om å øko posten med kr 
faJ.t med 1; mot 1 stemme. 

Budsiett. ~ 1q83 

320.000 

Videre ble det foreslått: ·t-f.::.. '. 
"B. Kommunestyret ber om å få seg forelagt egen sak m situasjonen 

ved ingeniørvesenets maskinpark - etter a~ utva~ el som ble 
nedsatt uv llovedutvulgcL '1.7/8-82 har fulltørt s.1LI L url,eidc." 

Det settes punktum etter "maskinpark" øvrige utgår. 
Endret forslag ble vedtatt med 1'1. mot 5 stemmer. 
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BoL16 
Sak nr. 523: Boligbyggeprogram for peri.oden 1982-85 (90). 

Johs. Mofoss foreslo: 
"Tillegg til pkt. 3: . i kommu nens mellom-
"---! tillegg innreguleres mindre b~llgfelter 

F l ~ 15 ' ~.:2 områder. 

• 

Pk l . 4: d 11 • • t" 
"---"gjennomsnittlig omlag" - utgår og erstattes me mins • 

Herman Kris to(fersen fores lo: 7 "Pkt. 3 Etter "vedleggene} og 5" I tillegg-~ det snarest 
foretas osv.----

Nytt pkt. 5: . . . k h ld h t i 
~ "Formannskapet oppJordres til å vi~e særlig tilb~ e O e~ ; 11 

å innvilge bruksend ringer fra bolig til forre tningsarea e • 

~ Pkt. 6: 1 . utpeking av nye byfor--,,, "Et konkret program for byfornye se g~ennom 
nyelsesområder og en plan_for utb:dr;.nger av kommunens egne, 
boliger skal legges frem innen 1 ar. 

Votering: . . 
Pkt. l - innstillingen ble enstemm~g vedtatt. 
Pkt. 2 - innstill ingen ble enstemmig vedtatt. , _ 
Pkt. 3 - i prinsippet - innstillingel1bl~ en~temm1g _ve~ta~~kal" 

Herman Kristoffersens forslag bør endres til 
ble vedtatt med 15 mot l stemme. d 9 Johs. Mofoss forslag - tillegg til pkt. 3 - fa lt me 
mot 7 stemmer. d t d 

4 innstillingen med Mofoss endringsforslag ble ve tat me 
Pkt. - 8 mo t 8 stemmer. Avgjort med ordførerens ~obbeltstemme. 

Pl,t. i; LJ Kr· stofferscns forslag ble enstemmig vedtatt. 
~ .J - 1 erman ... • ~· t~ 

l'kl. 6 - Herman Kristoffersens forsJag.J.>lc cnsle/:111111g1 ve .n 1. · 
.ri•""}>"° ,;,.,..,. ....... ~ . 

Sak nr. 1831 TBBL - Søknad om husbanklån til oppføring av 148 boliger i 
J.nr.1751/82. Skattøra borettslag. 

Trygve Lorentsen foreslo: 
"Tromsø .t'omannskap ber Tromsø Boligbyggelag gjøre seg kjent 
med de erfaringer Harstad Boligbyggelag bar høstet når det 

F 11\;), · ~ gjelder leietalcemes egeninnsats under byggeperioden. 
TBBL bes wrdere om lignende ordning kan i verksettes i Tromsø 
med sikte pl å redusere den økonomiske belastning !or de bo-
ligsøkende. " · 

--s:>~He1'1118Zl Kristof'f'ersen tok opp husnemndas vediak i møte 4/2 d.å. 
/ "Huenemnda." endres til 11 .foJ.'Dl&nilskapet". 

Sak nr. 9U6: 
J.nr. 5951/82: 

Votering, 
Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer avgitt for 
Herman Kristoffersens forslag. 
Trygve Lorentsens forsl.&6 ble enstemmig vedtatt. 

Husleie i kommunale leiegårder. 
Johs. Mofoss foreslo: 

t-iUOLEl E 
"Husleiefastsei:ting for leiegårder i henhold til k.vedtak 16/12 
1981. Nye taks ter gjøres gjeldende fra 1/10-82. Etterbetaling 
for ca. 18 leietagere l Hansjordnesbukta ettergis." 

Hermann Kristoffersen foreslo: 
"Leiene i. de gamle boligene i llansjordnesbukta selles lik lciQ.., 
1/1-80 og økes med 10 % hvert av årene 81 og 82. Detllgjøre::; 
gjeldende fra 1/10-82." 

Saken utset tes. De fremsatte forslag følger saken. 
Utsettelse ble enstemmig vedtatl.. 
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Sak nr. 786: Vedlikehold av kommunale bygnin~ og leieloka.li:.E...::._søkna.o ow 

tilleggsbevile;ninger/budsjettrec:ulerlng. 

J.nr.7407/82. Fina.noutva.lp;et behandlet saken i da.r- hvor finanar.idmannen til
råding ble enstemmig vedtatt. 

F '2.1 ~ . p., ➔Ragna Schwenke foreslo: "~1øknad fra. by,,✓, F~eojefcn/lWIJ om til ep;r;s-
-0 bevilP,ninp; på kr. '..i'/j.000 til vedlikehold av komnnmu.le byr .i.np;cr 

imøtekorrunco. 
( ~ Skatteanslaget økes tilova.rendc." 

Innstillingen ble vedtatt m,?d 14 mot 2 stemmer a.vgi tt for Schwenkes 

Sak nr. 885: 
J. nr. 8511./3 L5. 

F ~(q. ri-, 

/0 

forslag. 

Prisforskrifter for boliger i boligbyggelag - stedlig 
område. 
Hermann KrisLofferse11 toret-;lo 11yll pkt. 2: 
"Av hensyn til de uheldige sosiale virkninger de nye 
forskriftene for borettslagsleiligheter har gitt på 
markedet, ber Tromsø formannskap om at disse endres 
et lavere nivå." 

pris-
' bol'g-

til 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Hermann Kristoffersens forslag til pkt. 2 - falt med 10 
mot 7 stemmer. 

POLITISK 
Uttalelse mot atomvåpen. 
Innlevert av Bi Haavind. 
Geir Riiae !oreslos 
"Tromsø koDIDl\Ulostyxe ber Regjering og Storting intenoi ve 
arbeid.et for a. tomvåpenfrie soner i Europa. I 
Forhandlinger om slike soner må skje innenfor rammen a.v Nato
aama.rbeidet. 
Vi ber om at Regjeringen i alle intemasjona.le fo b 'd 

He:cman Kristoffersen foreslo: 

osv." ra ar eil or -

--=) "inn etter 1. setning,andre a.vsni tt: "og arbeide for a.t al e 
atomvåpen retta mot nordiske land fjernes." 

(Jolm Hau.an møtte igjen = 15·). 
John Ha.uan foreslo: 
"Vi ber Stortinget fatte vedtak om a.t det aldri skal till tes 
b:nuc av atomvåpen fra norsk område, verken i fredatid ell~r 
krigstid. 11 

Med JJ mot 2 stemmer ble det vedtatt ikke å realitetsbehandle 
~m. I 
Fremlegget med. de innkomne foralag forelegges kommunestyret. 

,.,. 
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0 

SZJKONl}Hl 
Ragna Schwenke foreslo: 
"l. Kommunestyret avviser rådmannens forslag til langtidsbudsjett 

for årene 1983-86 fordi <le økonomlskc rommer som er lagt Lil 
grunn ikke kan godtaes. 
Kommunestyret ber om at det blir lagt fram et nyll fors.lag 
som tar utgangspunkt i behovene til Tromsø ko~nunes innbygg-
ere. Etatenes forslag til budsjett og tidsplan legges til 
grunn. f"l\1-T IS - -2, 

2. Formannskapet tar initiativ til et folkemøte om langtidsbud-
sjettet før kommunestyrebehandling. ~T I -S- - ..)_ 

3. Til folkemøtet skal det også foreligge til diskusjon el kom
munalt handlingsprooram visa vis staten for å fu redusert 

0 . " gjeld og gjeldsrenter og økt rammene for budsJeltet. 

RV v/Herman Kristoffersen foreslo: 

"A. Tromsø kommunestyre henvender seg til Stortinget i forbindelse 
med behandling av det øk.opplegget for nesle år, og ber om 
at følgende blir imøtekommet: 

f'd._; 1. Hvis man ikke ønsker at Tromsø kommunes økonomi skal føre 
til senket levestandard for innbyggerne, -t,~l arbeidsløshet 
og at dårligere servicetilbud må vi ha tilbake den økono
miske vekstfakta fra perioden 70-77 når det gjelder både 
investeringer og drift. 
Vi anser at nusjonuløko110111i.e11 LuJcr dctle, og vil bl.u. 
peke på <le store overskuddene jnnafor oljevirksomheta. Noe 
av dette bør kunne brukes til u styrke offentlig sektor 
for å minske virkningene av den krisepregete fastlands
økonomien på befolkninga. 

2. Akutt gjelder det å få steppet glidninga av låne-rentene 
oppover slik at ikke sterkt påkrevde lånebehov av kommunal 
art blir gjenstand for privat rikdom samtidig so111 de for
sterker den offendige fattigdom med de konsekvenser s0111 
er nevnt." 

Forslaget falt med 15 mol 2 slemmer, 

Utsatt sak 367: 
5ALG AV KOMMUNENS eiEKDo..., 
Utsatt sak 270/82 - Salg av C. Holmboesveg 41. 
Ordfører Erlend Rian foreslo at formannskapet inngår forlik med 
teknisk rådmann Tor Kaasen om kjøp av Conr. Holmboesveg 41. 

Anne Kari Rom foreJ.so at hele saken legges frem for kommunestyreL. 

Ordførerens forslag ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 

Anne Kari Roms forslag ble forkastet med 15 mot 2 stemmer. 

log med vedtak om i.nng6else av forlik ble det fattet følgende 
enstemmige vedtak: 
"L Formannskapet opphever silt vedtak :i. sak 905/81 og avl1cnder 

Conrad llolmboesvei 41 for kr. 475.000 + Linglysni.ngsomkost
ninger. 

2. Overdragelsestidspunktet settes til 1. _juli 1981." 

-

i.· 
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TAAFiKK - RE6ULERiN6 
Sak nr. 659: Bybussrutene sommeren 1982. 
J.nr. 6179/82. Wiggo Fjellberg foreslo: "Tromsø formannskap henstille til 

Tromsbuss å samordne sommerrutene med skoleferien." I 
· 1A / ~, ~ _ --Herman Kristoffersen foreslo: "men beklager reduksjon av 

7 busstilbudet". Forslaget tilføyes innstillingen. I 

Sak nr. 361: 
J .nr.1127 /82. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kristoffersens tilføy
else - enstemmig vedtatt. Fjellbergs forslag - ble ens t emmig 
vedtatt. 

-FARTSPEH_f~.END T/LlAK 
---;;) Anne r~ari Hom foreslo: 

!'kt. 6: 'Promnø formannskap 0er :noli tiet se på 111ulir
hetcn e fc,r å ta hyppi Fe fart:1kon Lro1 I P.l' ; 

.50-k,n r1onene i bol i rro111rodene, r;pe:s i cd 1. '1'ro1•,.,;-
dalcn. I c~"t. ~ . 

Storgt. 46 - Gjennomføring av krav om riving av ulovlig 
ol>])ført 3. etasje på mellombygningen. 
Jolla. llof'oss tok opp sitt forelag fra forrige 1D11.1te UJU1tatt 
pkt. 3. 
Det ble satt 1':z:am slikt nytt pk·:; . 3, 
"l)ysningarådet anmod.es om å vurdere godkjenneløe av regule
ringsendring eventuelt diapenaa.øjon fra gjeldende regulerin 
plan". 

Hel.'1118n Kristo!ferøen tok opp Bjøm Kaldhols forslag. 
----- ------ --- Johs. Mofoes• forslag pkt, 1, 2 og nytt pkt. 3 ble vedtatt 

med 9 mot 8 stellllller avgitt for He:rma.n Kristo!!ersena foralag. 
I 
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Sak nr. 620: 

Fomannskapemedlemmera innsyn i kommunale planer og utrednings
arbeider. 
Heman kriatof!ereen foreslo; 
"Fo:mamiakapet anser det !or å vare I1&.turlig at medlemmer av 
fomaDnakapet flr innsyn 1 arbeidet med et ungdommens hus såvel 
som and.re kommun&l.e planer og utredningsarbeider." 
0:rd.f•reren avviste forslaget, da representanten ··~riatoffereen 
allerede tl&dd.e t&tt saken opp med fylkeamannen. 

(John Bau&n g.Udr:: • 15). 

Norske KoX!lIIIWlers Landsting - båttur 2B. juni 1w1;~ - .1. ...... ., 

westamara.nbåter - sorverin. 
Utgfften dekkes med 1 3 hver av: 
Norske Kommuners Sentralforbund, Troms fylkeskomrrru.no, op; 
Tromsø kolllDlWle. Dekning·: - KollllllUneno ondol dekko av post.
Tilfeldige utgifter. 
Herman Kristoffersen foreslo: "Det gis inBen bevilgning". 
Bevilgning ble ved.tatt med 13 mot ;i stemmer a.vgi tt for Hennan 
Kristoffersens forslag. 

Sak nr. 1151: Søknad om økonomisk stølte til konsert i Fokus k~no. 
J.nr. 11172/82 . 'Ingen bevilgning vedtat:tmed 11 mot 4 stemmer avgitt for Herman 

I "5 / 1 r ' g-L.,/ Kristoffersens forslag for å bevilge kr. 1. 500. 

Sak nr. 979: 

Sak nr. 1197: 

TY-innsamline!!:'1 82 -:. Aksjon Håp. 
Kr. 5.000,- bevilges. i:hstemmig vedta.tt. 
Dekning 1.001.291 - 1982. 
Herman Kristoffersen fon·slo: 
"Samtidig bekla,eer foma.nnskapet aksjonens fonn g,iennom en sammen
blanding a.v misjonsa,rbeid"J med hL4mani tært a.rbeid i den fo.ttigc 
del a.v verchrn. 
NRK oppfordre~ til i fremtiditr,e TV-aksjoner å unngå dette." 
l<'orsla.get fal. t med 11 mot 6 stemmer. 

Årbok for Tromsø - Søknad om tilsko· 1• 
Herman Kristoffersen foreslo: 
"Til dekning a.v underskudd "Å:t-bok for Tromsø" bevilges kr. 60.000 
over post Tilleggsbevilgning og akstre.bevilgning. Dette g; øres 
under forutsetning av at pros,jektet går i balanse de neste år." 

Herman Kristoffersen foreslo slikt endringsforslag: 
"Saken utsettes til ette t- budejetthehandlingen 1983. Kul tursty
rets reviderte behandlin 1r, avventes." 
EnatemmiP,' vedta.tt • 

• 
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Sak nr. 500: 

Sak nr. 1315: 

KO N 6EBEsøKET 
Forkjønnelse av senLrum - Kongebesøket. 
FinansutvalgeL sluLLcL seg enstemmig Lil fina nsrådmann 11s tilr5d
i ng. 
FormannskapeL behandlet saken samme dag hvor Anne Kar i Rom foreslo: 
" l . Tromsø f ormannskap ser gjerne at forretn ingss t anden bruker av 

s in forLj enesLe LiL å pynte opp i byen . 
1 

2. På mange J i vsv ik tige områder for fo l k i Tromsø k ommune , f. eks. 
h jemmehje lp til eldre, blir budsjeLtene s t adig stdmmet inn . 
Vi ser derfor ingen grunn til al kr. 90.000 av ur uJ idsfolkc~· 
::;ka t Lcpe11ger skal. brukes Lil ckHLra pyn t i ng for k o gens ly11vi~; it t 
Li l Tromsø 15/8. I 
Kongedøwnet er i seg selv en levning fra middela lderen . Utg i fL
c ne Li I. besøket bør derfor i sin helhe t betales u v de so111 lwr 
ny t te av del: BorgerskapeL og byens t o løssalgsaviser. 1~ engcr 
de ytterligere økonomiske Lilskudd ku n de henvende seg Li 1 deu 
K~ ørte ukepresse. 

P!, L . I - I 1111:-;t i 11 i11gc11 hie ensetmnd.g vecllall . 
l'kl . :L - !1 • ,:-;ti 11 i11g<.m hie vedLaLL 111ed I'> 111o l. :L ti l.c11 11 11 t)1· uvg i Lt. !'0 1 

A; . .ie Kari l<orns forslag. 

· 3-U LEM/DDA6 -S~ 
Krssammenkomst for foDll8rulska;pets medlemmer, rå~e_n.YJ. __ e_d_ 
ektefeller. -
sammenkomsten a~holdee 5. februar 1902. 
Ved tatt med 15 mot l stemme. 
OBS'- 8V, 

TROM SØ BY 
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Sak nr. 109: 

Kommunestyre 1982 

HEL~E 
Off t.•n tHg bedriftsheisel jcncle i Tromsø hcl::;t>rii d s r 1.'j'1 i . 

Aiii'i7.," Kari 1<0111 foreslo: 
"Sti ko11 ul::.ell.e::; Lil. ne::;Lc ko111111u11cslyre mole. 

[)e t legges [ram tilleggsopplysninger 0111 muli glicl for & utarte 
l>cd r ifLshel seLjenste fur kommuna I e urbe iusl.a k(•n). " 

A1111,• K..iri Roms fur::;lag ble <.•11::;Lc111111ig vcdlull. 

Sak nr. 189: Bedr iftshelset ·eneste for kommunalt ansatte. Ti lle t i l 
sak 109 82 - Offentlig bedriftshelsetjeneste i Tromsø helse
råds regi. Jfr. nytt fremlegg i saken med inns t illing til 
vedtak . 
Anne Kari Rom tok opp Herman Kristof fersens f ors lag fr a for
mannskapet. 

l.316.401 'lroms1.1a1 IWH,e- ug ::;os.1cu.sencer. 
Herman Kristoffersens forslag om å øke posten med 

2-k 1'5 · ~ kr . 320.000 fall med 57 mot 4 stemmer. 
1 1 .1 

RV v/Anne Kari Rom foreslo: 

"Primært forslag: 
1.316 Hjemmesykepleien 

De t opprettes 7 nye ::;L.iJli11ger (til totall 9 sli.Il inger i 1983) 
som off. god!cjcnt sykcpl. og 1 stilling som avd.leder, kontorsektor 
sentralt . 

(Uni formstillegg, trygd osv. reguleres tilsvarende) net t ou t gift 
på pos ten 0,27 mill. se subsidiært forslag 

1.394 Stakkevollan helse- og sosialsenter. 
Pos t en føres opp med kr. 2,9 mill. 

Anne Kari Rom::; forslag falt med 54 mot 6 s temmer. 
Pkt . 1 innsti l lingcn ble en:·• e1umig vedtatt. 

" 2 - " " " 11 (nyt t f remlegg). 

~- uv~eclkap. 1:3 Helsevem. LA1VCTIDSBltD %'Jf:TT" <ft1 . f.;<, 
Driften av Stakkevollan helse- og sosialsenter igangsettes . 
1983: Poeten for 1983 endres til 1,5 mill. k'·JltK.:l.lS 

1984 " " 1,2 " 
1985 " " 1,2 11 

1986 " " 1,2 " 
Skatteanslaget økes ti-l•va.rende." 
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Sak nr. 203: Sosialkontoret - oppretting a.v nye stillint;er for å lette a.rbeids
si tua.sjone!:• 

Sek nr. 239: 

Søknad f:ra Randi Kristiansen (pla.sstilli tsmann sosialkontoret) 
Tromsø kommunale kontorfunksjonærers fomeing, Laila. Mørck Sol
eng (medlem tilli temannsutvalget), Norsk Ba.mevemspedagogforbund 
og Wencke l!'igenschou (styremedlem) Norsk Sosionomforbund, IQubben 
Tromsø sosialkontor om fratrede med deputasjon for kommunestyret. 
Kommunestyret vedtok å møte deputasjonen. En fra hver gruppe 
gikk ut for å ta imot deputasjonen. 
Ordføreren ga melding om d.et utsendingene hadde å anføre. 
Aud Overå Fyhn foreslo: 

"Det er b:ruk for vannestue for alkoholskadde snarest. 
Kommunestyret ber &dministmsjonen om å finn,. et egnet sted, 
og omgå.ef\d.e utarbeid.e planer for drift, slik a.t oppstart kan 
skje allerede i januar 1983 dersom bevilgningene vedtas." 
Fors!aget oversendes fomannskapet. llistemmig vedtatt. 

Anne Kari Rom foreslo: 
Ragna Schwenkes forale.g fra fo:rma.nnskapet: 
Nytt pkt. 4, 
i tillegg: 
Nytt pkt. 5: 

"Det opprettes fra 1/9-82 en 1/2 ekstra stilling i resepsjonen 
på sosialkontoret for telefonvakt." 
Kjell N. Olsen fo::.-eslo: 

"Pkt. 1 og 2 - behandles nå. 
Pkt. 3 - utsettes - går tilbake til foI.'IIIBnnskapet til ny behand
ling." 
Votering: 
Pkt. l - innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

" 2 - innsti~.lingen ble enstommig vedtatt. 
" 3 - Utsettes - vedtatt med 51 mot 2 stemmer. 

Roms forslag følger utåettelsen. 
" 4 - innstilli11gen ble enstemmig vedtatt. 

l•yhns fore] nr. oversendes form~sknpet. 

Sosialkontoret - oppretting a.v nye etillineyr for å !"ette a.rbeids
si tua.sjonen. 
Anne Kari Hom tok opp liel'.lll8n Krlstofferaens forala.g fra. fonnann
skapets møte 6. september 1982. 
li'orslaget ble vedtatt med 33 mot 28 stemmer. 
Stillintsen lyses ut med forbehold av kommunestyrets godkjennin~. 
l•hstemmig vedtatt. 
(Ny behandling i møte 27.10.82. Fellesuttalelsen av 26/7-82 

. fra. Tromsø kommunale Kontorfunksjonærers forening, Norsk sosio
nomforbund, klubben Tromsø sosialkontor og Norsk Banleveren
pedagogforbund sendes representantene). 
:::::."1.stillingens pkt. l - enstemmig vedtatt. 

· 11 11 2- 11 " 

~ " 3 _ " " 

2,6..k, ~ Anne Kari Rom tok opp sitt forsiag fra formannsk~et ved:n,rende 
~ --:l-1 poet 1.430.021 Lønn støttekontakter ler. 150.000,-. (bamevemsnemn-

1. , 1 It> · ~, _ . ~ ~. da~- _fora:~). t-trJ-'T 5(, _ 8 
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BUO~JEII foRSLA-6 1q83 
1 

8. 1.:2. 82 
RV: 1.420 Sosia.lhjelp. 

l'osLen økes 111cd O,'-J mil.!.. (slik al ::;alsene virke•! ig ka11 lølge 
folkelrygdcn). 

J.430 Barnvern, sløllckontakle r lønn. 
Posten okes med O, ! b mil l . 

l.~60 Husmorvikar. 
De 2 utsatte stillinger j esettes - posten okes ~~J 0,0~ ~ 11 : . 

1.436 Tilskudd arbeidsplassering. 
Økes med 0,1 mill." 

For i:.; h1geL full med 54 mol 7 slemmer . 

RV v/Anne Kari Rom, subsidiært for s lag: 

"Post 1.316 HjemmesykepleitJ: 
Det forutsettes at det t'innes budsjett dekning på 1983 budsjettet til 
de nye stillinger som •~ustering av plan for hjemmesykepleie 1983-.1986' 
fremmer forslag om. 

Oversendes formannskapet." 

Forslaget overoodes formanns: '.apet - enstemmig vedtatt. 

BUDSjt.TT"R.tf,. lq8'~. 
1.420.367 Hjelp tll 1.tVSoppllOl.lJ. 

Herman Kristoffersens forslug om 6 øke posten med 
kr . 200.000 falt med 55 mot 6 stemmer, 

1.422. 341 

k5Ak /'-frJ 

2Ao/) ' <[L 

Krisesentret. 
IJcL ille førsl volerL over om økt bevilgning skal gis. 
M<.!d 4'1. mol '1.0 sLe111mcr ble det vcdtutt ut bevilgning P -·· 
Herman Kristoffersens forslag kr. 200.000 falt med 55 ,: ut 
6 stemmer. 

2- Birthe Figenschous forslag kr. 130.000 ble vedtatt ~..: -~ :, ·, 
mot 17 stemmer - l representant fraværende. 

0kONOt"l I: 
RV, v/Herman Kri.storfcr s en 1. nk opp s 1LL fon-;lc1g tra formannskapet slik: -· 

"A. Tromsø kommunestyre henH•nder seg t .d Sto1 Linget i forbindt.l,sc:. 
med behandling av det øk.opp.legget for neste år, og ber om 
at følgende blir im,,t ekornmct : 

1. Hvis mon ikke 011:1kt· r ut 'J', c1rn1;,~ ku111111u11e::i øk<,nomi skal føre 
til senket lcvestondord f,,r innbyKgcrnc, t~L arbeidsløshet 
og at dårligcrt! S{'rv1ceti i bud må vl h:l ti I bake den økono
miske vekstfaku1 l ru fH.iriucte?n 70--71 11år del gjelder både 
invcs~erinicr og d r ill. 
Vi anser at nasjonaløkonomien tåler dette, og vil bl.a. 
peke på de tiitore overskuddene iranofor oljevirksomheta. Noe 
av dette bør kunne oruke~J til å styrke offentlig sektor 
for å minske virkningene 11v den krt!ieprcgete fastland-s
økonomien på befolk11ingH. 

2. Akutt gjelder del.:', li\ ~-t o rpet glidn1ngu uv låne-rentene 
oppover slik /'It i.kk e :, t er i< t p1\krevdt• Ji\nebchov av kommunal 
art bli.r gje11 ~1ta11d for p1· 1 vut rikdom t:1amticlig .som de for
sterker den off1.~11tlq~t' fo t Ligdom med de kon5ekvenser som 
er nevnt." 

&t.l - Forslaget falt med ::;.-1- mot '/ stemroer. 
11 2 - Forslaeet falt med 3? mot ?~1 .stemmer. 

.. 
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ELDRE 
Interpella.sjon fra. Anne Ka.ri Hom om: 
Kva.løysletta sykehjem om ledige pla.sser. 
Anne Ka.ri Rom fikk ordet for opplysnine:er i saken. 

_Helseplanen - eldre i institusjoner - lediP,' pla.ss 
hJem. 
Ord føreren sva.rte på spørsmålene. 

r.;tterlyste sva.r over 
i Kvaløysletta. syke-

Interpellasjon fra RV, v/Anne Ka.ri Rom og R~ Schwenke. 111 1.2.. . 8"1..-, 

Ved.rørend.e Ledige sysselsettingsmidler og situasjonen på Hvilhaug sykehjem. 
Anne Kari Rom fikk ordet for næ:rmere redegjørelse for interpellasjonen. 
Ord.føreren svarte. 
Anne Ka.ri Rom satte J.:t'llm slikt forslag: 
"Ad interpellasjon om ledige syeselsetingsmidler. 
1) Det tas iniativ overfor Arbeidsfoxmidlingen i Troms slik at det sammen med 

månedsoversikten over arbeid.sma:titedsi tuasjonen ogal gis en enkel budsjettover
sikt over ledige støttemidler. 

2) Skole- og sosialrådmannen tar så snart som mulig initiativ overfor aktuelle 
etater som kan ta inn ekstrahjelp lønnet over konto for "ekstraordinære enkelt
arbeidspla.sser i offentlig vi:titsomhet" f.eks. sykehjem, bamehager, hjemmehjelp." 
Forslaget oversendes fomannaka,pet - enstemmig vedtatt. 

I< I 40 Herman Kristoffersen foreslo: 
U/5 · i2. "Formannskapet bes vurdere t.Ulcggsbcvilgninger til brannstas_jonen -:::>i Tromsdalen snarestl_Egenondel Lil fy~ioL~ra~i for eldre t.d l eg~s--

11 

. bevilges kr. 15.000 fra godtgjørelse til tillitsmenn - formannskapet. 

Foreløpige voteringer: 

1.100.001 Godtgjørelse Li.I tillitsmenn. 
Herman Kr istoffcrsens forslag om å overføre kr. 15.0U0 li I 
po:;L l.MJ~.-}9~ full med 54 mol 7 sLc111111cr. 

Suk nr. 171: Plassering og bygg.ing av nyt> <'ldreboliger - revisjon av 
priori t0.r:i ngsp 1 <trH ~n. 
Steinar Dreyer Lok op1, sitt forslag fra formannskapsmøLe 

k 3'1 l · Yl l . jun i d . å . 
.John lluuan foreslo: 
"Pkt. 7 i sok 171 - uLgår." 
Herman Kristoffersen foreslo: 
Tillegg til pkt. 7: 

➔ "Forutsetningen mu imicil 1 ' r1 id 
minst 50 % av boligene." 

være aL kommunen Uir li I delt> 
f=A-L, 33 ·- ~"'I 

Ole Gi~rdrum foreslo: 
"7. D~t bes vurdert nærmere hvilke r e tningslinjer s0111 skal 
gjelde :i. kommunens forhandl 1.nger med organisasjonc•r som 
ønsker u tlelLu i t,ygging av eldreboliser." 
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S(OLE 
Sak nr. 50: "Gulskolen11 på Tromatun - bruk som permanent skole for 1. - 3. 

klassetrinn. 
Anne Kari Rom foreslo pkt. 3 - utgår. 
Pkt. 1 - innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

11 2 11 11 11 11 

1
• 3 11 11 vedtatt med 60 mot 5 stemmer 

aYgitt for Anne Kari Rom's toralag. 

Sak nr. 178: Pedagogisk - psykologisk tjeneste for Tromsø og Karlsøy kommuner -
organisering og bemanning. 
Ordføreren refererte skriv av 30/6-1982 fra personalet ved 
PP'l', v/Helga Dahle og Oddhjørn Olsen. 
Anne Kari Rom foreslo: nnet legges til forslaget pkt. 4: 
1/2 !:iLilling som kontorassistent - 1/2 stilling som sosionom 
knyttet til Prestvannet skole." 
"Videre pkt. 11 forandres til: De som pr. i dag er ansatt 
i PP tjenesten skal gis tilbud om stillinger ved den nyopp
rettede tjenesten. Dersom noen av de ansatte ikke tor imot 
slikt tilbud, sies de opp." 

Pkt. 1, 2 og 3 - innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Anne '. '. r-ir i Roms forslag falt med 55 mol 6 
stemmer. lnnstillingen forøvrig ble en
stemmig vedtatt. 

li 4 

li 

" 

" 

5,6,7,8,9 -
10 

11 -

innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
"T k · " Det settes punktum etter romsø ommune 

rest,~n går ut. 
innstillingen med ovenfornevnte endring 
ble enstemmig vedtatt. 
innstillingen ble vedtatt med 55 mot 6 stem
mer avgitt for Anne Kari Roms forslag. 
Arne Nordgård gikka: 60. 

Forslag nr. 4. Ragna Schw.enke foreslo: Lk'V G Tl OJ -B 
a. "Hovedkap. 1. 2 Undervisning. l<Jlt-1<. ?.-IS 

Midl-ene øk-eu med 50 96 på drifta- og vedlikeholdspostene. 

.-4 Ragna Schwanke 
/ "Post 1.210.232 

~ s 

foreslos 
Skoleskyss. 
posten økes med. kr. 100.000 
elever v /Trond.jord økolo". 

til ny skyeaordrufng for 
F~T le>'=>-
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80DSJE.TT FOR 1q9·3 
l<V v/llerrnan KrisLoffersen foreslo: 

"Tar opp alle forslag fra formannskapet: 

1.210.041 Samlingsstyrer. 
Posten øke::; med kr. 50.0UO Li.i kr. 450.000 

1.210.082 Vikarutgifter kortere kurs. 
PosLen økes med kr. 200.000 L.i.1 kr. 300.000. 

1.210.101 Inventar. 
Posten økes med kr. 1.125.000 til kr. 1.500.000. 

l.210.1() ') Læremidler, underv.utstyr. 
Posten økes med kr. 750.000 tilkr. 1.200.000. 

1.210.251 Fritt skolemateriell. 
Posten økes med kr. 600.000 Li.I kr . 3.000.000. 

1.210.252 MaLr.forming/skolckjøkken. 
Posten økes med kr. 295.000 tilkr. J.500.000. 

1. 210. 26.1 Vedl .ikeilo.Ld, i.nvenLa r /Ja•remidler. 
Posten øke::; med kr. 50.000 t.il kr. J00.000. 

1.210.151 Vedlikehold - bygninger. 
Posten økes Ul kr. 2.800 . 000. 

J.. 210. 295 1.a•rer::;L i pe11d/111c.,Ler /kurs. 
Posten økes med kr. 100.000 til kr. 250.000. 

Ar!Je.idsmlJjø ti.ltak - Ny po::;t (.ikke skole) 
Posten føres opp med kr. '>0.000. 

l.4J6 .08J Ekstrah_je Lp og ovcrU d. 
Posten økes til kr. 1.252.000. 

1.436.101 fnventar og utsi.yr. 
Posten økes Ul kr. 304.000. 

1.436.151 Vedlikehold bygninger. 
Posten rakes Lil kr. l 21.000. 

1.436.171 Vedlikehold utornhusanJegg . 
Pos ten økes til kr. 130.000. 

~V v/Ragna Schwenke foreslo: 

"Subsidiert forslag. 
1.210.102 Fritt skolemateriell. 
Posten økes med kr. 100.000 Lilkr. l.500.000." 

Forslaget falt med 54 mot 7 stemmer. 
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ARBE IOSM I LJ</J KOMMUNALT-ANSATTE 
Sak nr. 18 : Tildeling av tomter til kommWlalt ansatte. 

Wiggo Fjellberg foreslo: 
I(' lo { I . n_,, "Pkt. 4 .4 tilføyes "til takstpris". 

Herman Kristoffersen fore slo: 
"Pkt. l - "innenfor visse fagområder" - utgår. 
Videre slik tilføyesle: "Tomter til kommunalt ansatte tilde~ 
etter ansiennitet og liste". Pkt. 2 - utgår. 

Øvrig som innstillingen. 

Teknisk rådmann foreslo pkt. 4.4 tilføyes "for den pris som ble 
betalt". 

Wiggo Fjellberg trakk sitt forslag til pkt. 4.4 til fordel for 
teknisk rådmanns forslag. 

Pkt. 1 - innstillingen ble vedtatt med 48 mot 7 stemmer avgitt for 
Herman Kristoffersens forsla9. 

Pkt. 2 - Innstillingen ble vedtatt med 48 mot 7 stemmer avgitt for 
Herman Kristoffersens forslag . 

Pkt. 3 - innstillingen ble enstemmig vedtatt . 
Pkt. 4 - innstillingen med teknisk rådmanns tilføyelse - enstemmig 

vedtatt. 
Pkt . 5 - innstillingen ble enstemmig vedtatt . 

Sak nr . 163: 

Sak nr. 212: 

Forslag nr. 

Justeringforhandl.i.11ger r•r. J. oklober 1981. 
Herman Kristoffersen satte fram slikt forslag: 
"l. For111an11skupol/ I ønn::,ut va I gols fors lug L il jus ler i11gsuppgj"'1 sendl's 

till.lake Ul. l"'nnsulv.Jlget. 
2. Kommunestyre t vil ha seg forelagt et forslag til l"'nnsjusLeringrr 

med en sterkere vekt på midlere og lave lønnstrinn. 
J. Ve berørte fagfort'n i.11ger innrømmes konkrete forhand I inger ist t'd( ' 1 

for konsultasjon." 

Helge Jacobsen inhaLi.L. I<ådmennene fratrådte. Med 46 mol 7 slt.·m111t1 

Ide reu.lilctslwhundli11g vedlall . 
lnnsllllingen l..>1.o vet!LaLL med 48 mot 5 slemmer. 

O:rdføreren- og va.:r:a.ordførergod1~..E!.lse_. 
Herman .Kristofforaen foreslo: "Lønn til o:rdfører og vare.ordfø
rer holdes på sa.mme l.trinn som i dag. 
Innstillingens 1. avsnitt ble vedtatt med 48 mot 7 stemmer 
avgitt for H. Kristoffersens forslag. 

(Trygve Lorentsen f:ra.trå.dte som inhabil). 
Per Fosland ble valgt til settefordører. 
Vara.ordførerens godtgjørelse fastset tes til 1/5 del av ordføx-
erergodtgjørelsen. Enstemmig vedtatt. 

-- -- --
5.Ragna Sohwenke foreslo videre: 

"Det tilrås opprettet 30 nye stillinger i tillegg til de 
1:Adma:nnens forslag inneholder. 
Dekkes ved øking av ekatteanslq.get.~ 

25 soi ~1 -a 
Ks--kt( ~IS 

• L 
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8ARNEHA6ER_ 
Interpell.a.sjon i'ra RV, v/Rom og Sohwenke. 
Kvamstylcket bamehage - for tid.en det eneste vedtatte bamehagep:r:osjekt. Ombyg
ging. 
Anne Ka.ri Rom fikk o:cdet fo-;r 'llmrmere orientering for interpellasjonen. 
Ord.føreren ga en lengere red.egjørelse om sakens gang og svarte på en rekke spørs
mål. 

unåYG&I N6~M FOte ·ØARN~--::-""6--=-E~~---,·· •--:-,---~-- -• 
Anne Kari Rom tok opp sitt forslag fra formannskapet. 
Videre slikt nytt pkt. 5: 
"Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe lokaler til foreldre 

som vil etablere og drive foreldrelagsbarnehager." ~1 - 51)-k 

8UD5JElT-F-ORSLA6 -1qs3 
1.436.251 Pedagogisk - materiell - leker sysselsettinger. 

Posten økes til kr. 214.000. 

1.430.081 Ekstrahjelp barnehager. 
Po'sten føres opp til kr. 1.450.000. 

1.436.161 Ominnredninger+ større vedlikehold. 
Posten økes til kr. 255.000. 

1.437 .343 Tilskudd foreldre - barnehager. 
Posten økes med kr. 30.000 til kr. 250.000. 

L.200.011 Lønn j_ fuste i:,Lillingcr nytt forslag. 
Posten økes med kr. 45.000 tilkr. 1459.000. 

1.200.081 Ekstrahjelp og overtid. 
Posten økes med kr. 53.000 til kr. 60.000. 

1.436 .407 Skjelnan barneskole . 
Posten føres opp med kr. 2.900.000. 

1.436.412 Sjursnes/Lakselvbukt amb.barnehagec. 
Posten føres opp med kr. 175.000." 

Samlet votering: 
Forslaget faJ.t med 54 mol 7 slemmer. 

RV V/Ragna Schwenke foreslo: 

"l. 200.011 Lønn i faste 
Nytt forslag 
Merutgift: 

stillinger. 
1.459 .000. 

45.000." 

Forslaget fuJ.t med 54 mol 7 stemmer . 

RV v/Ragna Schwenke foreslo: 

"1.200.081 Ekstrahj e lp og overt.icl. 
NyL t (orslug 60.000. 
MeruLgHL 53.000 . " 

Forslaget falt med 54mot 7 stemmer~ 
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SALG AV l<OMHUNE1\J.S EIENDOM 
interpellasjon fra Anne Kari Rom, slik: 

"Ad salg av kommunens eiendom Conrad llolmboesveg 41 til teknisk r·' d
mann. 

RV vil på denne måte be ordføreren om en redegjørelse for hele 
en, fordi vi mener at den innholder viktige prinsipielle sider 
kommunestyret bør få innsyn i. 

S9k
sdm 
I 

Det ble på formannskapets møte 3/5-82 inngått el forlik om 
summens størrelse, mot 2 stemmer. 

salgs-

for kJ mmune-Et forslag fru underLcgnedc om at saken skulle legges frum 
styret til orientering, ble nedstemt mot 2 stemmer." 

fntcrpcllasjon fra Anne Kari Rom vedr, salg uv Conrad ll0J111-
lioe::;veg 41 til teknisk rjdmann. 
Anne Kari Rom viste til interpellasjonen og ønsket å høre 
ordførerens svar pu denne. Ordføreren ga en lengere rede
gjørelse omkring salget av eiendommen. 
Rom takket for svaret, men dette forhindret ikke al eiendommen 
er solgt til en latterlig lav sum. 
Frode Jensen gikk 58. 

TEKNISK 

Forslag nr. 13. Honnan Kr.in Loffor:rnn foroolo: 

-

"I forhindol.ae mml vurderlnga. av langtidsbudsjettet 
1983oe; å.rali11dajettct for 1903 ska.l ingeniørvesenets 
gie spesiell vu.rd.ering med. sikte på opprusting." 

februar 
skinpa:rk 

1.650.403 Brannstasjon Tromsdalen. 
Herman Kristoffersens forslag om å 
falt med 59 mot 2 stemmer. 

d kr. '3'1('1,()()/ øke posLen me I L 

Hermun Kr isLof f ersens fors I ug ( Forman11skupcl hes vurdere I il 11..'gg;;
bev i 1µning Lil brannslusjune11 i Tromsdulen snarest) ovl!rscndes lur
mannsku1Jet. 
Enstemmig ved tull. 

-~ 
' 
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<bt:PNC'Ji l -SYSSELSETT I N6 

1-1-e-tHANH 
~re,~~ 
FOEAN~T 
SAHO~FoRSL~ 

UTTALELSE OM 

SYSSELSETTI NG OG ØKONOMI 

~i opplever nå den hØyeste arbeidslediihet etter 2. verdenskrig. 
Samtidig har vi store uløste arbeidsoppgaver på en rekke områder 
i samfunnet. 
Dette er en situasjon fagbevegelsen ikke kan godta. 

Ved tariffoppgjøre t våren - 82 , ga f agbevegelsen et ve6entlig 
bidrag til å styrke l a nde to konkur ranseevne ved å akseptere 
t i l dels sterk nedgang i kj Øpekraft. 

Vi krever nd at dette bidraget ikke sløses vekk av Regjeringa OR 
Stortinget ved å l a de som allerede har en sterk Økonomi hØ5te 
fordelene. 

Vi er klar over 
Økonomielc. tid. 
s amfunnet pil en 
Vi krever: 

a t vi e r i nne i en internasjonalt vanskeli~ 
Det v i l nå være fornuftig politikk l bygge ut 
r e kke områder der vi har viktige oppgaver å lØ~e. 

Økt boligbygging ved å Øke Huabank uno ande l av lån til hver enkelt 
bolig og senking av rentenivå i Husbanken og andre finansinstitu 
s j oner. 

Bygging av samfunns institusjoner som skol~r. helsesentra. barne
hager, ungdomshus, eldresenter og-boliger . 
Kommunikasjoner, som Nord-Norge-banen , veger osv. 

Et effektivt middel vil være å styr ke kommunenes og fylkeskommurwn lt f> 
Økonomi. Populære skattelett~l ser fra stortingsrepresentanter og 
r egjeringsmedlemmer, som Ønske r gjenvalg, gAr ut over kommunener. 
Økonomi og derved over sys selaettinga 1 lokalsamfunnet. 

De problemene vi Ht t r over f or' ; kan lØt-ee ved en aktiv og målretta 
rente- og finan:Jpoi it H:;; . 

Arbeiderpartiot he!. ~- :1,i.c,, fraw ,~t a1 t.1& ·er1ati vt etat sbudaj ett som vil 
gi 15,000 flere arbeitis ~laooer enn Regjeringens forslag. Det er 
bra, men ikke godt nok. Fa ghevegel s en kan ikke akseptere arbeids
l edighet, enten dei; <:r li5. 000 eller :,o. 000. For den enkelte arbeids. .. 
ledige er tragedien lik~ st or, om han er en av 30.000 eller en av 
45.000 . 

Økte oljeinntekter gir os~ nii: i"ilUiighet t il å sikre sysselsettinga, 
dersom myndighetene vel::;.:-r {:i, satse pli .:rnmf unnsutbygging og sikring 
av service og vel ferd fe.i.' di: mo.nge istc-c1en for rikdom for de fA. 

Tromsø kommunes Lyre ::; _l uL I er S< 'i'. ; l 1uv (• dsn:, Li .I 111. l.aJe.Ls en om øk onomi og syssel 
sel.Ling fr .:i Trom ::-. 0 S nni u r ; •, ; 111 i s,I :: _10 •1 <· 11 . •' 

Vol.t'ring: 

Arbeiderpart. .ieLs for s l a f', ti I 111 t·<.1/c•l:-w 1· n 11 11 li I :, is t e• nvsn itt - for s laget· f alt 
IIICLl 3/S 1110 1. 2"> : ; t ('llilill'I. 

llerman KrisL0Lierse11::; lu 1 :_; l i.i g , .ti ul. L.Ji ,~ l ::-; c - liil: V<.;d LuL L naeLI :H mo l 30 s l emmer. 
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POllT tSt - MOT A-VAPEN 
. . . I 

I Fæ5VAf!Sf{)L/ Tli kK 
Innlevert fi~. representanten Bl Haa.vTncT:- · -· -·----

"Tromsø kommunestyre bør utta.le seg mot R.tomvåpen", 
1; \~'1 . ZJ Ordføreren foreslo debattens va.righet som for interpella.sjoner med a.le-
r.,_ , I J tid ikke mer enn 30 minutter. Fbstemmi.p- vedta.tt. 

J •Jh Heltse Hansen foreslo: 
· "Tromsø kommunestyre a.vviser å. utta.le seg vedrørende a.tomvåpen." 
I I Med 51 mot 14 . stemmer ble det vedta.tt å rea.li tetsbehandle sa.ken. 

Bi Haa.vind foreslo fellesuttalelsen, mod en del endrinm,r, ■lik: 

"Tromsø kommunestyre ber Regjering op; Storting in-.n:::ii vere ei.r'beidet far a.tom
våpenfrie soner i 1'11ropa.. Et første :;teg i dette a.rbeidet må V11re Al tra.k
ta.tfeste a.t det ikke tilla.tes bruk a.v a.tomvåpen fra. eller mot de notdiske 
land. (og a.t a.lle a.tomvå,ven rettet mot nordiske land fjernqo ut,d;r). 
Vi ber Regjeringa. i a.lle interna.sjona.le fora. - herunder også Na.to - a.rbeidc 
mot spredning a.v kjernevåpen, a.tomvå.penprøver samt for .f'ullstendil! til-
intetgjøring a.v a.lle kjernevå.peninsta.lla.sjoner pl kloden. I 
Det forutsettes a.t disse til tak skjer under tilfredutillende inh] a.sjo
nal kontz:oll." 

John He.uan tok opp sitt forr;la.g slik: 
"Vi ber Stortinget fa.tte ved lak om o.t det a.ldri ska.l tilla.tes bruv. a.

1 

a.to111-
vå.pen fra norsk oml.'åde. ('l'illeP."e mellom 1. og 2. a.vsni tt). 
Ragnhild Lingjærde foreslo: I 

"Tromsø kommunestyre ber Regj ering og Storting in ten si vere arbeidet fjor 
Atomvåpenfrie soner i Europa .• 
Forhandlinger om slike soner må skje innenfor ranvnen av Nato-samarbeide L. 

Vi ber Regjeringen i a.lle internasjonale fora. a.rbeide mot sprednin~ a.v 
kjernevåpen, atomvåpenprøver Bllll'lt for fullatendir, tilintetr,-jørinr a.v • 11<: 

kjc•mfl våp en i..rista.lla.sjoner på kloden. 
l)et fo ruts e tt ef.l a.t dette skjer under interna.r;jona.l kontroll." 

Anne Ka.ri flom foreslo: 
"Kommunestyret ber fonnann:1ka.pet om å få set· forela.et en oversik I; l vcr orr 
vurderinrr av offentlige tilfluktsrom i kommunen." 

Votering: 
Ha./;,;r'lhild Lingjæ:rdes forsla.g ( Høyreo forsla.g) fa.lt med 41 mot 24 s Lenuner. 
Fellesforsla.get ble vedta.tt med 39 mot 26 stemmer. I 
lli Haa.vinds forsla.g (del a.v setning i 1. a.vsnitt - utgir) - fa.lt med(,() 
mot 5 stemmer. 
John Ha.uans forsla.g fa.l t med 40 mot 17 stemmer. 
Anne Ka.ri Roms forsla.g oversendes fonnannska.pet - enatemmiP,' vedta.tt. 

l•'ellesforslaget i sin helhet er demed vedta.tt med 39 mot ?.6 ■temmer. 

'I' 
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