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En ny kurs for Tromsø
I likhet med byens befolkning deler byrådet synet om at Tromsø er en by med en stolt historie
og en stor fremtid. Det er ikke uten grunn at pionerene som utforsket Arktis valgte Tromsø
som base og tromsøværinger som mannskap. I en tid der verden nok en gang ser mot nord, har
byrådet som ambisjon at Tromsø blir et naturlig førstevalg når aktivitet flyttes nordover.
Byrådet vil bruke de mulighetene vi har til å oppnå denne målsetningen. For å realisere
byens potensiale må få vi orden på kommunens økonomi. Bare slik har vi handlingsrom til å
videreutvikle kommunens kjerneområder.
Byrådet vil heve kvaliteten på skole og utdanning slik at landsdelens viktigste ressurs – barna våre
– skal få de beste forutsetninger for å realisere sitt fulle potensiale. Vi vil bygge en skole som er
tilpasset den enkelte elevs behov med ambisjon om et utdanningsløp der ingen barn skal henge
etter. Like muligheter handler om å stimulere alle elever til å utnytte evnene sine.
Tromsø kommune må yte gode omsorgs- og velferdstjenester til de som trenger det. Byrådet
vil arbeide for å tilby kommunens innbyggere med omsorgsbehov et omsorgstilbud tuftet på
kvalitet, respekt og verdighet. For å realisere dette vil vi slippe til alle gode krefter i omsorgen. Vi
vil gi alle byens innbyggere mulighet for deltakelse i samfunnet ved å tilby dem et omsorgstilbud
som er tilpasset deres behov.
Tromsø er tilgodesettmed en rekke store offentlige kompetansevirksomheter som har bidratt
enormt til byens utvikling. Byrådet vil nå også i større grad rette blikket mot nyetablering
og innovasjon i kommunen. Derfor vil vi føre en næringspolitikk som er tuftet på aktiv
arealplanlegging samt rask, forutsigbar og rettferdig kommunal saksbehandling. Det skal være
enkelt å etablere seg som næringsaktør i Tromsø. Likeledes skal vi ta vare på det eksisterende
næringslivet og tilby dem rammevilkår som stimulerer til vekst og utvikling.
I kombinasjon med gode skoler, omsorg med fokus på kvalitet og en JA-holdning til
næringsutvikling er et bredt og variert kulturtilbud ett av de viktigste virkemidlene for å gjøre
Tromsø til en enda bedre og mer attraktiv by. Byrådet vil bidra til at Tromsø utvikler seg
videre som en ledende kulturby i landsdelen. Vi vil at kulturen i større grad skal være fristilt fra
kommunale krav og reguleringer. Derfor vil vi stimulere til utvikling av kulturbasert næring, slik
at kulturen i større grad skal være selvfinansierende.
Byrådet mener at gater, torg og andre offentlige byrom skal være trygge og attraktive for alle
innbyggere. For å sikre at Tromsø oppleves som en trygg og trivelig by vil byrådet i samarbeid
med politiet kjempe mot hverdagskriminalitet, forsøpling og ulovlig tagging. Byrådet vil støtte
politiet i kampen mot organisert kriminalitet og spesielt rette innsatsen mot énprosent MCklubbene.
Byrådet legger med dette frem en politisk plattform for Tromsø med kurs mot fremtiden. Ved å
heve nivået på kommunens kjerneområder bidrar vi i sum til å gjøre Tromsø til et bedre sted for
byens innbyggere og en mer attraktiv by for nye tromsøværinger og næringer å etablere seg i.

2

Politisk plattform for det borgerlige byrådet i Tromsø

Byrådsavdeling for Finans
Tromsø kommunes økonomiske situasjon

Tromsø kommune har store økonomiske utfordringer. Kommunen har et høyt negativt premieavvik på
pensjonsforpliktelser, høy gjeld og et stort vedlikeholdsetterslep innen eiendom og på veinettet. Byrådet
vil derfor iverksette tiltak for å få orden på kommunens økonomi.

Sunn økonomi er garantien for god velferd

For å utføre de kommunale primæroppgavene best mulig i henhold til byrådets ambisjoner, er det
nødvendig med en helhetlig gjennomgang av kommunens kostnader og oppgaver.
I et langsiktig perspektiv er en sunn kommuneøkonomi garantien for et stadig bedre velferdstilbud
for byens innbyggere. Byrådet vil arbeide for at kommunen løser sine oppgaver innenfor kommunens
eksisterende rammer og ikke skyve nye kostnader over på innbyggerne. Denne målsetningen fordrer at
vi fokuserer på å kutte kostnader ved å effektivisere kommunal drift, samtidig som vi ivaretar kvaliteten.
Derfor vil byrådet ha en positiv holdning til bruk av konkurranse der dette kan bidra til bedre kvalitet og
sterkere brukerfokusering.
Byrådet vil ha som hovedregel at de økonomiske prioriteringene blir definert i den årlige
budsjettbehandlingen og den halvårige budsjettrevideringen. Byrådet vil med dette sikre at kommunens
økonomiske politikk blir forutsigbar og at nye kostnader ikke blir bakt inn i budsjettet utenom ved disse
helhetlige behandlingene.

Konkurranse for høyere kvalitet til lavere kostnader

Ved å åpne for at flere tjenestetilbydere kan konkurrere om å levere ulike tjenester på vegne av kommunen
er det et potensiale med hensyn til effektivisering og kvalitetsheving. Byrådet vil trekke veksler på de
mange kommunene som allerede har gode erfaringer med å konkurranseutsette deler av sin virksomhet
ved å kjøpe tjenester av private eller ideelle leverandører.
Byrådet er av den oppfatning at forholdet mellom kvalitet og pris på en tjeneste er viktigere enn hvem
som utfører den. Det er viktigere at kommunens tjenestetilbud leverer mest kvalitet til lavest mulig pris
enn om det er kommunen eller en privat tilbyder som utfører den i praksis. En slik målsetning fordrer at
byrådet er bevisste på, og skaper mekanismer
for å kvalitetssikre tjenestene uavhengig av
om tjenesteleverandøren er privat, ideell eller
offentlig.
Derfor vil byrådet gjennomgå kommunens
tjeneste- og driftsportefølje med den hensikt å
identifisere områder der bruk av konkurranse
bidrar til å oppnå høyere kvalitet uten at det
skal kreve økte kostnader.
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Hensiktsmessig organisering av kommunens drift

I forbindelse med gjennomgangen av kommunens tilbuds- og driftsportefølje vil det også være naturlig å
kartlegge enheter som kan driftes mer effektivt. Byrådet vil i samråd med de ansatte kartlegge muligheter for
mer hensiktsmessigorganisering av kommunens ulike enheter. Slike prosesser krever tett dialog mellom byrådet,
de ansatte og de ulike fagforeningene. Forutsetningen for å skape en mer effektiv kommune er at alle trekker i
samme retning.

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

For å redusere kommunens kostnader og gjeldsbyrde stiller byrådet seg positive til bruk av OPS i forbindelse
med større kommunale utbygninger. Byrådet vil vurdere OPS i forbindelse med alle byggesaker i kommunal regi,
og inngå slike samarbeid i prosjekter der potensialet for økonomiske besparelser er stort.

Kommunale eiendeler og eiendommer

Tromsø kommune har i dag eierandeler i en rekke foretak. Byrådet vil gå gjennom kommunens selskapsportefølje
med den hensikt å selge kommunen ut av, eller legge ned, selskap som er utenfor kommunens kjerneoppgaver,
eller bidrar lite til å ivaretaoffentlig kontroll over grunnleggende infrastruktur.
Byrådet skal profesjonalisere kommunens eiendomsforvaltning. Vi vil derfor foreta en grundig gjennomgang
av dagens eiendomsportefølje med den hensikt å optimalisere ressursbruk og -utnyttelse. Byrådet vil utrede
muligheten for å opprette et eget kommunalt aksjeselskap som skal forvalte kommunens eiendoms- og
bygningsmasse. Dette vil sikre at det settes av tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av nye bygg, og bidrar
til mer effektiv og helhetlig drift av eiendomsmassen.

Eiendomsskatt

Byrådet vil arbeide for å redusere eiendomsskatten, og jobbe for å fjerne den på sikt. Handlingsrommet i de
årlige budsjetter vil påvirke hvor stor reduksjonen kan bli.

Tromsø kommune som arbeidsgiver

Byrådet anser de ansatte i kommunen som vår viktigste ressurs for å lykkes med å realisere og videreutvikle
kommunens kjerneområder.I en tid der det er kamp om kvalifisert personell er kommunen avhengig av atden
oppfattes som en attraktiv arbeidsplass og dermed tiltrekker seg dyktige medarbeidere i alle sektorer.
Byrådet vil arbeide for å bygge opp et godt forhold til både de ansatte i kommunen og deres fagforeninger.
Eventuelle endringer i organisasjonsstrukturer og lignende vil bli gjort i tett dialog med de respektive
fagforeningene.
Byrådet vil fortsette å arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. Dette vil bli gjort i samråd
med de tillitsvalgte.

Byrådsavdeling for Utdanning
Barnehage

Byrådet mener at barnehager er en viktig forutsetning for at barn skal få en trygg oppvekst, og for å sikre at den
oppvoksende generasjon tidligst mulig lærer om fellesskap, sosialt samspill og læring gjennom lek.
Vi vil derfor arbeide for at det oppnås full barnehagedekning i Tromsø. For å klare dette vil byrådet legge til
rette for at private aktører og frivillige organisasjoner kan fortsette utbyggingen av barnehager i Tromsø. Videre
vil byrådet arbeide for likebehandling av offentlige og private barnehager.
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Byrådet vil utrede muligheten for å innføre flere barnehageopptak i året.Slik vil man sikre at alle har lik tilgang
på barnehageplass, uavhengig av når på året et barn er født.
Byrådet vil fokusere på kvaliteten i barnehagene. For å få dette til vil byrådet bygge videre på samarbeidet
mellom kommunen, barnehager og utdanningsinstitusjoner for slik å sikre at behovet for kvalifisert personell
i byens barnehager ivaretas. Tilbud om etter- og videreutdanning for de ansatte vil bidra til ytterligere
kompetanseheving i sektoren.

Skole

Byrådet mener nøkkelen til en god skole er gode lærere som bidrar til at hver enkelt elev får utnyttet sitt
potensiale. Skolen bør være bygget rundt den enkelte elev, og tilpasset elevers ulike behov. Forutsetningen for
dette er et godt læringsmiljø og lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Byrådet har som ambisjon
at alle lærere, på sikt, skal ha minimum 60 studiepoeng i de fagene de underviser i. Vi vil derfor arbeide for
en systematisk etter- og videreutdanning for lærerne.
Tromsøskolen ligger litt over landsgjennomsnittet på de nasjonale målingene. Byrådet mener at landsdelens
største kommune må ha høyere ambisjoner for elevenes mestringsnivå.
For å bygge en bedre skole, er det også nødvendig å kartlegge fortrinnog svakheter. Byrådet vil bruke resultater
fra nasjonale prøver, elev- og foreldreundersøkelser og eksamens- og standpunktkarakterer i arbeidet for at
hver skole skal bli best mulig. Skoler som har dårlige resultater skal tilføres ekstra ressurser og skoler som
gjør det bra skal stimuleres til videreutvikling. Skoleledelsen ved hver enkelt skole vil bli holdt ansvarlig for
skolens resultater gjennom åremål og tydelig definerte målsetninger for enheten. Byrådet vil i tillegg opprette
en forsøksordning med foreldrestyrte skoler der representanter fra skolens ledelse, ansatte, foreldre, elever
ogfolkevalgte er involvert.
I kombinasjon med dette er åpenhet en forutsetning for å styrke skolen. Byrådet vil arbeide for å offentliggjøre
mest mulig informasjon om Tromsøskolen, for å stimulere til at skoleledelsen, foreldrene og samfunnet
bidrar til å gjøre skolen bedre.
Byrådet vil arbeide for en skole der det stilles krav til lærere og elever. Tilpasset opplæring og fokus på
kunnskap er kjerneverdiene i byrådets arbeid for en bedre skole.
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Byrådet vil prioritere at elever mestrer basisferdigheter som lesing, skriving og regning så tidlig som mulig
i skoleløpet. Elever med dysleksi og dyskalkuli kan få en enklere hverdag ved hjelp av dataprogrammer og
høyere kompetanse blant lærerne. I tillegg vil byrådet innføre lese- og skrivetester i 2. klasse, slik at de elevene
som sliter skal få ekstra undervisning så tidlig som mulig.
Det brukes i dag store ressurser på spesialundervisning sent i grunnskoleløpet. Byrådet vil snu denne
utviklingen ved å bruke ressurser så tidlig i grunnskoleløpetsom mulig. Ved å innta en forebyggende holdning
mot læringsvansker bidrar man til at alle elever får den hjelpen og skolegangen de fortjener. Byrådet vil
prioritere kartleggingsprøver og høyt kompetente lærere som underviser i fag de har fordypning i. I tillegg vil
byrådet at Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) prioriterer elever som er tidlig i skoleløpet.
I en tid der kommunens økonomiske handlingsrom er begrenset vil byrådet prioritere tiltak der ressursene
kommer flest mulig av byens skoleelever til nytte. Byrådet vil samle satsningen til elever med store behov ved
å bygge fagmiljøer på utvalgte skoler. Dette vil skape en trygg læringsarena for en gruppeelever med særskilte
behov for undervisning tilpasset sine individuelle mestringsnivå.
For å styrke integreringen av barn med innvandrerbakgrunn vil byrådet prioritere norskopplæring fremfor
morsmålsundervisning. Byrådet mener beherskelse av språk er nøkkelen til en god integrering og for å lykkes
i arbeidsliv og utdanning.
Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem som må bekjempes. Byrådet vil innføre nulltoleranse mot mobbing,
rasisme og vold i skolen. For å bekjempe mobbing vil byrådet gi inspektører og kontaktlærere ekstra kurs,
samt videreføre arbeidet med elevundersøkelser. Byrådet har som prinsipp at det er mobberen som må bytte
skole, ikke offeret. I arbeidet med å bekjempe mobbing vil byrådet å involvere politi og konfliktråd.

Barnevern

Byrådet vil fortsette det gode arbeidet som allerede er lagt ned i barnevernet. I Tromsø var det på slutten av
2010, 555 barn og familier som fikk hjelp av barnevernet, av disse var det 107 som var under omsorgstiltak
i fosterfamilier eller i en institusjon. Vi vil satse ytterligere på hjelpetiltak som er tilpasset hver enkelt familie
og barn, og ønsker et bredt mangfold av tilbud gitt av både kommunen og andre som vil hjelpe barn i en
sårbar situasjon.

Videregående utdanning

Videregående utdanning er i utgangspunktet utenfor kommunens ansvarsområde. Likevel ønsker byrådet
å se helhetlig på utdanningsløpet i kommunen. Byrådet vil arbeide for å få på plass en ordning som tillater
de kommunale skolene å benytte seg av ressursene som finnes på vgs-nivå og motsatt.Ved å se helhetlig på
skoleløpet tillates vi å bruke de menneskelige ressursene i skoleverket på en mer hensiktsmessig måte, slik at
kompetansen i de ulike skolenivåene kan bli brukt på tvers av disse. På sikt vil byrådet derfor at ansvaret for
Tromsøs videregående skoler skal overføres til Tromsø kommune.
Kommunen har også et ansvar overfor lærlinger. Byrådet mener at kommunen må gå foran som et godt
eksempel når det gjelder lærlinger. Derfor vil byrådet arbeide for å få på plass en helhetlig lærlingeplan for
Tromsø kommune, der man kartlegger hvordan kommunen kan bli flinkere til å ta i mot lærlinger i de ulike
kommunale enhetene.

Høyere utdanning

Som vertsby for Universitetet i Tromsø (UiT) har Tromsø kommune et særlig ansvar for å bidra til og
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tilrettelegge for universitetsbyen Tromsø. Byrådet vil samarbeide med UiT om hvordan kommunen best kan
bidra til å legge til rette for at institusjonen fortsatt skal være attraktiv for studenter og forskere fra inn og
utland, og oppnå gjennomslag hos statlige myndigheter for nødvendig satsing og investeringer.
Studentenes deltakelse i kultur og samfunnslivet bidrar til å sikre et stort og mangfoldig tilbud til byens
innbyggere. Byrådet mener det er viktig at Tromsø kommune er sitt ansvar bevisst som vertskommune.
Derfor vil byrådet ta initiativ til å utforme en helhetlig studentpolitikk for kommunen, slik det er blitt gjort
i Bergen og Trondheim tidligere. En slik studentmelding må være forpliktende og ta for seg kommunens
rolle som studentby. Byrådet vil trekke inn representanter fra Studentsamskipnaden, Studentparlamentet og
universitetsledelsen i arbeidet med realiseringen av studentmeldingen. Videre vil en slik melding bidra til å
konkretisere oppgavefordelingen mellom kommune, universitet og samskipnad.
Byrådet ser nødvendigheten av at det bygges flere studentboliger i Tromsø. Foruten at disse er prismessig
tilpasset studentenes ofte stramme økonomi har de også en prisdempende effekt på leiemarkedet forøvrig.
Byrådet vil derfor stille seg positive til og arbeide for rask og effektiv saksbehandling av boligprosjekter i regi
av Studentsamskipnaden i Tromsø.
Byrådet ønsker også å benytte seg av Universitetets kompetanse når det kommer til etter- og
videreutdanningstilbud til kommunens ansatte. Spesielt relevant er dette i forbindelse med videreutdanning av
undervisningspersonell i barnehage og grunnskole. Universitetet sender hvert år hundrevis av studenter ut i
praksis til skoler og barnehager i kommunen. Når utplasseringsavtaler med UiT skal reforhandles vil Byrådet
arbeide for at etter- og videreutdanningspakker for kommunens undervisningspersonell inkluderes,som en
gjenytelse for kommunens bidrag til studentenes undervisning.

Byrådsavdeling for Byutvikling, -drift og samferdsel
Byutvikling

Tromsø er vidstrakt og særpreges av et forholdsvis lite sentrum og et stort distrikt. Det er viktig at kommunen tar vare på og utvikler distriktene, både for de som bor der og for de som ønsker å flytte til eller drive
næringsvirksomhet i distriktene.
Byrådet mener det er viktig å prioritere en overordnet byutvikling i Tromsø for å ivareta balansen mellom
fortid, nåtid og fremtid. Sentrum skal både opprettholde sine historiske kvaliteter, og være et vitalt sentrum
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for handel, arbeid, opplevelser, kultur og reiseliv. Det er derfor viktig å se bydelene i sammenheng, så de
kan supplere, avlaste og styrke hverandre. En bedre funksjonsfordeling og transportmessig sammenbinding kan gi en tiltrengt utvidelse av byområdet, gjennom bruk av sentrums randsoner og utvikling langs
Stakkevollveien, på Langnes og i deler av Tromsdalen. Byrådet kommer til å arbeide for kvalitet og helhet
i byutviklingen, og for et langsiktig planperspektiv.

En kommune som sier JA til utvikling

Det skal være enkelt å bygge egen bolig eller etablere næring i Tromsø. Byrådet vil gjøre veien mellom idé
og realisering av byggeprosjekter i kommunen lettere. Utbyggere skal møte en konstruktiv og samarbeidsvillig enhet, der åpenhet, dialog og tydelighet er nøkkelord. Byrådet skal skape en byutviklingspolitikk som
er forutsigbar for byens befolkning og næringsliv. Dette fordrer at kravene til utbyggere blir kommunisert
ut så tidlig som mulig, slik at det aldri kan sås noen tvil om forutsetningene for søknadsbehandling.

Miljø og samferdsel

I en moderne by i vekst er god kommunikasjon og infrastruktur avgjørende. At kommunens fysiske
infrastruktur for samferdsel er i god stand er avgjørende for å sikre fortsatt vekst og utvikling i Tromsø.
Byrådet vil arbeide for at infrastrukturen for samferdsel i Tromsø tilpasses byens utvikling og de behov
fremtiden vil bringe. Når infrastrukturen bygges ut vil byrådet ikke bare tenke på den motoriserte trafikken. De myke trafikantene må også tas hensyn til, og forholdene må legges til rette for at også disse kan
ferdes raskt og sikkert.
Byrådet vil ikke innføre noen nye bilrelaterte avgifter, men vil videreføre drivstoffavgiften for å gjennomføre nødvendige samferdselsinvesteringer. Byrådet vil arbeide for å sikre at en større andel av de
fylkeskommunale veimidlene blir overført til Tromsø kommune. Byrådet vil stille seg positive til og støtte
opp under alle private samferdselsalternativ som kan bidra å realisere tiltrengte veiprosjekter uten kommunal finansiering.
For å stimulere til økt bruk av gang og sykkel som transportmiddel ser byrådet et behov for å arbeide for
god fremkommelighet i transportsystemet også for de myke trafikantene. Byrådet vil arbeide for å utvikle
en helhetlig plan for et sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom bydelene og sentrum. Gode muligheter for effektiv transport til fots eller per sykkel kan bidra til å avlaste veinettet i kommunen, samtidig
som det bidrar til å senke de lokale klimagassutslippene.
Borgerlig politikk handler om valgfrihet, ikke tvang. Derfor vil byrådetføre en samferdselspolitikk som
bidrar til at det er enklere for byens innbyggere å velge alternativ transport. Tromsøs geografifordrer et
kollektivtilbud som er effektivt og komfortabelt nok til at det er enkelt å velge bort bilen.
Byrådet vil arbeide for at det skal være enkelt å velge å reise kollektivt. Det vil bli prioritert å gjøre fremkommeligheten mellom bydelene og sentrum så effektiv som mulig for de som reiser kollektivt. For å få
flere til å velge kollektive løsninger må infrastrukturen ligge til rette for at terskelen for dette er så lav som
mulig. I en langstrakt kommune som Tromsø er det en stor del av befolkningen som daglig pendler over
henholdsvis Tromsøbrua og Sandnessundbrua. I rushtiden er disse innfartsårene gjenstand for betydelig
trafikk med dertil tilhørende stress for bilister og deres omgivelser.
Byrådet vil derfor utrede muligheten for et såkalt «park and ride»-konsept i Tromsø. Dette innebærer at
det opprettes parkeringsmuligheter i randsonene med dertil tilhørende busser inn til sentrum. Formålet
er at dagpendlerne skal parkere bilen utenfor sentrum og ta buss inn og ut av byen. I første omgang vil
byrådet å prøve dette i forbindelse med de sentrale bussholdeplassene på henholdsvis fastlandssiden og på
Kvaløya.Den kritiske suksessfaktoren for å få dette til er at avgangsfrekvensen, spesielt i rushtidene, er på
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et nivå der tidsbruk, komfort og kostnad gjør at det å ta bussen oppleves som mer hensiktsmessig enn å
kjøre egen bil hele strekningen til sentrum.
For å optimalisere kollektivtilbudet i Tromsø vil byrådet arbeide for at ansvaret for kollektivtrafikken
i kommunen overføres fra Troms fylkeskommune til Tromsø kommune. All den tid kollektivtilbudet
i Tromsø styres av fylkeskommunen er det politikere fra andre kommuner enn Tromsø som definerer
avgangsfrekvenser og ruteprioriteringer i Tromsø. Byrådet mener at dette ansvaret skal tilfalle kommunens folkevalgte, slik at disse vurderingene tas med bakgrunn i en helhetlig gjennomgang av transportsituasjonen i Tromsø kommune. Slik kan byrådet legge langsiktige og helhetlige samferdselsstrategier for
Tromsø.
Byrådet vil arbeide for å utvide Tromsø lufthavn med lengre rullebane og oppgradert terminal. Dette
fordrer helhetlig tankegang og fokus på lufthavnens fremtidige behov når arealplaner utformes i
lufthavnens nærområder.
Byrådet vil arbeide for at Tromsø havn til enhver tid fremstår som en attraktiv og prismessig konkurransedyktig havn. Samtidig som byrådet vil arbeide for å videreutvikle Tromsø havn, er det viktig at
Tromsø havn som er en offentlig aktør ikke blir for dominerende med hensyn til maktkonsentrasjon og
allsidig næringsutvikling. Byrådet vil arbeide for at havna ikke blir en monopolist hva gjelder transport,
passasjerer og godstrafikk i Tromsø. Private aktører må gis gode rammebetingelser.

Bydrift

Bydrifter viktig for ivaretakelsen av infrastrukturen i Tromsø kommune. De ansatte i de ulike bydriftsenhetene har kunnskap som er viktig for at kommunal infrastruktur vedlikeholdes og fungerer.
For å oppnå effektiv ressursbruk hosBydrift vil byrådet gjennomføre en grundig gjennomgang av ressursutnyttelse og se på mulighetene for omorganiseringer innen enheten.Det vil også være aktuelt å utrede
muligheten for en sammenslåing av de tekniske tjenestene i Tromsø kommune (Bydrift, Eiendom og
Kultur og idrett).
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9

En grønn by

Byrådet vil gjøre Tromsø til en grønnere by gjennom bruk av moderne teknologi og markedsmekanismer.
Byrådet ønsker at det skal skapes flere grønne arbeidsplasser og bedrifter gjennom å legge til rette for
bedrifter som vil produsere mer fornybar energi i Tromsø.
Byrådet vil fortsette arbeidet med å investere i økt energieffektivisering i kommunale bygg. Byrådet vil
også øke kommunens bruk av telefon- og videokonferanser for møtevirksomhet som erstatning for
tjenestereiser der det er mulig. Alt dette gir gevinst for miljøet og kommuneøkonomien.
Byrådet vil stimulere til flere el-biler gjennom å legge til rette for flere ladestasjoner og tillate el-biler å
kjøre på strekninger som i dag er reservert for kollektivtrafikk. Byrådet vil også at reinvesteringer i den
kommunale bilparken skal bidra til lavere CO2-utslipp.
Byrådet vil ha en helhetlig gjennomgang av det kommunale avgiftssystemet og vurdere å redusere avgifter
på miljøvennlige tiltak.
Byrådet slutter seg til det pågående arbeidet med etablering av biogassanlegg i Tromsø. Et slikt tiltak i
tillegg til utstrakt bruk av hybridbusser vil bidra til renere luft i sentrum, samt at det kan utløse synergier
som bidrar til reduserte lokale klimagassutslipp.

Byrådsavdeling for Næring, kultur og idrett
På lag med næringslivet

Byrådet mener at næringslivet har behov for forutsigbare rammebetingelser som gir vekstmuligheter for
bedrifter i Tromsø. Med bakgrunn i en slik målsetning vil byrådetføre en næringspolitikk som skal gjøre det
attraktivt å etablere seg og drive næringsvirksomhet i Tromsø. Denne skal bidra til å bevare eksisterende
næringsliv og stimulere til vekst, nyskapning og etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter i kommunen.
Kvaliteten på kommunens tjenester påvirker konkurransedyktigheten og utviklingspotensialet til det lokale
næringslivet. Derfor vil byrådet fokusere på at kommunen som tilrettelegger for næringslivet skal være rask,
forutsigbar og rettferdig. I tillegg vil byrådet etablere enklere søknads- og behandlingsrutiner for aktører
som ønsker å drive næring i kommunen.
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Byrådet vil utarbeide en arealdisponeringspolitikk der det tas hensyn til næringslivets behov når areal- og
reguleringsplaner utarbeides. Dette er en del av byrådets målsetning om at byplanleggingen i Tromsø skal
være helhetlig. Byrådet vil arbeide for et langsiktig perspektiv når areal- og reguleringsplaner utformes.

Kunnskap som næring

Universitetets største ressurs er menneskene det fører til byen og kompetansen som tilføres disse. Som
vertskommune må vi være mer offensive for å sikre at denne kompetansen forblir i kommunen og
landsdelen. Byrådet vil derfor legge til rette for at det etableres flere bedrifter som kommersialiserer UiTs
forskning i Tromsø.
Universitetet er en viktig institusjon og produserer forskning i stor skala, som på sikt kan bane vei for
nye næringer i kommunen og landsdelen. Ved å ha tett dialog med Universitetet og forskningsmiljøene
rundt UiT vil byrådet bidra, der kommunen kan, til at forskningsbaserte næringer har Tromsø som et
naturlig førstevalg for etablering.

Reiseliv

Byrådet vil arbeide for at Tromsø skal være et attraktivt reisemål. Tromsø-regionen har høyere vekst enn
store deler av landet, spesielt innen vinterturisme. Byrådet vil bidra til å bygge videre på dette ved å bidra
med de virkemidlene kommunen har.
Byrådet vil bruke reiselivsselskapet Visit Tromsø-Region som et strategisk verktøy for å fremme
Tromsø og regionen som landsdelens mest spennende reiselivsdestinasjon. Som en politisk ledelse
med en grunnleggende ja-holdning til næringsaktivitet vil byrådets virke i stor grad handle om å bygge
en kommune som fremstår som attraktiv for turisme så vel som etablering. Således vil byrådetogså
konsultere dem for å «ta pulsen» på næringens behov og forsøke å bidra der kommunen kan for å hjelpe
dem å utvikle byens uforløste potensial.
I forrige periode bledet igangsatt et arbeid med å gjøre Tromsø til en snuhavn for cruisetrafikk.
At Tromsø blir havn for passasjer- og mannskapsbytte, samt skipsforsyning vil ha store positive
ringvirkninger for næringslivet i byen. For å få dette til vil byrådet ha tett dialog med Avinor, slik at
Tromsø Lufthavn er rustet for behovene forbundet med dette.

Alkoholpolitikk/skjenkepolitikk

Restaurant- og utelivsbransjen er en viktig aktør som bidragsyter til det helhetlige inntrykket innbyggere
så vel som besøkende har av Tromsø. I forbindelse med visjonen om å gjøre Tromsø til et attraktivt sted
å besøke og etablere seg vil byrådet arbeide for at bransjen gis best mulige vilkår for utvikling, vekst og
nyskapning. Kommunens viktigste virkemiddel for å stimulere til vekst er skjenkepolitikken. Byrådet
erkjenner at skjenkepolitikken er et stort ansvar på grunn av de potensielt negative ringvirkningene
alkohol kan ha for individer, familier og samfunnet.
Byrådet vil arbeide for å utvikle en fornuftig og helhetlig skjenkepolitikk som innbyggerne forstår og kan
akseptere. Denne vil være tuftet på prinsippet om at skjenkebevillinger skal være enkle å få, men også
enkle å miste. Byrådet vil gi alle som ønskerdet muligheten til å etablere næring med påfølgende økning i
arbeidsplasser og skatteinntekter for fellesskapet.
En slik liberalisering krever mereffektive kontrollmekanismer enn dagens. Byrådet vil derfor øke antall
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skjenkekontroller betraktelig samt foreta vandelssjekk av alle som søker skjenkebevilling. Dette vil finansieres
ved å øke bevillingsgebyret. Med disse mekanismene på plass vil byrådet åpne for at utesteder og butikker kan
selge alkohol så lenge alkoholloven gir rom for.

Regionalt og internasjonalt samarbeid

For å imøtese de utviklings – og næringsmuligheter som følger av økt aktivitet i nordområdene på en bærekraftig
og samfunnsnyttig måte, vil Byrådet søke samarbeid og kunnskap regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Byrådet vil ta initiativ til økt regionalt samarbeid i nord. Landsdelen vår er langstrakt og spredt befolket,
likeledes er det en landsdel med stort potensiale til vekst og utvikling. For å utnytte landsdelens potensial er vi
avhengig av å samarbeide for å sikre at verdiene som produseres i landsdelen også tilfaller landsdelen. Dette er
en målsetning som fordrer et konstruktivt samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og en holdning
der vi prioriterer landsdelen, og ikke lar lange og lite konstruktive lokaliseringsdebatter begrense landsdelens
muligheter.
Byrådet erkjenner at i vår globaliserte hverdag, hvor det internasjonale søkelys stadig rettes mot nord, er
samarbeid og kunnskapsutveksling sentralt for å videreutvikle og styrke Tromsø som næringsarena, utdannings
– og bosted på det internasjonale markedet.
I samarbeid kommunens næringsliv og utviklingsaktører, Byrådet vil aktivt benytte arenaer for internasjonalt
samarbeid for å synliggjøre Tromsø, heri vil Byrådet legge til rette for at internasjonale aktører som kommer til
Tromsø bli møtt med et vertskapsapparat som representerer kommunens bredde.

En levende kulturby med et fritt og bredt kulturliv

Tromsøs kulturliv gir innbyggere så vel som besøkende et meget godt kulturtilbud og gjør byen til et attraktivt
sted å bo og arbeide i. Byrådet mener det er et offentlig ansvar å ta vare på vår felles kulturarv og at kommunen
har en viktig rolle som tilrettelegger og premissgiver for å videreutvikle byens kulturtilbud. Derfor vil byrådet i
den kommende perioden bistå kulturen i sitt arbeid med å utvikle Tromsø til en ledende kulturby som profilerer
seg gjennom et mangfold av kulturelle utrykk, arenaer og festivaler.
Byrådet vil arbeide for å styrke samspillet mellom kultur og næring. Potensialet for kulturbasert næring er stort.
Kulturbasert næring kan skape mange nye arbeidsplasser og bidra til byens verdiskapning, samtidig som en slik
tilnærming fristiller kulturlivet fra offentlige krav og reguleringer. Det er en ambisjon for byrådet at Tromsøs
kulturliv skal være så fritt som mulig, slik at kulturen styrer seg selv, på egne premisser.Kommunen har dog et
ansvar for å sikre byens kulturliv gode og forutsigbare rammevilkår. I likhet med andre næringer, skal det være
enkelt å etablere kulturnæringer i Tromsø.
Et rikt og mangfoldig kulturtilbud bygges nedenfra og opp. Derfor vil byrådet arbeide for å videreutvikle
den kommunale infrastrukturen som bidrar til å spre og skape begeistring forkultur. På samme måte som
gode idrettshaller og arenaer bidrar til å skape interesse for idrett, vekker god kommunal infrastruktur for
kulturformidling den samme interessen for den neste generasjonen kulturaktører i byen.
Byrådet vil prioritere barn og unge i kulturpolitikken. Vi vil prioritere kulturskoler og kommer til å arbeide for
å skape flere kulturskoleplasser gjennom å slippe til private og frivillige aktører for å supplere det eksisterende
kommunale tilbudet.
Byrådet mener at biblioteket skal være så tilgjengelig for publikum som mulig. Byrådet vil arbeide for å utvide
åpningstidene på biblioteket og dermed gjøre det mer tilgjengelig for publikum i alle aldre.
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Samarbeid med frivilligheten og det sivile samfunn

Tromsø har et bredt og mangfoldig sivilt samfunn som beriker kommunens kultur- og idrettstilbud. Kultur og
idrett er i stor grad tuftet på frivillighet og egeninnsats. Byrådet berømmer denne innsatsen og vil støtte opp under
det viktige arbeidet som legges ned i frivillig sektor ved å garantere at de opplever forutsigbarhet, tilgjengelighet
og åpenhet i møte med kommunen.
Det frivillige Tromsø er imidlertid mer enn kultur og idrett. Det sivile samfunn bidrar på mange arenaer,
og arbeider med en rekke prosjekter, alt fra bidrag til eldreomsorgen til byutvikling, og kan bidra positivt til
kommunens utvikling på en rekke plan. Byrådet har en prinsipielt positiv holdning til sivile initiativ, og vil derfor
imøtekomme alle slike prosjekter med et åpent sinn og samarbeidsvilje.

Samisk språk og kultur

Byrådet mener kommunen har et ansvar overfor Tromsøs samiske befolkning og vil fortsatt legge forholdene
til rette for samisk språk og kultur. Byrådet vil ta vare på de eksisterende tilbudene til kommunens samiske
befolkning..

En aktiv idrettsby, tuftet på frivillighet og forutsigbarhet

Idrett er en viktig del av folkekulturen og har mange positive ringvirkninger for samfunnet. Idrettens største verdi
er at den er tuftet på frivillighet og egeninnsats – denne verdien vil byrådet bevare og stimulere gjennom å legge til
rette for en kommune som er forutsigbar, tilgjengelig og åpen for idretten.
Byrådet vil legge forholdene til rette for de som bedriver topp- så vel som breddeidrett. For å utnytte ressursene
som finnes i idretten på en bedre måte vil byrådet åpne for at lag og foreninger som vil drifte kommunale anlegg
skal få gjøre dette mot et kommunalt tilskudd. På denne måten sikres idretten inntekter og tilgang til anlegg som
driftes skreddersydd etter idrettens behov.
Tromsø har utfordringer hva gjelder hallkapasitet. Byrådet vil derfor støtte realiseringen av prosjekter som kan
bidra til å løse idrettshallproblemene i Tromsø. For byrådet er det et premiss at utvikling av idrettsanlegg skal være
godt forankret hos idretten, slik at man i alle prosjekter ivaretar idrettens behov.
For å sikre et godt tilbud til svømmeidretten, og i undervisning av skoleelevervil byrådet igangsette forprosjektet
for å realisere et svømmeanlegg i forbindelse med Idrettsbyens planer på Templarheimen.
I påvente av økt hallkapasitet må kommunen prioritere bruken av de kommunale idrettshallene. Byrådet vil
videreføre praksisen med at idrettsrådet fordeler halltider under den forutsetning at barn og unge og idretter med
lange ventelister prioriteres.
Kompetanseoverføring er muligens det viktigste bidraget kommunen kan gi idretten. Byrådet vil arbeide for
at kommunen er oppdatert på, og kan bistå idretten med kunnskap og kompetanse om de ulike tilgjengelige
støtteordningene, som for eksempel tippemidler.
Byens grønne lunger, tur- og skiløyper er populære blant turgåere så vel som mosjonister hele året. Disse må tas
vare på og holdes i god stand. Byrådet vil vurdere å omdisponere midlene i Prosjekt Tromsømarka til opprusting
av Charlottenlund.

Kirke

Kirken forvalter viktige fellesverdier for samfunnet samtidig som kirkebyggene er uvurderlige kulturminner.
Videre er kirken en viktig del av kulturlivet i Tromsø, og en aktiv del av det sivile samfunn innen en rekke sektorer.
Byrådet vil i vareta kommunens lovpålagte forpliktelser overfor kirken. Videre ser byrådet et behov for å styrke
vedlikeholdet av kommunens kirkegårder. Byrådet vil også følge opp og sørge for at det vedtatte krematoriet vil
bli ferdigstilt i henhold til plan.
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Byrådsavdeling for Helse og omsorg
Byrådet vil arbeide for et godt omsorgstilbud i Tromsø, der kvalitet er det viktigste kriteriet. Derfor vil
byrådet ta et oppgjør med den rådende helsepolitikken som handler om at alle tilbud må være levert av det
offentlige. I stedet vil byrådet at det offentlige skal ta ansvar for finansiering og kvalitetssikring, men i større
grad slippe til alle gode krefter i samfunnet, som frivillige organisasjoner og private helsebedrifter.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen innføres den 1. januar 2012 og pålegger kommunen ansvar for medfinansiering
av spesialisthelsetjenesten og økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter. Dette ansvaret betyr økte
kostnader for kommunen, og byrådet ser med bekymring på at de statlige overføringene til finansieringen av
reformen ikke samsvarer med de stipulerte kostnadene forbundet med den. Byrådet ser med bekymring på
utsiktene til at kommunen blir pålagt nye ansvarsområder uten at disse er fullfinansiert. En underfinansiert
reform kan i verste fall innebære at byrådet må finansiere reformen gjennom kutt i befolkningens øvrige
velferdstilbud. For å unngå en slik situasjon vil byrådet arbeide opp mot staten for å belyse nødvendigheten
av at staten fullfinansierer reformen.

Eldreomsorg tilpasset den enkelte

Byrådet mener at en verdig alderdom kun kan oppnås gjennom erkjennelsen av at de eldre er i stand til å
bestemme selv hvilket tilbud de ønsker for sin alderdom, og gjennom et tilbud som er preget av kvalitet,
kompetanse og medbestemmelse. Målet er å møte behovet til den enkelte bruker og pårørende, slik at eldre
skal få oppleve gode og verdige liv også etter at de er blitt avhengig av hjelp.
For byrådet er det viktig at kommunen som tilrettelegger og tjenesteyter sikrer valgfrihet og kvalitet i
eldreomsorgen, både gjennom eget tjenestetilbud og som premissleverandør for de tjenester som ytes
gjennom private og ideelle tilbydere.
Byrådet vil arbeide for å styrke brukerorienteringen i eldreomsorgen, og lytte til brukerne slik at tilbudene
kan tilpasses enkeltmenneskets ønsker og behov. Derfor vil byrådet utrede muligheten for å finansiere
eldreomsorgen på en måte som gjør at den eldre selv får økt valgfrihet mellom ulike omsorgstilbud. I
forlengelse av dette vil byrådet gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser i eldreomsorgen for å
kartlegge bruken av ressurser og pårørendes tilfredshet med eldreomsorgen. Brukerundersøkelsene skal
også offentliggjøres slik at informasjon om brukere og pårørendes opplevelser ved byens sykehjem og
private stiftelser blir allment tilgjengelig og dermed blir et bedre verktøy for forbedring av kvaliteten.
En god omsorgstjeneste må bygge på en fornuftig balanse mellom institusjonsbaserte tjenester og en
oppsøkende omsorg. Alle som trenger hjelp i hverdagen må få nødvendig bistand når de trenger det. Et slikt
tilbud vil gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme og motta den hjelpen de har behov for i hverdagen.
Byrådet skal bygge fremtidens sykehjem, omsorgsboliger og seniorboliger i Tromsø. Dette vil bli gjort
i tett samarbeid med private aktører og frivillig sektor. I første omgang vil realisering av nye Otium stå
fremst i prioriteringslisten. Byrådet har som målsetning at Tromsø kommune skal ha full dekning av
sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
En viktig forutsetning for dette er at kommunen klarer å rekruttere tilstrekkelig med kvalifisert personell.
Byrådet vil arbeide for å redusere andelen ansatte i deltidsstillinger. Ved å vurdere alternative organisasjonsog turnusløsninger kan vi få til en bedre ressursutnyttelse og gjøre flere av dagens deltidsstillinger til
heltidsstillinger.
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Byrådet vil i den kommende perioden også fokusere på innholdet i eldreomsorgen. Mange eldre føler seg ensomme
og ønsker å bidra med noe i samfunnet. Byrådet vil derfor utrede muligheter for i større grad å inkludere og
benytte seg av kompetansen til samfunnets eldre.

Det sosiale sikkerhetsnettet

Ikke alle greier å skaffe seg egen bolig på det ordinære boligmarkedet. For byrådet er det viktig at de personene
som trenger det mest får et botilbud. Byrådet vil derfor i økende grad benytte tidsbegrensede leieavtaler i
kommunale boliger og bostøtteordninger, med den hensikt at mennesker på sikt skal klare å skaffe seg sin egen
bolig.
Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig løsning til de som trenger det. Byrådet vil arbeide for at det
samlede stønadsnivået til en enkeltperson eller familie ikke overstiger et nivå som gjør det mer attraktivt å være
passiv stønadsmottaker enn å jobbe. Bakgrunnen for dette er en visjon om at sosialhjelp skal være mer enn bare
offentlige overføringer. Byrådet vil arbeide for at kommunen stiller krav til mottakerne slik at den offentlige
støtten fungerer som en hjelp tilbake til arbeidslivet.
Når kommunale boliger fordeles skal barnefamilier prioriteres, og plasseres i trygge bomiljø.

Omsorg for rusavhengige

Tromsø kommune har i dag ansvaret for forebygging og rehabilitering innen rusomsorgen, mens staten har
ansvaret for den medisinske behandlingen. Byrådet vil arbeide for å snu trenden der rusavhengige opplever å bli
en kasteball mellom ulike offentlige instanser.
Byrådet vil arbeide for å styrke oppfølgingen av pasienter på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og sikre
gode rusfrie behandlingstilbud. I likhet med eldreomsorgen vil byrådet også innen rusomsorgen slippe alle gode
krefter til, og åpne for å kjøpe tjenester fra frivillige og private organisasjoner for å sikre at alle som ønsker å bli
rusfrie skal få muligheten til å komme seg ut av sine rusproblemer, uten at lange ventelister påvirker motivasjonen
i negativ retning. Motivasjon er nøkkelen i byrådets omsorgspolitikk for rusmiddelmisbrukere og det legges
til grunn at mennesker som avbryter behandlingen, vil måtte stille bakerst i køen dersom de på nytt ønsker
behandling.
Byrådet anerkjennerdet frivillige engasjementet som eksisterer i kommunen i forbindelse med rusmisbrukere.
Derfor vil byrådet sikre videre drift av tilbud som Cafe Xog stimulere til opprettelsen av flere og bedre t for
rusmisbrukere.
I sum er det et velutviklet offentlig tjenestetilbud og bredt sivilt engasjement som er suksessfaktorene for en
vellykket og human rusomsorg.

Like muligheter til deltakelse uavhengig av fysisk og psykisk funksjonsevne

Byrådet vil arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får de tilbudene de har lovfestet rett til for å
kunne fungere i samfunnet. I dag er det de pårørende som må legge ned størsteparten av innsatsen for at denne
delen av befolkningen skal få leve verdige liv. Byrådet vil arbeide for at kommunen oppfyller sine lovpålagte
oppgaver ovenfor disse og i utstrakt grad tilby Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) som virkemiddel for å gjøre
hverdagen for disse lettere og mer verdig. Utstrakt bruk vil også avlaste familiemedlemmer som må nedprioritere
mye for å utføre oppgaver kommunen er lovpålagt å levere.
Byrådet vil prioritere denne gruppen, og fremme en handlingsplan med større grad av brukermedvirkning
som kommunen forplikter seg til å gjennomføre. En slik plan vil legge premissene for visjonen om å skape
brukermedvirkning på alle plan, samt å gi de utviklingshemmede et velfungerende dagsentertilbud.

«

Når kommunale boliger fordeles skal barnefamilier
prioriteres,
ogfor
plasseres
i trygge
bomiljø.
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- Et flertallsbyråd utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
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