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     Referat fra styremøte  
  Tromvik utviklingslag Ref: 2017s4 15.august  2017 kl 19:00 

Referent:  Peter Utnes Sted:  
Grendehuset 

 
Tromvik Utviklingslag: Tor Hansen, Alvin Berntsen, Peter Utnes, Benedicte Rugås, Anne 
Birgitte Fyhn 
Tromvik Fiskarlag: Roar Robertsen, leder.  Mari-Ann Johansen, sekretær  
Norway Seafoods avd Tromvik: Erling Robertsen  
Tromvik Barnehage: Britt Sissel Nilsen, fagleder  
 
 

 
 Sak Kommentar og behandling 

1 Høringsinnspill 
FV57  

Utkast til høringsinnspillet ligger klart. Gjennomgang ved møtet. 
Innspillet sendes til fylkeskommunen før utgang av frist 4. sept.  
Høringsinnspillet offentliggjøres på tromvik.no. 

2 Barnehagen Nedleggelse av Tromvik Barnehage 
 
Administrasjonssjef Britt-Elin Steinveg har foreslått nedleggelse 
av Tromvik barnehage i kommende budsjett for Tromsø 
kommune. Forslaget er kommet som et resultat av normen om at 
det skal være mer enn 10 barn per barnehage.  
Vedtekter og planer for barnehagene i Tromsø kommune sier 
følgende:  

8.3. Dersom det totale barnetallet i barnehagen blir lavere enn 3 
barn legges barnehagen ned ved årsskiftet eller ved 
barnehageårets slutt. Distriktsbarnehager kan unntas fra denne 
regelen etter vurdering av Kommunestyret.  

Tromvik Utviklingslag ønsker sterkt å opprettholde 
barnehagetilbudet i Tromvik. Det er også fokus på å tilby SFO på 
grunn av omstendighetene rundt fylkesvei 57, jfr. sak 1. 
Utviklingslaget fremhever at Tromsø kommune er en 
kystkommune med mange distriktsområder hvor fiske- og 
havnæringen står for betydelig del av kommunens budsjett. 
Tilbud som barnehager, skoler, velferdstilbud og lignende 
harmonerer med næringslivet, og er en forutsetning for 
hverandre.  

- Forskning iht. små barnehager tilsier at der er et økt fokus 
på barna og at kvaliteten i barnehagene er avhengig av 
evnen til å se barna.  

- SFO er per dags dato ikke mulig pga. mangel på personale. 
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Det ble ansatt 1 person ved utlysning av to stillinger, vinter 
2017. Den andre stillingen vil bli utlyst på nytt i 
september.  I 2018 vil det være 6 barn i Tromvik 
barnehage ettersom 2 barn er forventet ved opptak neste år. 
Stillingsprosent vurderes samme år i november-desember 
basert på antallet barn i denne perioden. Tiltenkt opptak 
vurderes samtidig, og barn under 3 år vurderes som 2 barn. 
I tillegg er det behov å tilby SFO for 5 barn. Det vil si 
totalt 10 barn. SFO tilbudet for elevene i Tromvik tilbys i 
dag ved Ersfjordbotn skole.  Det er ønskelig at SFO i 
Tromvik opprettes siden elevene da vil unngå den farlige 
veien, samt at det vil gi en roligere start på morgenen og 
en langt lettere skoledag for barna. Den lange veien er 
ødeleggende for barnas konsentrasjon og velvære på 
skolen. 

- Bassenget og barnehagen ved Tromvik skole er oppusset i 
2010 for rundt 10 millioner og har både god standard og 
kapasitet. I tillegg finnes det fasiliteter for sløyd, 
heimkunnskap og gymsal. 

- Det er en trend å flytte fra Tromsø, og det har i de siste 
årene blitt etablert 3 barnefamilier i Tromvik. Dersom 
trenden fortsetter, som det er overveiende sannsynlighet 
for, vil det tilsi at tilbudet må opprettholdes. 

- 4 barnefamilier med småskole elever (1.-4.klasse) ønsker 
SFO ved Tromvik barnehage på grunn av den farlige 
fylkesveien 

 
Vedtak: Benedicte følger opp saken. 
 

3 Bassenget  Den offisielle åpningen av bassenget ved Tromvik skole er ikke 
foretatt. Bassenget har gjennomgått en rekke opprustninger og 
vedlikehold. I 2015 fikk Tromvik Ungdoms- og Idrettslag 
(TUIL) sammen med Tromvik Utviklingslag midler fra 
Gjensidige Stiftelsen (NOK 120 000). Sidsel Helene Meyer  
v/Gjensidige Stiftelsen, ordfører Kristin Røymo og  plan- og 
utviklingsleder Bi Haavind er personer som Utviklingslaget og 
TUIL ønsker til en seremoniell åpning av bassenget. 


