Referat fra styremøte
Tromvik utviklingslag

Ref:2017s4

Referent: Peter Utnes

11. november 2017 kl
18:00
Sted:
Skolen

Innkalt: Tor Hansen, Peter Utnes, Anne Birgitte Fyhn, Benedicte Rugås
Forfall: Line Pettersen Klausen, Alvin Berntsen, Bjarnhild Olufsen, Ragnhild Johansen
Sak

Kommentar og behandling

1 SFO og barnehage

SFO
Tromvik Utviklingslag har vært i dialog med Ersfjordbotn skole på bakgrunn av utlysning av
to stillinger i Tromvik barnehage iht. permitering / sykdom og opprettholdelsen av SFO
tilbudet ila våren 2017. Signalet som ble gitt før sommer fra Ersfjordbotn skole var at dersom
det ikke ble tilsatt noen, så ville SFO tilbudet forsvinne (se referat fra foreldremøte i
barnehagen vedlagt). Den ene stillingen ble besatt av Sandra Robertsen som nå jobber i
barnehagen som assistent. Hennes oppgave er bundet til drift av barnehage. Den andre
stillingen var tiltenkt SFO og ble utlyst uten suksess. Dermed er det fra høsten 2017 ingen
tilbud for SFO i Tromvik. Det er kritisk for familiene i Tromvik og for barna når det gjelder
den overhengende faren for trafikksikkerhet iht farene som oppstår kontinuerlig på fv57. I
tillegg medfører det en enklere hverdag både for barna og for familiene når de slipper å
ferdes både langt og med risiko for farer som kan oppstå på den velomtalte veien. Tromvik
Utviklingslag har gitt beskjed til Ersfjordbotn skole om at det er sterkt ønskelig at det tilsettes
en stilling for å avløse for SFO i Tromvik. Behovet for SFO er før bussavgang på morgen
(0630-0800), samt etter bussankomst på ettermiddag (1530-1630). I tillegg er det en nesten
1.5 fridag per uke ved Ersfjordbotn skole (tirsdag 1330-1630, onsdag 0630-1630). Totalt
15.5 timer / uke (42 % stilling) Rektor ved Ersfjordbotn skolen, Hans Kristian Østring, har
unnlatt å svare på re-utlysningen av stillingen og omstendigheter rundt
ansettelsesprosessen. Han sier videre at SFO i Tromvik må behandles av Tromsø
kommune, men at de ser behovet for SFO i Tromvik. Utlysende part, i dette tilfelle
Ersfjordbotn skole, må ta kritikk for ansettelsesprosessen når omstendigheten rundt
transport innebærer en slik høy risiko. Utviklingslaget har også undersøkt at det er aktuelle
kandidater for stillingen, og ber at Ersfjordbotn skole tar kontakt med Utviklingslaget for å få
råd i ansettelsesprosessen om aktuelle kandidater.

Barnehage
Barnehagen i Tromvik har vært på sakskartet når det gjelder nedlegging av barnehager i
Tromsø kommune i forslaget til kommunebudsjettet fra administrasjonssjef Britt-Elin
Steinveg. Forslaget ble behandlet i kommunestyret sommeren 2017 hvor forslaget ble
nedstemt.

2 Møte 2 nov Marin
og maritim
næringsutvikling kort oppsummering

Vedtak:
Anne-Birgitte Fyhn og Benedicte Rugås overtar videre saksgang, samt forbereder et skriv
til kommunen angående SFO.
Referat fra Anne Birgitte Fyhn vedlagt.
Høringsfrist på Marin og maritim plan for Tromsø kommune er satt til 25. november.
Anne-Birgitte Fyhn hadde i sitt fremlegg på dette møtet frontet verdiskapning i
distriktene. Fiskerinæringen innehar flere utfordringer og disse er komplekse. Det nevnes
blant annet utenlandsk arbeidskraft, forgubbing, sentralisering, kvoter og reguleringer.
Visjon: Kortreist og miljøvennlig mat skal utgjøre et synlig bidrag til verdiskapningen i
Tromsø kommune.
Vedtak: Visjon innsendes som høringsfrist. Anne utfører. Sendes postmottak (
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postmottak@tromso.kommune.no), næringsrådgiver Øyvind Rasmussen
(oyvind.rasmussen@tromso.kommune.no) og varaordfører
(Jarle.Aarbakke@tromso.kommune.no).
3 Invitasjon
bassengåpning og
"Snakk med en
ordfører"

4 Valgordningen 2017
- hva fungerte og hva
må gjøres bedre

Vedtak: Ordfører Kristin Røymo, plan- og utviklingsleder Bi Haavind og representant for
Gjensidige stiftelsen Sissel Meyer inviteres. Offisielle åpning samordnes med ”Snakk med
en ordfører” etter ønske av ordfører Kristin Røymo.
Benedicte følger opp saken og inviterer øvrige parter.

Valgkretsen i Tromvik ble lagt ned i 2016. Tromsø kommune åpnet opp for transport.
Transport ble satt en uke før valget var ferdig. På dette tidspunktet hadde en del velgere
allerede forhåndsstemt, og andre hadde ikke gjort opp sin mening om hvem de skulle
stemme på.
Vedtak: Det må være skyss uten bindende påmelding som kunngjøres i god tid før valget.
Transport må forekomme på valgdagen.

5 Innspillsmøte for
næringslivet i Tromsø
kommune i regi av
Tromsø høyre 17.
oktober - kort
oppsummering
6 Samferdsel -status,
utbedringer, lys

Peter Utnes har oversendt vedtaket til postmottak@tromso.kommune.no 15. november
2017.
Det ble vektlagt blant annet:
- Tilrettelegging for turisme ifht. til dofasiliteter ønskes.
- Leder for Tromvik fiskemottak Erling Robertsen og leder i Tromvik fiskarlag Roar
Robertsen deltok på møtet. De formidlet om problemene som er kjent for
Tromvik fiskemottak og FV57. Regional Transportplan og Tromvik Utviklingslag
sitt arbeid med dette ble tilkjennegjort. Erlend Svardal Bøe erkjente at Tromsø
kommune ikke har gjort nok i arbeidet med FV57 og utviklingen og næringen i
distriktene.

Fra møtet i fylkestinget 17. oktober er Tromsø kommune og NAF Tromsø
positiv for rassikring og oppgradering av FV57. Det setter vi stor pris på!
Fylkestinget har vedtatt at gjennomgangen av vårt høringsinnspill skal
vurderes i arbeidet med handlingsprogrammet. Det samme gjelder innspillet
fra Tromsø kommune og NAF Tromsø. De kommenter høringsinnspillet
vårt slikt:
"Det fremheves som særskilt viktig å fremskynde utbedringene av viktige
næringsveier som fv.57 skissert i dette høringsinnspillet.
Investeringstiltakene opprettholder bo- og sysselsetting ute i distriktene, vil
gi ringvirkninger på grunn av økt omsetning, gir opphav til nye
investeringstiltak fra bedrifter og det offentlige, og er viktig for sikkerheten
og beredskapen m.m. Igangsatt utbedring bør skje så tidlig som mulig, dog
ikke senere enn 2021, slik at ringvirkningseffektene tiltrer raskere."
Kort utdrag fra "Høringsuttalser - Samlet" følger nedenfor.
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/application/getDocument…
NAF Tromsø: "Når det gjelder skredsikring er 4 punkter i Tromsø nevnt
under kategori ”høy” . NAF Tromsø
vil særskilt peke på at tiltak på strekningene Susannajord – Grøtfjord –
Tromvik (fv 57) , Lakselvbukt – Jøvik (fv 91) og Snarby – Oldervik (fv 53)
, som alle bør få høy prioritet."
Tromsø kommune: "Forventer at oppgradering og skredsikring av FV57
Tromvik innarbeides i
handlingsplanen ...
Næringsaktørene er selv positiv til å bidra til å finne driftsmodeller som
muliggjør helårlig
bruk av toaletter, og annen infrastruktur i distriktene. I forhold til parkering
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og vintervedlikehold er det viktig at dette adresseres i den regionale
transportplanen, og vi ber
om at fylkeskommunen bidrar til at det etableres rasteplasser på følgende
strekninger:
...
- Kvaløysletta - Kattfjordeidet - Grøtfjorden - Tromvik
...
Skred
Tromsø kommune viser til tidligere korrespondanse knyttet til oppgradering
og skredsikring av fylkesveg 57 Tromvik, hvor fylkeskommunen også har
berkreftet at dere tar innspillet med i Handlingsplan for fylkesveg 2018 2019 (deres ref. 14/4159 - 4). Vi forventer at dette
følges opp i Handlingsplan for fylkesveg.
Vi fremholder at kommunen er positiv til at aktiv skredsikring brukes, da vi
ser at dette vil
kunne gi snarlige og tilfredsstillende skredsikringsløsninger uten at det er
behov for store
investeringer.
Skredsikring i Holmbuktura må prioriteres.
"
Neste møte i fylkestinget er 12. desember. Samferdsels- og miljøkomiteen
har møte 14. november og 11. desember.
Det gis signaler om at det ønskes flere lys i gjestehavna som Tromsø kommune har
eierskap for.
Det er skiftet ut lys i flere av stolpene i Tromvik etter oppfordring fra Runar Dumonceau
og Anne Birgitte Fyhn via ”Gata mi” i Tromsø kommune sin portal. Leif Harald Pettersen,
konst. Enhetsleder i bydrift fikk satt i gang arbeidet.
7 Beredskapsmøte
Leikny Bakke Lie - kort
oppsummering

E-post fra Mari-Ann Johansen etter møte med ny beredskapsleder for
Tromsø kommune, Leikny Bakke Lie:
Notat, orientering til utviklingslaget.
Leikny Bakke Lie ringte meg i ettermiddag for å høre om jeg var hjemme og kunne ta imot
et besøk, noe jeg sa ja til.
Møtte henne utenfor skolen, og brukte nøkkelboksen for å hente nøkler.
Låste oss inn i skolen og skapet med hjertestarter, båre, oksygen og satellittelefon.
Brukte velferd rommet, der nytt nytt simkort ble satt inn og telefon prøvd ut.
Fortalte om bygdene og våre utfordringer som gikk på hennes arbeidsområde. Viste fram fb
sidene F57 og utviklingslaget, samt Tromvik.no
Visning av skolebygget med basseng og gymsal, for vi kjørte ned i havna for å se
allmenningskaia, og det nye flytebrygga anlegget.
Herfra kjørte vi opp på Rekvikeidet, der vi pratet om manglende mobildekning.
Fortalte om arbeidet med f57, og rapporten fra vegvesnet. ( denne ønsket hun få tilsendt)
Til helgen har hun meldt seg på en tur fra vågen med overnatting på klatrehytta samt tur til
styrmannstinden, så da får hun sett litt mer i dagslys.
Trivelig dame og trivelig møte.
Dette til orientering.
Mvh
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Mari-Ann.

8 Fritt for farger på
kopimaskinen på
skolen

9 Tilskudd kurs til
TIUL, Helselaget

10 Meldeskjema

Lie takket for møtet, og ga signal om at vi godt kunne invitere henne til
møte i Tromvik ved en senere anledning. Kontaktinformasjon
videreformidles til øvrig befolkning via facebook siden Tromvik
Utviklingslag.
Tor Hansen ordner med nye farger til kopimaskinen Brother MFCJ4620DW.

Helselaget, Utviklingslaget og Fiskarlaget dekker utgiftene til hjerte- og
lungeredning (HLR), samt bruk av hjertestarter. Til dette har det blitt
gjennomført kurs for en del år tilbake siden, og det har blitt gitt signaler om
at det nå må oppfriskes i dette. For bruk av bassenget må også livredding i
slike scenarioer gjennomføres. Plakater for HLR bør henges opp i
bassengområdet.
Vedtak:
Tromvik Utviklingslag donerer 2000 kroner til kurs for HLR, samt
livreddende tiltak til TIUL og Helselaget.
Meldeskjema er ferdigstilt. Utviklingslaget har gjennomgått og funnet
denne tilfredsstillende.
Vedtak:
Peter Utnes sender meldeskjemaet til Hovedstyret.

Referatsaker

Det har vært avholdt få styremøter ila 2017. Det har likevel vært god korrespondanse og
gjennomføringsevne ved bruk av andre metoder. Det har i tillegg vært avholdt møter
sammen med representanter fra andre organisasjoner.

Evt

Ingen innlegg.
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Referat fra møte i Tromsø kommune

Marin og maritim plan for Tromsø kommune
2. november 2017 i kommunestyresalen
Anne Birgitte Fyhn representerte Tromvik utviklingslag
Referat basert på Annes håndskrevne notater fra møtet
Til stede: J. G. Winther, H. Pettersen, Øyvind Rasmussen (Tromsø kommune), Jarle Heitmann (formannskapet), Jarle
Aarbakke (varaordfører), Jon Arne Jørstad (naturvernforbundet), Evy Jørgensen (fylkesmannen), Åshild Strømmesen
(Sommarøy/Brensholmen utviklingslag), Sofie Krog Rasmussen (fiskerihøgskolestudent), O. Eidissen (Senja), Bo Eide, pluss
noen jeg ikke vet navn på. Totalt 15 personer.
Dagsorden:
1. Innledning varaordfører Jarle Aarbakke
2. J. G. Winther (20 min) innlegg om klima og miljø
3. Halvar Pettersen (20 min) havnesjef innlegg om utvikling
4. Innlegg fra salen
Aarbakke ønsket velkommen.
Få frammøtte, trolig mye grunnet føreforholdene i dag.
Winther:
Miljø-klima –hav henger sammen. Parisavtalen viktig og FNs mål om bærekraft. Havindustrien fordobles. Alle piler peker
mot nord. Nordland, Troms og Finnmark fylker er over landsgjennomsnitt i verdiskaping.
Tre viktige ting framover: Kompetanse, infrastruktur og innovasjon. Rederiforbundet forholder seg til Parisavtalen. Landstrøm
for skip, fartsgrenser for skip.
Tiltakene i kommunens bakgrunnsnotat har mere fokus på hva enn på hvordan. Visjonene skulle gjerne vært sterkere uttrykt.
Bymiljø bør skilles fra øvrig miljø. Tromsø er mest by. Kan Tromsø ta mål av seg å bli den grønneste vinterbyen? Den byen
med minst plastforbruk?
Pettersen:
Landstrøm er ikke et mål i seg selv, men miljøhensyn er viktig. For eksempel riggen som ligger i Trønsvika nå. Criuseskip
bruker mye.
Vi trenger en strategi og et planverk som reflekterer mulighetene som ligger i havrommet.
Kor er motorene som kan materialisere mangfoldet?
Traileren fra Tromvika som sto fast i fjor – i framtiden vil vi få havgående transport i stedet.
Grøtsund som produksjonsbase for vindmøtter i Kvitfjell.
Fylkesvei 53 til Grøtsund er med i NTP.
Innspill fra salen.
Først en fra næringsforening (? – fikk ikke tak i navnet)
Anne:
Representerer Tromvik utviklingslag. Det er der den berømte traileren sto fast sist vinter. Skal ikke snakke om fylkesvei 57
her. Takker Rasmussen for grundige invitasjoner til møtet. Til Winther: Tromsø er ikke mest by.
Tromsø er nå blitt noe annet enn et lite sted mot nord, slik det var før vi fikk det universitetet der Aarbakke har jobbet i årevis.
Hadde det ikke vært for fisken i havet, så hadde det trolig ikke bodd folk her. Vi må være stolte over kulturarven vår og våre
tradisjoner og løfte det fram. Leser et avisoppslag her nå at i 2013 så spiste en nordmann 76 kg kjøtt og 35 kg fisk. En visjon
for Tromsø, en visjon som kanskje er litt hårete, er at vi er en kommune der de fleste innbyggerne spiser kortreist villfisk til
middag 2 dager per uke.
Evy Jørgensen:
Naturmangfold er viktig. Verne Rystrømmen er for eksempel viktig fordi mangfoldet er stort på bunnen der strømmen er så
sterk.
Debatten om oljeindustrien har vært polarisert.
Jon Arne Jørstad:
Setter pris på målsettingen til Winther på bakgrunn av Parisavtalen. Tromsø er mest land og hav – og minst by. Buss til
distriktene fins ikke mer, det trengs. Trafikken i Tromsø er konsentrert om noen få veier. Fokus på å få bilene fram, ikke på å
få ned trafikken.
Miljøorganisasjonene er mot dagens form for oppdrett, ikke mot oppdrett i seg selv. Oppdrettsnæringa har et
omdømmeproblem. Omsettinga av oppdrettslaks i Norge har stupt med 40% de siste år. Det er på grunn av at næringa ikke tar
kritikken inn over seg.
Det er ikke lengre billigere å drive åpne anlegg, kolossalt dyrt å bekjempe lakselus. En ting er å produsere fisk, en annen ting å
få fisken ut herfra.
Har problemer med å se gevinsten med vindmøller på Kvitfjell.
Åshild Strømmesen:
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Hvor er visjonene for den tradisjonelle fiskerinæringa? Her må noe gjøres. Veier er ikke nevnt heller i dokumentet. Veier er
viktig for å få fersk fisk ut, båter er veldig langt fram i tid. I forhold til fiskerinæring så har Tromsø Lenvik og Senja å se opp
til.
Sommarøy har statlig fiskerihavn. Vi vet at det er konflikt mellom hotell og hjelpemotorer som går natterstid når hotellgjester
vil ha stillhet. Dette vil koste 100 000 kr per år. Velferden i Tromvik er bra. Lorentzen må kjøpe mer fisk. Infrastruktur viktig.
Oppdrettsnæringa gir søppel, plasten må erstattes av andre materialer. Tromsø kommune har noen pinglete søppelaksjoner for
å dekke en liten del av kommunens areal, i motsetning til de store arealene i distriktene der vi plukker søppel gratis hele året.
Tromsø kommune er en attraktiv kommune, ikke en attraktiv by.
Fisken vi eter må vokse opp i rent hav.
En fra North Shore som har stilling ved UiT (snakka vestlandsdialekt)
Hva kan kommunen gjøre for å øke verdiskapinga? Infrastruktur er viktig. Det er viktig å få hovedkontorer til å etablere seg
her, filialer er ikke like bra. I byen er det allerede mye offentlig, derfor bør det komme økt privat næringsliv.
O. Eidissen
Mye trailertransport. Vi må utvide flyplassen i Tromsø og utvide Grøtsund. Da kan det gå 10-12 timer fra sushi forlater
Grøtsund til den er på bordet i Østen.
Han fra næringsforeninga sa noe jeg ikke fikk tak i
Aarbakke avsluttet møtet.
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Referat foreldremøte Tromvik barnehage 14/3-17
Tilstede:

Foreldre: Peter Utnes, Kjetil Klausen, Agata Deyk. Til de to første punktene var også Veronica Andersen tilstede.
Ansatte: Kaja Olufsen, Hans Kristian Østring og Britt Sissel Nilsen.
1: Bemanningssituasjon i Tromvik barnehage:
Vi har hatt en fast ansatt ute i sykemelding den siste mnd. En annen av de faste går ut i langtidssykemelding. Har
vært vanskelig å få tak i vikar grunnet sykdom/sykemeldinger. Har leid inn vikar fra vikarbyrået PVS. Prøver å
finne løsninger slik at vi kan ha åpen fulltid. Inntil videre går SFO som vanlig. Det er også mulig å bruke SFO på
Ersfjordbotn skole. Dersom det blir endringer vil dere få beskjed om dette.
2: Veien framover:
Vikarer:
Jobber med å skaffe oss faste tilkallingsvikarer.
SFO
Tromsø kommunes vedtekter sier at SFO skal være på skolestedet.
SFO i barnehagen ble gitt som engangstilbud i 2014. Dette har imidlertid fortsatt. Fra neste skoleår (høst 2017) vil
det ikke være mulig å opprettholde de ordningene som har vært, dersom bemanningssituasjonen blir lik den er nå.
Dette siden det blir flere som trenger SFO.
Vennskapsgrupper:
Blir prioritert. Skole og barnehage ser viktigheten av at barna får delta og gjøre seg kjent med skolen de skal starte
på. Vi finner løsninger slik at jentene skal få delta på de møtene som er igjen.
Foreldremøte for nye førsteklassinger på Ersfjordbotn skole: 15. mai
Førskoledag (her møter foreldre sammen med førsteklassing): 24. mai
Levering og tilpassing vakter
Dersom barna deres ikke kommer i barnehagen tidlig om morgenen, ber vi om at dere gir beskjed om dette gjerne
kvelden i forveien. Det har skjedd at ansatte har vært alene i barnehagen både en og to timer før noen barn har
kommet. Dette vil vi unngå. Det er mer hensiktsmessig at vi forskyver vaktene, enn at vi sitter uten barn. Beskjed
om dette sendes til Britt Sissel, som videreformidler til tidligvakta.
3: Turdager
På turdager (torsdager) ber vi om at barna er kommet i barnehagen til kl. 9 – 9.30.
De må ha spist frokost og ha med turmatpakke.
Dersom de kommer senere må de være ferdig påkledt og turklar. Hvis de kommer så sent at gruppa har dratt, må
dere foreldre levere barna der resten av gruppa er (det vil stå lapp på døra, eller så får dere melding).
4: Valg
På foreldremøtet i høst avtalte vi å utsette valg av foreldrekontakt og medlem i samarbeidsutvalget. Det er Line og
Elise som har vært foreldrerepresentanter, Elise har også sittet i samarbeidsutvalget. Line går automatisk ut da hun
fra høsten av ikke har barn i barnehagen lengre. Elise ønsker å avslutte sine verv.
Alle foreldre er med i foreldrerådet. Etter at vedtektene for Tromsø kommunes barnehager ble revidert av
kommunestyret 25.01.2017, skal samarbeidsutvalget nå bestå av minimum 2 representanter valgt av foreldrerådet.
Foreldre og personale skal være likt representert, jfr. §6. Vi har ikke så mange å velge mellom, så det foreslås at
det velges to foreldrene som er både foreldrekontakter og medlemmer i samarbeidsutvalget. På foreldremøtet var
det ingen som kunne tenke seg disse vervene, og ingen ble valgt. Britt Sissel skal ta kontakt med hver enkelt
foreldre for å finne en løsning.
For å få inn faste rutiner skal det innkalles til møte i barnehagens samarbeidsutvalg to ganger i året. Disse avholdes
samme dato som, og rett etter at de ordinære foreldremøtene er ferdig.
5: Eventuelt
Ferieavvikling.
I år blir det 4 uker fellesferie fom. 3. tom. 30. juli 2017.

Referent: Britt Sissel
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