Tromsø A-lag - styremøte, tirsdag den 03. mai kl 1830 på partikontoret i Vestregata.
wilhelmsenr@gmail.com, Tor-Inge.Hoaas@fagforbundet.no; kurtstormo@hotmail.com;
magnar.nilssen@nobina.no; synnove.sondergaard@lo.no; piasvensgaard@outlook.com;
jarle.heitmann@gmail.com; jaklin@npolar.no; jan.petter.joha@gmail.com; gunn.bang@lo.no;
gunnbardsen@gmail.com
Til stede:
Hoaas, Tor-Inge, sekretær Kurt Magne Stormo, Magnar Nilssen, Pia Svensgaard, Jarle Heitmann,
Gunn Sissel Jaklin, Jan Petter Johannessen, kasserer Gunn Bang, Gunn Bårdsen
Ragnhild ønsket alle velkommen.
Sak 01/16 - Gjennomgang av formannskapsmodellen v/Jarl Heitmann.
Jarl Heitmann orienterte om den kommende formannskapsmodellen i Tromsø. En styringsgruppe
jobber med saken. Denne gruppen vil bli det nye formannskapet. Mandatet har vært å utarbeide en
modell. Man har befart Asker og Trondheim. Trondheimsmodellen er aktuell. I Tromsø hadde vi
tidligere den forsterkende formannskapsmodellen. Formannskapet virket samlede. Byrådsmodellen
satte mye av komiteene ut av spill. I Trondheim har man frikjøpt hele formannskapet. I Tromsø
ønskes det å virke som et driftsstyre. Ingen komitelederne skal inn i formannskapet. Saker går fra
komiteer til formannskapet. Investeringssaker går da fra komiteer til formannskap. Kommunestyret
får derfor et sterkt formannskap f. eks. med hensyn til økonomi. Formannskapet blir en tydelig
arbeidsgiver for administrasjonssjefen.
Ragnhild regner med at et organisasjonskart vil komme etter hvert. Som vil gjøre det enklere å ta
stilling til saken.
Jarl mener vi trenger et sterkt driftsstyre i Tromsø. Vi har hatt sterke formannskap tidligere. Vi må
ha en organisasjon med fokus på økonomi. Kommunestyret vil ta opp hele organisasjonskartet til
behandling. AP ønsker å komme frem til en omforent løsning.
I Trondheim har de lyktes med å "spre makta". Jarl anser det som viktig at man holder kontakten
med Rødt og SV.
Ikke aktuelt med 100 % frikjøp. Må ta en politisk debatt om frikjøp når komiteen legger saken frem.
Det er helle ikke på nåværende tidspunkt konkludert med antall komiteer. Ønskelig å spare midler i
forhold til dagens modell. Noen vil reagere på å frikjøpe hele formannskapet.
Kommentarer fra styret:
Fjernt, svekkelse, uoversiktlig med komiteledere som ikke sitter i formannskapet. Hvordan er frikjøp
tenkt gjennomført? Behov for å se et organisasjonskart før beslutning tas. Behov for få å gi
arbeidsro til politikerne. Det vil si behov for frikjøp.

Sak 02/16 - Ragni Løkholm Ramberg orienterte om den nye sentrumsplanen.
Byutvikling i Tromsø har store etterslep i planarbeid og saksbehandling. Målet er at Byutvikling skal
være premissleverandør i hvilken retning byen skal gå.
Planarbeidet går i dag tregt. Dagens sentrumsplan er moden for revidering. Før var det behov for
næring i sentrum. Nå ny situasjon, mer bolig. Derfor ny situasjon. Kan etablere et betydelig antall

nye boliger i sentrum. Da er det behov for andre aktiviteter/vilkår. Parker, grønne lunger etc.
Utfordringer med hensyn til barn. Det vil si politiske, og ikke tekniske vilkår. Det blir mange
folkemøter, debattmøter. Så må det sees på kaiområdene.
Sentrum AP kan holde folkemøter om det nye sentrum. Så vil det være viktig å ivareta gateløpene.
Høyhus vil bli et "hett tema". Politisk ønske om flere boliger i sentrum. Ikke nødvendigvis likhet
mellom sentrum og sentrumsplanen.
Ikke ønskelig å privatisere sjølinjen. Det må ikke gis flere dispensjoner.
Vernede bygg vil legge premisser på utviklingen. Behov for en byantikvar i Tromsø i samarbeid med
Riksantikvaren. Dette for å unngå innsigelser i planfasen. For eksempel er det viktig å få definert hva
som er gammelbyen, og få avsatt denne.
Gågata vil bli utvidet. Nytt bilfritt miljø i tilknytning til domkirkeparken.
Meninger fra styret:
Folk er interessert i å opprettholde forholdet til havet. Forretningene, kontorene har flyttet ut av
sentrum. Da er det plass for flere boliger i sentrum. Vi må ikke miste særpreget av sentrum. Torget
må bli en del av det nye sentrum. Behov for flerbruksplan (kollektivtrafikk). Sentrum med boliger
må tilpasses familienes primærbehov. Behov for en overordnet plan for hele byen.
03/16 - Veien videre til stortingsvalget. Nominasjon.
Saken utsatt.
04/16 - Medlemsmøte i A-laget? Hvordan aktiviserer vi medlemmene?
Saken utsatt.

Gunn Sissel Jaklin, Magnar Nilssen, Ragni Løkholm Ramberg, Ragnhild Wilhelmsen, Pia Svensgaard,
Tor Inge Hoaas

Gunn Sissel Jaklin, Gunn Bårdsen, Jan Petter Johannessen, Magnar Nilssen, Ragni Løkholm Ramberg

Kurt Magne Stormo/sekretær

