Saksfremlegg

Deres ref.:

Vår ref.:
18/2153 /79999/18-000

Saksbehandler:
Vibeke Sivertsen
Telefon:
906 04 259

Dato:
19.12.2018

Saken skal behandles i følgende utvalg:
KUL-FR
KST
MINSAK - INNBYGGERFORSLAG - IKKE STENG HELLA
Innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar innbyggerforslaget «Ikke steng Hella» opp til behandling.
2. Beslutninger om videre drift og utvikling av området Hella avventes til
administrasjonens utredningsarbeid er ferdigstilt.

Britt Elin Steinveg
Administrasjonssjef

Mari E. Hult
Stabssjef for politisk og adm. ledelse

Hva saken gjelder:
Behandling av innbyggerforslaget «Ikke steng Hella».
Saksutredning:
Med hjemmel i kommuneloven §39a kan innbyggerne i kommunen sende inn forslag om saker
som skal behandles av kommunestyret. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et
innbyggerforslag som gjelder kommunens virksomhet.
Grunnvilkår for behandling:
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Før saken tas opp til behandling må det imidlertid avklares om forslaget oppfyller lovens
vilkår for realitetsbehandling. Det stilles krav om at minst 2 prosent av innbyggerne i
kommunen, alternativt minst 300 personer, støtter forslaget. Det kreves at de som leverer
forslaget skal være registrert bosatt i kommunen. Forslag kan fremmes også av personer
under 18 år. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er
fremmet. Denne saken har beklageligvis ikke blitt levert til kommunestyret innen fristen.
Via nettportalen «minsak» har det kommet inn et forslag om å ikke stenge Hella. Sluttdato for
signering var 18.04.18, det var da registrert 598 underskrifter. Det kommer ikke frem av
listen med underskrifter om alle 598 er registrert bosatt i Tromsø kommune. I tillegg er
enkelte navn registrert flere ganger. Det er likevel stor grunn til å anta at minst 300 av de som
har skrevet under er bosatt i Tromsø kommune, og det legges dermed til grunn av kravet om
300 underskrifter er oppfylt.
Videre fremgår det av kommunelovens § 39a at det ikke kan fremmes forslag med «samme
innhold» som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av
valgperioden. I veileder til bestemmelsen sies det at hvorvidt to forslag er identiske, må
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
Sak med tilsvarende innhold har ikke vært behandlet av kommunestyret i Tromsø inneværende
periode. Vilkårene for å behandle saken i kommunestyret er dermed oppfylt.

Redegjørelse av forslagets innhold:
Forslagsstiller ønsker å bevare området Hella som det er, med bakgrunn i at det er et populært
utfartssted til glede for både Tromsøs innbyggere og andre som tar turen til Hella. Forslaget
ligger vedlagt.

Videre utvikling av Hella
Hella er et viktig friluftsområde med et stort potensial som besøksmål for
befolkning og turister. Det er likevel store utfordringer knyttet til området slik
det er nå. Blant annet er store deler av bygningsmassen ikke i bruk og i forfall,
og det er utfordringer knyttet til brannsikkerhet. Infrastrukturen, spesielt
knyttet til vann og avløp, er svært mangelfull. Som friluftsområde gjenstår det
ytterligere tilrettelegging for besøkende, både i forhold til informasjon,
tilgjengelighet, aktuelle servicetiltak og øvrig sikring.
Det er satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe i Tromsø kommune som jobber
med å utrede mulighetene for Hella. Hovedfokuset i prosjektet er å utrede
hvordan man kan sikre en bærekraftig utvikling for Hella-området innenfor
friluftsliv, kulturnæring, turisme, kunst og kultur, samt hvordan man kan utvikle
nødvendig infrastruktur og øke områdets attraktivitet både i forhold til reiselivet
og kommunens innbyggere.
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Utredningsprosjektet, samt arbeidet med å sette i gang tiltak i etterkant, vil ta
noe tid. Det er usikkerhet knyttet til om noen av byggene kan brukes midlertidig
i perioden, både av praktiske og økonomiske årsaker.

Anbefaling
Det anbefales at beslutninger knyttet til videre drift og utvikling av området Hella
avventes til administrasjonens utredningsarbeid er ferdigstilt.
Vedlegg:
Innbyggerforslag – «Ikke steng Hella»
Vedtakskompetanse:
Kommunestyret
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