Saksfremlegg

Deres ref.:

Vår ref.:
18/2764 /8075/19-033

Saksbehandler:
Gry Caroline Dons
Telefon:
77 79 05 82

Dato:
06.02.2019

Saken skal behandles i følgende utvalg:
BY-MIL
KUL-FR
HELSE-V
UTD-OPP
FSK
KST
VEDTAKSOPPFØLGING KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET 01.10.17 01.10.18
Innstilling til vedtak:
Redegjørelse for politiske vedtak fattet i kommunestyret og formannskapet perioden
01.10.17-01.10.18 og oppfølging av disse, tas til orientering.

Britt Elin Steinveg
Administrasjonssjef

Mari Enoksen Hult
Stabssjef, stab for politisk og adm. ledelse

Hva saken gjelder:
Orientering om oppfølging av saker vedtatt i kommunestyret og formannskapet fra og med
01.10.2017 til og med 01.10.2018, jfr administrasjonssjefens ansvar for at vedtak fattet i
folkevalgte organer blir forsvarlig utredet og iverksatt, jfr kommunelovens §23 andre ledd.
Rapportering om oppfølging av politiske vedtak fattet i kommunestyret og formannskapet
gjøres normalt to ganger pr år – periodene deles i første oktober til første april og første april
til første oktober. Denne rapporten dekker således to rapporteringsperioder.
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Saksutredning:
Saken var til behandling i kommunestyret i desember 2018 og ble sendt tilbake til
administrasjonen for kvalitetssikring. Saken fremmes nå på nytt for endelig vedtak.
I perioden 01.10.17-01.10.18 ble det behandlet 196 saker i kommunestyret. 40 saker ble
utsatt og 7 saker ble trukket. Av disse 47 sakene var det bare en sak som ikke var gjenstand
for videre behandling i perioden. Dette var sak:


KST-sak 289/17 ‘Interpellasjon – gjennomkøyring i bostadstrok’. Saken ble trukket
av kommunestyret.

Formannskapet behandlet 400 saker og utsatte 13 saker. 5 saker ble trukket. Av disse 18
sakene er det to saker som ikke har vært gjenstand for videre behandling. Dette er sakene:



FSK-sak 48/18 – ‘Frivillighetsmelding – opprettelse av ad hoc-utvalg’
FSK-sak 242/18 ‘Kontrollutvalgssak 72/18 – referatsaker – punkt D. saksprotokoll
fra fra kommunestyret 30.5.2018’

Sak om frivillighetsmelding er ventet til politisk behandling i løpet av våren 2019.
Kontrollutvalgssak 72/18 er til juridisk vurdering om hvorvidt vedtaket som kommunestyret
fattet i mai 2018 er ugyldig. Det ventes på en avklaring fra kontrollutvalget.
Vedleggene i saken viser en oversikt over vedtak fattet i kommunestyret perioden 011017 –
011018, vedtak fattet i formannskapet perioden 011017 – 011018 samt en oversikt over
vedtak fattet i formannskapet og kommunestyret i samme periode som ikke er iverksatt.
I oversikten over ikke iverksatte saker er det lagt inn en meknad om hvorfor vedtaket ikke er
iverksatt, i tillegg til en antydet tidsramme for eventuell iverksettelse.
Det er knyttet merknader til totalt 22 saker behandlet i formannskapet og 5 saker behandlet i
kommunestyret. Forsinkelsene vedrørende iverksettelse av saker ser i hovedsak ut til å bero
på ressurssituasjon i administrasjonen. Tromsø kommune må i tillegg avvente avgjørelser i
klagesaker hos andre instanser. Klagesaker til behandling i hos f.eks Fylkesmannen i Troms
må ligge i bero så lenge de er under behandling hos Fylkesmannen i Troms, og da er det
deres saksbehandlingstid som avgjør når en sak kan følges videre opp av kommunen.
Vedlegg:
 Vedtak fattet i kommunestyret perioden 011017 - 011018
 Vedtak fattet i formannskapet perioden 011017 – 011018
 Oversikt vedtak fattet i perioden 011017 – 010418 ikke iverksatt kommunestyret
 Oversikt vedtak fattet i perioden 011017 – 010418 ikke iverksatt formannskapet
Vedtakskompetanse:
Kommunestyret
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