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Hva saken gjelder
Interpellasjon til kommunestyremøte 29. januar 2020 fra kommunestyrerepresentant Bendik
Hugstmyr Woie (Rødt).

Saksutredning
Interpellasjon sendt fra Bendik Hugstmyr Woie (Rødt):
«Kvaløysletta sykehjem
Beslutningen om å stenge hele Kvaløysletta sykehjem for renovering fra sommeren av har
skapt stor usikkerheten hos beboerne. Beboerne på Kvaløysletta sykehjem har krav på
sykehjemsplass et annet sted, og Tromsø Kommune har fra før kø med utskrivningsklare
pasienter fra UNN. En stenging av sykehjemmet forutsetter derfor en avklaring på om det finnes
tilstrekkelig mange ledige sykehjemsplasser i kommunen og om det er forsvarlig å flytte alle
beboerne.
Informasjonen om at sykehjemmet skal stenges fra sommeren 2020 kom som en overraskende
nyhet på svært mange. En renovering av Kvaløysletta vil måtte bli omfattende, og det er på
langt nær satt av nok økonomiske midler til gjennomføringa. I følge konstituert
kommunaldirektør er det kun satt av 8 mill kr.
1. Er Kvaløysletta sykehjem planlagt gjenåpnet med samme pasientkapasitet som idag?
2. Hvor mye vil sykehjemskapasiteten bli redusert i Tromsø kommune i
renoveringsperioden?
3. Vil ordføreren legge frem en sak hvor kommunestyret får ta stilling til hvorvidt
Kvaløysletta sykehjem skal stenges, og hvordan en eventuell stenging skal
gjennomføres?»
Om interpellasjoner
Tromsø kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer regulerer hvordan
interpellasjoner skal behandles i kommunestyret. Interpellasjon er en skriftlig forespørsel til
ordfører som gjelder et prinsipielt spørsmål. Interpellasjonen skal være kort, og den skal ikke
inneholde begrunnelse eller kommentarer ut over det som er nødvendig for å klargjøre
interpellasjonen.
Interpellasjon kan ikke gjelde saker som allerede ligger til behandling i kommunale folkevalgte
organer, eller ha samme innhold som en allerede framsatt interpellasjon som ennå ikke er
besvart. Interpellasjonen må videre gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets
virkeområde.
En interpellasjon skal være meddelt ordfører senest 7 kalenderdager, klokken 12, før et
kommunestyremøte.
Det settes av inntil 1 ½ time i alle ordinære møter til muntlig spørretime, interpellasjoner og
folkets spørretime. I ekstraordinære møter settes det ikke av tid til spørsmål eller
interpellasjoner. Som hovedregel skal spørsmål og interpellasjoner behandles først i møtet.
Ordfører kan besvare interpellasjonen selv, eller la en annen med møte- og talerett gjøre det.
På bakgrunn av svaret på interpellasjonen, kan det fremmes forslag til videre saksbehandling
eller i aktuelle saker – en uttalelse fra kommunestyret. Kommunestyret avgjør med 2/3 flertall
om fremmet forslag skal behandles, avvises, eller om realitetsbehandlingen skal utsettes.
Dersom forslaget blir vedtatt tatt opp til behandling, kan kommunestyret med alminnelig flertall
vedta den. Det kan også beslutte at saken først skal utredes av administrasjonssjefen, og
legges fram med innstilling på et senere møte
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