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Hva saken gjelder
Ordførers rapportering til kommunestyret med orientering om oppfølging av kommunestyrets
vedtak den 20.11.19.

Saksutredning
Den 19. november 2019 ble ordfører gitt følgende myndighet av kommunestyret:
1. Kommunestyret i Tromsø kommune gir ordfører Gunnar Wilhelmsen myndighet til å
opprette et økonomiutvalg.
2. Utvalget skal bestå av 3 representanter fra opposisjon og 3 representanter fra posisjon.
3. Utvalget skal være en ressursgruppe ved håndteringen av den økonomiske situasjonen i
Tromsø kommune og utvalget skal rapportere til formannskapet.
4. Reglement for økonomiutvalget legges frem for kommunestyret innen mars 2020.
Slik myndighet er gitt i henhold til kommuneloven § 6-1. Av siste ledd i denne bestemmelser
fremgår at ordfører skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten
er benyttet. Av forarbeidene til bestemmelsen fremgår at det ikke er behov for statlige regler
som i detalj som regulerer rapporteringsplikten. Det vil være lokale forskjeller og behov for
konkrete og lokale tilpasninger.
I dette tilfellet er det funnet hensiktsmessig å orientere kommunestyret i en orienteringssak. Det
legges til grunn at ordfører selv innstiller til kommunestyret i denne saken.
Ordfører har valgt økonomiutvalgsmedlemmer som alle har takket ja til vervet. Dette er:
Erlend Svartdal Bøe
Jan Blomseth
Helga Marie Bjerke
Gunnar Wilhelmsen
Marlene Bråthen
Benjamin Arvola Notkevich
Det er ikke varamedlemmer til økonomiutvalget. Det vil bli avklart hvorvidt det skal oppnevnes
ny representant i forbindelse med permisjonen til Erlend Svardal Bøe.
Det er planlagt at utvalget skal starte opp sin møtevirksomhet i løpet av februar 2020 og det er
lagt til grunn at det skal avholdes møter annenhver måned. Det er tenkt at utvalget skal ta
utgangspunkt i kommunedirektørens oppfølging av vedtatte HØP i form av iverksatte og
planlagte tiltak.
Økonomiutvalget skal arbeide konstruktivt og kreativt og se på ulike mulighetsrom for en
bærekraftig økonomi. Det er tenkt at utvalget skal bidra til å styrke administrasjonens arbeid
med virksomhetsstyringen gjennom å komme med innspill.
Økonomiutvalget har kun myndighet til å saksforberede saker av ikke prinsipiell karakter.
Økonomiutvalget vil på bakgrunn av dette fatte vedtak med konkrete innspill og forslag som
rapporteres videre til formannskapet. Formannskapet kan deretter vurdere om dette er forslag
som skal utredes videre av administrasjonen og tas med i det videre arbeidet med
virksomhetsstyring og handlingsplaner.
Økonomiutvalget er underlagt kommunelovens saksbehandlingsregler. Saksdokumenter og
møteplan skal legges offentlig på kommunens hjemmeside og politisk sekretariat skal ivareta
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sekretærfunksjonene til utvalget. Det skal ikke betales møtegodtgjørelser for disse møtene. Det
vil bli utarbeidet et reglement for utvalget innen mars 2020.

Konklusjon
Redegjørelsen legges frem for kommunestyret til orientering.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret
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