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Innbyggerforslag - Nei til Arctic Center
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Innbyggerforslaget om Arctic Center fyller ikke vilkårene i kommunelovens § 12-1 og tas derfor
ikke opp til behandling.
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Behandling av innbyggerforslag med tittelen «Nei til Arctic Center». Forslaget har fått 872
underskrifter og er sendt inn av Marit Ryeng Antonsen.

Saksutredning
Innbyggerforslag sendt inn av Marit Ryeng Antonsen
Nei til Arctic Center
Arctic Center AS vil bygge ut Finnheia i Håkøybotn på Kvaløya. Et kjært utfart- og rekreasjons
område nært Tromsø by. Planen er å selge 347 hyttetomter i område, leilighets bygg og et
hotell med minimum 150 rom. Her skal de også være velvære og badeanlegg, snøhotell og
alpinanlegg. En slik utbygging kan bland annet koste kommunen millionbeløp i forhold til
videreføring av vanntilførsel til anlegget fra Eidkjosen til Håkøybotn, avløp, gang og sykkelstier,
vei lys, utbedring av vei og ny Kvaløyaforbindelse. Økt trafikk er anslått til 600 biler pr dag i
ukedagene og 1680 biler i helgene. Er alle innbyggere i Tromsø kommune med på å betale
denne regningen? Eller skal vi konsentrere oss om å beholde og ikke ha kutt i sykehjem,
barnehager og skole? Med det nye badelandet friskt i minne ber jeg folk engasjere seg i denne
saken og gi et klart svar. Det angår også deg!

Om innbyggerforslag
Med hjemmel i kommuneloven § 12-1 kan innbyggerne i kommunen sende inn forslag om saker
som skal behandles av kommunestyret.
Før saken tas opp til behandling må det imidlertid avklares om forslaget oppfyller lovens vilkår
for realitetsbehandling.
Dette er vilkårene:
•
•
•
•

Forslaget må gjelde kommunens virksomhet.
Det stilles krav om at minst to prosent av innbyggerne i kommunen, alternativt minst 300
personer, støtter forslaget.
Det kan ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag.
Det kan ikke fremmes forslag med samme innhold som en sak som er behandlet av
kommunestyret i valgperioden.

Videre fremgår det av kommuneloven at kommunestyret selv skal ta stilling til om forslaget fyller
vilkårene om kommunen virksomhet, og om forslag eller sak med samme innhold har blitt
behandlet tidligere.
Dette skal gjøres senest seks måneder etter at det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke
hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og
bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som
gjennomføres som følge av forslaget.

Vurdering av vilkår for behandling av innbyggerforslaget
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Når det gjelde vilkåret om at forslaget må gjelde kommunens virksomhet, er dette klart oppfylt
da kommunen har reguleringsmyndighet for området.
Innbyggerforslaget har blitt sendt inn via nettportalen https://minsak.no/. Sluttdato for signering
var 18.05.20, det var da registrert 872 underskrifter. Det kommer ikke frem av listen med
underskrifter om alle 872 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 § 12-1 at det ikke kan fremmes forslag med «samme
innhold» som et tidligere innbyggerforslag eller en sak som er behandlet av kommunestyret i
løpet av valgperioden. I veileder til bestemmelsen sies det at hvorvidt to forslag er identiske, må
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Reguleringsplan for Arctic Center ble behandlet av
kommunestyret i sak 31/20 i møtet 29.04.20. Forslaget har dermed samme innhold som sak
behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden, og fyller derfor ikke vilkårene for
behandling.

Konklusjon
Forslaget har samme innhold som en sak som ble behandlet av kommunestyret 29.04.20, og
fyller dermed ikke vilkårene for behandling i kommunestyret i henhold til kommuneloven § 12-1.
Det er likevel kommunestyret som må ta stilling til dette. Kommunedirektørens anbefaling er
derfor at forslaget ikke tas opp til behandling.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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