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Privat forslag - Tiltakspakke for næringslivet i Tromsø
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Forslaget fyller vilkårene for behandling.
2.

Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentant Sebastian Hansen Henriksen (H).

Saksutredning
Privat forslag fra Sebastian Hansen Henriksen (H)
Tiltakspakke for næringslivet i Tromsø
Etter at regjeringen 12. mars innførte de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid for å slå
ned på smittespredningen av koronaviruset, har hverdagen brått blitt snudd på hodet for et helt
samfunn. Hele verden preges av koronasituasjonen.
Tiltakene som regjeringen har satt inn har vært nødvendig, selv om det har kostet mye for
mange. Næringslivet har mistet viktige inntekter over natten, som har ført til permitteringer og
arbeidsledighet. Regjeringen har fått på plass flere ordninger som har bidratt til å kompensere
bortfallet av inntekter for bedriftene, men Tromsø kommune må også ta en aktiv rolle for å
opprettholde aktiviteten i det lokale næringslivet.
Tromsø kommune må se på om det er mulig å utarbeide en lokal tiltakspakke for å hjelpe små
og mellomstore bedrifter i Tromsø. Det kan for eksempel være å fremskynde
investeringsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter eller sette av midler til markedsføring reiseliv
overfor nordmenn.
Det bør derfor settes ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med representanter fra alle de
politiske partiene i kommunestyret. LO, NHO, Næringsforeningen i Tromsøregionen og Tromsø
Sentrum må inviteres til å bidra i arbeidet.
Forslag til vedtak:
Det settes ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppen med en representant fra hvert parti i
kommunestyret. Mandatet er å utarbeide en lokal tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i
næringslivet i Tromsø. Formannskapet setter ned arbeidsgruppen i neste formannskapsmøte.
LO, NHO, Næringsforeningen i Tromsøregionen og Tromsø Sentrum skal inviteres til å bidra i
arbeidet. Arbeidsgruppen skal overlevere sine forslag til tiltak innen onsdag 20. mai.

Om private forslag
I henhold til reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for Tromsø kommune pkt. 4.7
kan medlem av kommunestyret fremsette privat forslag til vedtak. Private forslag kan bare
omhandle en sak, og saken må høre inn under kommunens ansvarsområde.
Private forslag kan ikke ha samme innhold som konkrete saker som ligger til behandling i et av
kommunestyrets organer. Representantene kan heller ikke fremme forslag med samme innhold
som konkrete saker som har vært ferdigbehandlet i kommunestyrets organer i samme
valgperiode, uten å ha fått nødvendig tilslutning.
Kommunedirektøren har etter kommuneloven § 13-1 en utredningsforpliktelse og skal se til at
de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. I henhold til ovennevnte
reglement pkt. 3 gjelder utredningsplikten ikke saker som fremmes direkte gjennom private

2

forslag. Reglementet kan imidlertid ikke forstås slik at kommunedirektørens utredningsplikt faller
bort med hensyn til å vurdere hvorvidt vilkårene er oppfylt for å fremme forslaget til behandling.
Formannskapet avgjør om private forslag fyller vilkårene for behandling. Formannskapet
fremmer innstilling i saken og sender deretter saken til kommunestyret. I innstillingen skal det
fremgå hvorvidt vilkårene for behandling er oppfylt. Formannskapet skal i tillegg komme med
forslag til den videre behandlingen.

Konklusjon
Forslaget hører inn under kommunens ansvarsområde og har ikke samme innhold som konkret
sak som ligger til behandling i kommunestyrets organer. Sak med samme innhold har heller ikke
vært behandlet i kommunestyret inneværende periode, uten å ha fått nødvendig tilslutning.
Det overlates til formannskapet å fremme innstilling i saken og komme med forslag for videre
behandling.

Vedtakskompetanse
Formannskapet

Vedlegg
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