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Hva saken gjelder
Interpellasjon til kommunestyremøte 27.06.20 fra kommunestyrerepresentant Mari-Ann
Benonisen (Ap).

Saksutredning
Interpellasjon fra Mari-Ann Benonisen (Ap):
Hvordan få til et bærekraftig løft for Ullsfjordområdet ved å satse på Lyngsalpan og sjøsamisk
kultur?
Lakselvbukt og hele østre Ullsfjord har opplevd en kraftig fraflytting i mange tiår, med stor
nedgang i barnetall. Samtidig så er det en viss optimisme siden barnehagen i Lakselvbukt har
hatt et stabilt barnetall de siste årene. Likevel vet vi at det som skjer i Lakselvbuktområdet er at
vi som politikere må berge skole, barnehage og bosenter fra å bli nedlagt. Slik kan det ikke
fortsette. Området har behov for et løft. Tidligere har Tromsø kommune deltatt i
«Mobiliseringsprosjektet i Ullsfjord» og «Ullsfjord i utvikling». Førstnevnte prosjekt bidro blant
annet til å etablere Gaisi språksenter, med kontorplass i Lakselvbukt. Vi vet alle hvor den saken
står i dag.
Området har naturressurser i verdensklassen med Lyngsalpan og Jiekkevarre som rager 1883
m.o.h., og der selve toppunktet deles mellom Lyngen- og Tromsø kommune.
Lyngsalpan er et landskapsvernområde, kun nasjonalpark har høyere status. Det er vedtatt en
besøksstrategi for Lyngsalpan landskapsvernområde. Strategien er en plan på hvordan
forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. All ferdsel og aktivitet skal ta
hensyn til sårbart plante – og dyreliv. Det er og stort fokus på å gi besøkende gode opplevelser
og samtidig bidra til å unngå konflikter mellom besøkende og beitebrukere. Dette er viktig å ta
med seg i alt arbeidet rundt og i Lyngsalpan.
Kombinert med Nordlyset og havet, samt den nordnorske mentaliteten er Lyngsalpan for mange
det råeste toppturområde i hele Norge. Frikjørere fra hele verden besøker området. Fjellnaturen
er alpint med spisse tinder, breer og nydelig utsikt mot fjord og hav. Tromsø kommune
markedsfører i liten grad Lyngsalpan som turmål, til tross for at området har en helt særegen
natur. Likevel kommer det folk fra hele verden for å besøke området.
I 2018 etablerte Ishavskystens Friluftsråd et samarbeid med lokale ildsjeler i Lakselvbukt. Det
ble starten på et fantastisk prosjekt med nye turkart og turposter. Turpostene blir godt besøkt.
Infrastrukturen i området er imidlertid lite tilrettelagt. Det finnes knapt et besøkstoalett og
søppelhåndtering må hver enkelt ta ansvar for. I 2019 fremmet vi et privat forslag om
Lokalbutikken som turistvert, lite har skjedd siden da.
Området er også et sjøsamisk område. Språket er nesten borte, men mye av kulturen er bevart.
Mange som bor i området er opptatt av den sjøsamiske kulturen og mange har sydd seg egen
Ullsfjord/Tromsø kofte. Utviklingslaget har startet en jobb med å utarbeide en skisse til et
sjøsamisk kultursenter i Lakselvbukt. Prosjektet ser også på samspillet mellom den sjøsamiske
kulturen, nærheten til Lyngsalpan og reiseliv. Utviklingslaget har imidlertid ingen kapasitet å
jobbe frem et så omfattende prosjekt.
Hvordan kan Tromsø kommune løfte frem Ullsfjordområdet gjennom en bærekraftig satsning på
reiseliv og gjennom å ta vare på den sjøsamiske kulturarven?
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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 9 kalenderdager, klokken 12, før et
kommunestyremøte.
Det settes av inntil 1 ½ time i alle ordinære møter til muntlig spørretime, interpellasjoner,
skriftlige spørsmål og folkets spørretime. I ekstraordinære møter settes det ikke av tid til
spørsmål eller interpellasjoner. Som hovedregel skal interpellasjoner behandles først i møtet.
Ordfører kan besvare interpellasjonen selv, eller la en annen med møte- og talerett gjøre det.
Ved behandling av interpellasjonen skal taletiden begrenses til 3 minutter første gang for
interpellanten og den som svarer. Ellers er taletiden begrenset til 2 minutter. Interpellanten og
den som svarer kan få ordet to ganger. Kommunestyrets øvrige medlemmer kan få ordet én
gang.
På bakgrunn av svaret på interpellasjonen, kan det fremmes forslag. Kommunestyret skal
behandle forslaget dersom ikke 1/3 av de møtende medlemmene eller møteleder motsetter seg
det. Dersom forslaget tas til behandling, kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta
forslaget. Kommunestyret kan også vedta at forslaget skal utredes av kommunedirektøren og
legges frem med innstilling i et senere møte.

Konklusjon
Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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