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Saksgang
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Studentutvalget
Likestillingsutvalget
Eldrerådet
Integreringsutvalget
Helse- og velferdsutvalget
Kommune- og byutviklingsutvalget
Kultur, idretts- og friluftsutvalget
Administrasjonsutvalget
Miljø-, klima- og samferdselsutvalget
Oppvekst- og utdanningsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.10.2020
07.10.2020
07.10.2020
08.10.2020
08.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
20.10.2020
28.10.2020

Møteplan 2021 for folkevalgte organer i Tromsø kommune
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Følgende møteplan for folkevalgte organer 2021 vedtas:
Kommunestyret
27. januar, 24. februar, 24. mars, 28. april, 26. mai, 23. juni, 24. juni, 1. september, 29.
september, 27. oktober, 24. november, 15. desember, 16. desember.
Formannskapet
5. januar, 19. januar, 2. februar, 16. februar, 2. mars, 16. mars, 6. april, 20. april, 5. mai, 19. mai,
1. juni, 15. juni, 29. juni, 10. august, 24. august, 7. september, 21. september, 5. oktober, 19.
oktober, 2. november, 16. november, 23. november, 7. desember
Helse- og velferdsutvalget mandager kl. 12
11. januar, 8. februar, 8. mars, 12. april, 10. mai, 7. juni, 16. august, 13. september, 11. oktober,
8. november, 29. november
Miljø-, klima- og samferdselsutvalget tirsdager kl. 12
12. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai, 8. juni, 17. august, 14. september, 12. oktober,
9. november, 30. november
Kultur-, idrett- og friluftsutvalget onsdager kl. 12
13. januar, 10. februar, 10. mars, 14. april, 12. mai, 9. juni, 18. august, 15. september, 13.
oktober, 10. november, 1. desember
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Kommune- og byutviklingsutvalget torsdager kl. 12
14. januar, 11. februar, 11. mars, 15. april, 12. mai (onsdag kl. 08.30), 10. juni, 19. august, 16.
september, 14. oktober, 11. november, 2. desember
Oppvekst- og utdanningsutvalget fredager kl. 08.30
15. januar, 12. februar, 12. mars, 16, april, 11. mai (tirsdag kl. 08.30), 11. juni, 20. august, 17.
september, 15. oktober, 12. november, 3. desember
Gruppelederutvalget torsdager kl. 15
21. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juni, 26. august, 23. september, 21.
oktober, 18. november, 9. desember
Studentutvalget onsdager kl. 10
6 januar, 3. februar, 3. mars, 7. april, 5. mai, 2. juni, 11. august, 8. september, 6. oktober, 3.
november, 26. november (fredag kl. 10)
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne onsdager kl. 12
6 januar, 3. februar, 3. mars, 7. april, 5. mai, 2. juni, 11. august, 8. september, 6. oktober, 3.
november, 26. november (fredag kl. 12)
Eldrerådet torsdager kl. 10
7. januar, 4. februar, 4. mars, 8. april, 6. mai, 3, juni, 12. august, 9. september, 7. oktober, 4.
november, 25. november
Integreringsutvalget torsdager kl. 13
4. februar, 8. april, 3. juni, 9. september, 4. november
Likestillingsutvalget torsdager kl. 14
4. februar, 8. april, 3. juni, 9. september, 4. november
Administrasjonsutvalget onsdager kl. 12
17. februar, 21. april, 16. juni, 22. september, 17. november
Klageutvalget fredager kl. 12
22. januar, 19. februar, 19. mars, 23. april, 21. mai, 18. juni, 27. august, 24. september, 22.
oktober, 19. november, 10. desember

Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Møtetidspunkt for folkevalgte organer i Tromsø kommune i 2021.

Saksutredning
Hovedstrukturen i møteplanen er at det i første uke er møter i formannskap, råd og rådgivende
utvalg, i andre uke er det møter i hovedutvalgene, i tredje uke er det møter i formannskapet og
gruppelederutvalget og i fjerde uke er det kommunestyremøte. Strukturen er slik for å sørge for
at råd og rådgivende utvalg kan uttale seg før hovedutvalgene, og hovedutvalgene kan uttale
seg før formannskapet der det er behov for det.
Det er satt opp to dager kommunestyremøte i juni for å få behandlet alle saker før
sommerferien, samt to dager i desember for å ha tid til behandling av handlings- og
økonomiplanen. Dag to av disse avlyses dersom det ikke er behov for dem.
Det foreslås at kommune- og byutviklingsutvalget og miljø-, klima- og samferdselsutvalget bytter
dag, slik at både miljø-, klima- og samferdselsutvalget og kultur-, idrett- og friluftsutvalget har
mulighet til å uttale seg før kommune- og byutviklingsutvalget behandler relevante
reguleringsplaner.
Integreringsutvalget og administrasjonsutvalget har kun møter annenhver måned som tidligere. I
tillegg foreslås det at likestillingsutvalget går ned til møter annenhver måned. Kommunalt råd er
flyttet til onsdager, slik at møtene er nærmere utvalgsmøtene
Klageutvalget og administrasjonsutvalget har møter uavhengig av hovedstrukturen.
I mai er det gjort enkelte tilpasninger for hovedutvalgene på grunn av helligdager. I tillegg er
studentutvalget og kommunalt råds siste møte i slutten av november flyttet til fredag på grunn
av kommunestyremøte den uka.
Ellers er hensyn som tilgang til møterom, streamingutstyr og sekretærer ivaretatt i dette
forslaget.
Møter i økonomiutvalget og valgstyret vil settes opp fortløpende ved behov i etterkant av
formannskapets møter.
Ungdomsrådet vedtar selv sine møtetidspunkt, det samme gjelder kontrollutvalget.

Konklusjon
Det anbefales at kommunestyret vedtar forslag til møteplan for 2021.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret
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Vedlegg
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