Arkivsaknr
Saksbehandler

21/02159-1
Vibeke Sivertsen

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
16.02.2021
03.03.2021

26/21

Privat forslag - Sommerskoletilbud for barn og unge i
Tromsø
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Forslaget fyller vilkårene for behandling.
2.
Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Mari E. Hult
Stabssjef for politisk og adm. ledelse

1

Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentant Erlend Svardal Bøe (H) om
sommerskoletilbud for barn og unge i Tromsø.

Saksutredning
Privat forslag fra Erlend Svardal Bøe (H):
Sommerskoletilbud for barn og unge i Tromsø
Tromsøskolen skal gi alle barn og unge mulighet til mestring, læring, utforskning og nye venner.
Alt dette har blitt snudd på hodet det siste året på grunn av koronakrisen. Barn og unge har
opplevd at skolen har blitt stengt ned i korte og lange perioder. Det har blitt mye
hjemmeundervisning og lite sosial kontakt. Det har ført til at verdifull undervisning og læring har
gått tapt. Men til tross for en tøff periode med strenge restriksjoner og smittevernstiltak har det
blitt gjort en stor og viktig jobb av ansatte i Tromsøskolen og foreldre for at elevene skal ha en
best mulig faglig progresjon.
Flere norske kommuner har allerede opprettet sommerskoletilbud for barn og unge.
Sommerskoletilbud gir barn og unge en arena for faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i
skolens sommerferie. Tilbudet har blitt aktualisert på grunn av koronakrisen og situasjonen
skolene har vært i siden 12. mars i fjor. Derfor har blant annet regjeringen foreslått 500 millioner
kroner til eksisterende og nye sommerskoletilbud. Sommerskoletilbud kan være med å gi
elevene en mulighet til å ta igjen tapt undervisning og læring som følger av strenge
smittevernstiltak i skolen i fjor og i år.
Oslo er en av kommunene som har sommerskoletilbud for barn og unge. Det har de hatt siden
2006 og tilbudet er populært for både lærere, elever og foreldre. Sommerskolen i Oslo er gratis
og frivillig. Formålet er at elevene skal lære noe nytt og møte faglige utfordringer. Det tilbys kurs
innenfor en rekke fagområder, og kursene foregår de to første og de to siste ukene av elevenes
sommerferie. Sommerskoletilbudet skal favne bredt både for de elevene som ønsker å lære noe
nytt, utfordre seg faglig eller øve mer på fag og ferdigheter de trenger litt mer trening i. I tillegg til
å være et godt faglig tilbud er også sommerskolen en arena hvor elevene får møtt hverandre,
vært sammen og gjøre både faglige og gøye ting sammen.
Tromsø har ikke et sommerskoletilbud for barn og unge, men har gode forutsetninger for å ha
det, blant annet med et universitet som utdanner nye lærere og har et godt fagmiljø for
undervisning og læring. Et sommerskoletilbud i Tromsø vil være med å gi barn og unge i
kommunen mulighet til faglig utvikling og læring og sosial kontakt, og det vil gi lærerstudenter
mulighet til praksis og sommerjobb. For mange kan et sommerskoletilbud være avgjørende for å
knekke lesekoden, mens for andre kan det være en arena for å lære nye ting utenfor skoletid.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede opprettelse av et sommerskoletilbud
for barn og unge i Tromsø etter modell fra Oslo. Utredningen legges frem for
kommunestyret innen april, slik at det er mulig å få på plass et tilbud allerede til sommeren.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å raskest mulig gå i dialog med
utdanningsmyndighetene for å få finansiering til opprettelsen av et sommerskoletilbud for
barn og unge fra midlene som er satt av i den nye krisepakken for å håndtere koronakrisen
(Prop. 79 S 2020–2021).
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innarbeide sommerskoletilbud for barn og
unge i Tromsø som et fast tilbud i handlingsprogrammet.
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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 én 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
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 til kommunestyret og komme med
forslag for videre behandling.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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