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Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentant Brynjar Saus (Ap) om styrking av
samarbeid mellom kommunen, studentene, UiT og næringslivet.

Saksutredning
Privat forslag fra Brynjar Saus (Ap):
Styrking av samarbeid mellom kommunen, studentene, UiT og næringslivet
For den økonomiske og sosiale bærekraften til Tromsø er det viktig at studenter blir værende i
kommunen etter endt utdanning. Arbeidsmuligheter er den mest avgjørende faktoren for hvor
en nylig ferdigutdannet person velger å bosette seg. Tromsø kommune må derfor legge til rette
både for at det eksisterer kompetansearbeidsplasser i kommunen og at disse er kjent for
studentene. Samarbeidet mellom UiT, kommunen og næringslivet må derfor styrkes og flere
møtepunkter må etableres.
Studentutvalget ønsker at det settes sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe med å styrke
samspillet mellom UiT, studentene, kommunen og næringslivet. På bakgrunn av dette foreslår
jeg at en arbeidsgruppe opprettes bestående av:
-Studentutvalget i Tromsø kommune
-Administrasjonen i Tromsø kommune
-Troms og Finnmark fylkeskommune
-UiT
-Studentparlamentet
-NHO
-Næringsforeningen i Tromsø
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.
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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 til videre behandling.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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