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Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentantene Jarle Heitmann (Ap) og Tone
Marie Myklevoll (Ap) om bedre utnyttelse av Stortorget i Tromsø.

Saksutredning
Privat forslag fra Jarle Heitmann (Ap) og Tone Marie Myklevoll (Ap):
Bedre utnyttelse av Stortorget i Tromsø
Stortorget i Tromsø er en av kommunens viktigste møteplasser. Det brukes blant annet til salg,
messer, markeder og ikke minst festivaler. Vi ønsker å ta opp spørsmålet om hvordan
kommunen kan skape enda bedre rammer for å utnytte dette sentrale byrommet.
En utfordring flere av brukerne av torget forteller om, er problemet med å utnytte hele området
optimalt. Dette skyldes plasseringen til det flotte «Fangst- og fiskerimonumentet», som ble
plassert på torget i 1984. Slik statuen står der i dag, kan ikke større scener plasseres best mulig
på torget, og statuen må nærmest bygges inn i selve scenen. Dersom statuen flyttes, vil det
være et helt åpent torg som gjør at scener i større grad kan sentreres og også trekkes ned mot
Torghuken.
På denne måten vil Stortorget og områdene rundt blitt utnyttet på en mye bedre måte og
festivaler som Tromsø internasjonale filmfestival og musikkfestivalen Rakettnatt vil kunne få inn
flere publikummere. For de store publikumsfestivalene ville dette bety 1.500 – 2.500 flere
mennesker inn på torgområdet enn i dag. Dette skaper et potensial som utvikler Stortorget til å
bli på samme størrelse som f.eks. Parken i Bodø, som tar 8.000 – 9.000 publikummere. En slik
utnyttelse av torget vil gi forutsetninger for å skape mer bærekraftige festivaler og dermed også
øke Tromsøs aktivitet og attraktivitet.
Tromsø vil også kunne bli mer aktuell som utendørs konsertscene for andre arrangementer,
som f.eks. «VG-lista live». Vi vil også blir mer attraktive for eventbransjen, som var i sterk
økning før Covid-19-pandemien og som raskt kan komme i gang etter at situasjonen i
samfunnet er mer normalisert.
Vi er veldig glade i Fangst- og fiskerimonumentet som er et viktig symbol for Tromsø.
Forutsetningen for en flytting er derfor at monumentet tåler det og at det kan komme enda
bedre til sin rett ved en ny sentral plassering, som bør være i nærmere kontakt med sjø og havn
enn i dag. På denne måten kan monumentet settes i en ramme som gir et viktig symbol for
Tromsø enda mer respekt.
Kostnadene for en eventuell flytteprosess og ny plassering for monumentet må utredes videre
av kommunedirektøren før kommunestyret tar endelig stilling til en eventuell flytting.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Tromsø ber kommunedirektøren utrede flytting av Fangst- og
fiskerimonumentet på Stortorget.
2. Utredningen må inneholde en nærmere vurdering over fordeler og ulemper med en slik
flytting, overslag over kostnader og forslag til ny plassering av monumentet.
3. Kommunestyret ønsker en sak tilbake senest juni 2021.
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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.
I henhold til reglementet overlates det til formannskapet å fremme innstilling i saken til
kommunestyret og komme med forslag til videre behandling.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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