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Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentant Abdalla Ali Mohammed (SV) om
samskaping av et internasjonalt hus i Tromsø.

Saksutredning
Privat forslag fra Abdalla Ali Mohammed (SV):
Samskaping av et Internasjonalt hus i Tromsø
Innvandrere er avgjørende for vekst og utvikling i Nord Norge, særlig Tromsø kommune. De
bidrar til et vitalt næringsliv, kulturliv og for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i
henhold til flyktningkonvensjonen og andre internasjonale regler.
Men Tromsø kommune legger ikke nok til rette for det økende innvandrermiljøet. I det
mangfoldig og internasjonal Tromsøbyen, innvandrerbefolkningen inkludert arbeidsinnvandrere
vil utgjøre en stor andel av befolkningen i framtida på vei til 2032. Kommunen bør tilrettelegge
for fellesmøtearena dvs. uteareal for møteplass for det mangfoldet som internasjonalt hus. Et
slikt «Internasjonalt hus» kan huse viktige offentlige og frivillige institusjoner, og bli et kulturelt
møtepunkt som er viktig for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen.
Et Internasjonalt hus kan spille en viktig rolle for flere aktiviteter, arrangementer og samarbeid
mellom frivillige organisasjoner og foreninger i Tromsø kommune.
Kommunen bør vurdere behovet, mål og innholdet i et slikt Internasjonalt hus. I arbeidet med et
slik utredning bør integreringsutvalget, kultur og idrett avd., UiT, næringsliv, fagforeningene og
andre som er interesserte bør inkluderes i samskaping av det internasjonalt huset.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om at det blir gjort en utredning av behovet, mål og innhold i en møteplass
og samlingspunkt for det internasjonale miljøet i Tromsø kommune.
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
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fremgå hvorvidt vilkårene for behandling er oppfylt. Formannskapet skal i tillegg komme med
forslag til den videre behandlingen.

Konklusjon
Forslaget 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. Dermed oppfyller forslaget dette vilkåret for
behandling.
Når det gjelder vilkåret om at forslaget må høre inn under kommunens ansvarsområde, er ikke
et slikt hus et direkte lovpålagt oppgave. På en annen side hører dette inn under integrering og
kultur, som er en del av det kommunen jobber med hver dag. I kommuneplanens samfunnsdel
er en at strategiene å legge til rette for inkludering og kulturelt mangfold på møteplasser og i
samfunnsutviklingen.
Det overlates til formannskapet å vurdere om dette forslaget hører inn under kommunens
ansvarsområde, og å fremme innstilling i saken til kommunestyret.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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