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Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentantene Jarle Heitmann, Tone Marie
Myklevoll, Aleksandra Seljeseth, Gunnar Wilhelmsen, Brynjar A. Saus, Viljar Hanssen, Mari-Ann
Benonisen og Inge Takøy (alle Ap).

Saksutredning
Privat forslag fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppe:
Minnet etter 22. juli
Den 22. juli 2021 er det ti år siden en høyreekstremistisk terrorist utførte det verste angrepet på
norsk jord siden andre verdenskrig. 77 mennesker ble drept, mange var barn og unge. 69 liv
gikk tapt på Utøya, og åtte mennesker mistet livet i eksplosjonen ved regjeringskvartalet.
Angrepet var målrettet mot Arbeiderpartiet og AUF, samtidig som det var et angrep på Norge og
demokratiet. Selv om vår kommune ikke mistet noen innbyggere den 22. juli, var det flere fra
Tromsø som deltok på sommerleiren, og overlevde. Mange sliter fremdeles med senskader,
både psykiske og fysiske. Da ingen fra Tromsø ble drept, ble kommunen ikke tilbudt et
minnesmerke etter 22. juli og arrangerte heller ikke minnemarkeringer. Likevel ser vi et stort
behov for i år, ti år etter terrorangrepet, å arrangere en minnemarkering i kommunen. Tromsø
trenger også å ha en plass å samles og minnes og markere dagen som rammet hele Norge.
Derfor ønsker vi å få på plass et eget minnesmerke for Tromsø kommune. Et minnesmerke vil
være viktig for de som overlevde, og deres pårørende. I tillegg vil det være essensielt for
ivaretakelsen av historien om 22. juli. Synlige minnesmerker skaper bevissthet, hedrer minnet til
de drepte og berørte og kan videreformidle kunnskap om hva som skjedde den regnfulle
fredagen til nye generasjoner. Barnehager og skoleklasser kan bruke minnesmerke som et
utgangspunkt for formidling og undervisning til de som var for unge til å forstå, eller som ikke
engang var født i 2011.
Ved 10-års markeringen ønsker vi også at Tromsø kommune setter søkelys på
høyreekstremismen som rammet Norge sommeren 2011. Kampen for demokrati, åpenhet og
tillit skal styrkes. De savnede skal markeres, og vi skal aldri glemme 22. juli 2011 eller verdiene
som ble angrepet den dagen.
Tromsø kommune skal gå foran i arbeidet for å sikre at barn og unge kan lære om det som
skjedde og hvilke tankegods som lå bak angrepet. For dagens barn -og ungdomsgenerasjon og
de kommende generasjoner bør kommunen skreddersy et program som kan sikre kunnskap om
hendelsen – og som åpner opp for refleksjoner rundt temaer som ekstremisme, demokrati,
rasisme og frihet. Et undervisningsopplegg som tilpasser seg etter aldersgrupper, og som åpner
for ekskursjoner til eksempelvis Utøya og 22. juli senteret. Enda flere elever bør få mulighet til å
besøke Utøya og delta på Demokratiopplæring. Dette tilbudet er for 9. og 10. trinn, hvor hver
skole sender 3-4 elever og 1 lærer, og både reise og opphold dekkes av
Kunnskapsdepartementet. Formålet for undervisningsopplegget bør være å lære om hendelsen
og danne refleksjoner rundt tematikker som angår 22. juli og demokratiutvikling.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak for hvordan kommunen kan
sikre en verdig 10-årsmarkering, som berørte og resten av kommunens befolkning kan delta
på, den 22. juli 2021. Kommunedirektøren bes gå i dialog med AUF og Støttegruppa etter
22. juli om gjennomføring av 10-årsmarkeringen.
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2. Kommunestyret ønsker et eget minnesmerke etter 22. juli for Tromsø, og ber
kommunedirektøren forberede en slik sak for kommunestyret.
3. Kommunestyret ønsker at historien om 22.juli skal bli ivaretatt i skolen, og innarbeides som
en del av fagfornyelsen. Undervisningsopplegget må utvikles i samarbeid med aktuelle
aktører som støttegruppa etter 22.juli, etter inspirasjon fra læringssenteret på Utøya og 22.
juli-senteret.
4. Kommunestyret ser positivt på at ungdomsskolene i Tromsø deltar på “Demokratiopplæring
på Utøya” og vil be kommunedirektøren i samarbeid med rektorene om å oppfordre skolene
til å melde seg på.
5. Kommunedirektøren bes fortløpende orientere oppvekst - og utdanningsutvalget om
fremdriften med vedtakspunkt 3 og 4.

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
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Vedlegg
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