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Hva saken gjelder
På grunn av avlyst kommunestyremøte 24. 04.2021, måtte formannskapet behandle tre saker
etter hasteparagrafen i kommuneloven 26.03.2021 og 06.04.2021 på vegne av kommunestyret.
Dette er en orientering til kommunestyret om formannskapets behandling av sakene.

Saksutredning
På grunn av nye restriksjoner knyttet til smittevern og COVID-19, ble kommunestyremøtet
24.04.2021 avlyst. Sakene ble utsatt til neste kommunestyremøte, med unntak av tre saker som
av ulike grunner måtte behandles raskt og derfor ble behandlet av formannskapet.
Kommunelovens § 11-8 om hastesaker åpner opp for denne muligheten:
§ 11-8.Hastesaker
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet
eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som
skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det
ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er
truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle
ha avgjort saken.
I kommunens delegasjonsreglement er formannskapet gitt myndighet til å fatte vedtak i
hastesaker.
Her er en orientering om formannskapets behandling av de tre sakene:
39/21 - Høringsuttalelse til NOU 2020:15 Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i
distriktene
Saken ble behandlet av formannskapet 26.03.2021 på grunn av høringsfrist samme dag.
Formannskapet vedtok et høringssvar som ligger vedlagt i saksprotokollen fra saken.
41/21 - Rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2020
Saken ble behandlet av formannskapet 06.04.2021 for å ha nok tid til å innarbeide vedtaket inn i
økonomirapport 1 før kommunestyrets behandling av denne.
Dette er formannskapets vedtak:
Ubrukte bevilgninger fra 2020 foreslås disponert i samsvar med §5-5 bevilgingsoversikt
investering (2A) og §5-5 bevilgningsoversikt investering (2B).
Vedtaket treffes som hastesak i henhold til kommuneloven § 11-8 første ledd. Vilkårene
for slik behandling anses oppfylt. Det anses nødvendig at formannskapet treffer vedtak i
saken den 6. april slik at vedtatte forslag kan innarbeides i økonomirapport 1 i god tid
før kommunestyrets behandling. Melding om vedtak legges frem for kommunestyret i
aprilmøtet
46/21 - Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap
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Saken ble behandlet av formannskapet 06.04.2021 på grunn av fastsatt dato for
partnerskapsmøte 22. april hvor helsefellesskapet skal etableres.
Dette er formannskapets vedtak:
1. Tromsø kommune inngår i partnerskapet «Troms og Ofoten helsefellesskap» i tråd med
modell for helsefellesskap mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 24
kommuner, presentert i vedlegg 1.
2. Tromsø kommune slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter Tromsø kommune, jfr. vedtektene
§2, se vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være hos den
enkelte kommune.
3. Tromsø kommune godkjenner etablering av 100 % stilling som interkommunal
samhandlingsleder. Arbeidsgiveransvaret tillegges Tromsø kommune. Det godkjennes
at Tromsø kommune søker statstilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for
helsefellesskapet, på vegne av kommunene i Troms og Ofoten helsefellesskap.
4. Tromsø kommune vil bidra med finansiering av et interkommunalt
samhandlingssekretariat.Den økonomiske forpliktelse vil være i samsvar med
arbeidsgruppens forslag til finansieringsmodell, jfr. vedlegg 3.
5. Vedtaket treffes som hastesak i henhold til kommuneloven § 11-8 første ledd. Vilkårene
for slik behandling anses oppfylt. Det anses nødvendig at formannskapet treffer vedtak
om etablering av helsefellesskapet den 6. april slik at Troms og Ofoten helsefellesskap
formelt kan etableres i partnerskapsmøtet den 22. april 2021. Melding om vedtak legges
frem for kommunestyret i aprilmøtet.

Konklusjon
Formannskapets behandling av de tre sakene etter hasteparagrafen tas til orientering.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Saksprotokoll FSK - Høringsuttalelse til NOU 2020_15 Utredning om konsekvenser av
demografiutfordringer i distriktene, 26.03.2021
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