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Privat forslag - Stedsutviklingsprosjekt i Ullsfjordbygdene
Sjursnes og Lakselvbukt
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1.
1. Forslaget fyller
fyller vilkårene for
for behandling.
behandling.

2. Saken
Saken sendes kommunedirektøren for
for utredning.
utredning. Kommunedirektøren
Kommunedirektøren legger frem
frem sak til
fomannskapet for innstilling, før behandling i kommunestyret.
Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør
Kommunedirektør

Mari Enoksen Hult
Direktør
Direktør for
for organisasjon
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Hva saken gjelder
Behandling av privat forslag fra kommunestyrerepresentant Mari-Ann Benonisen (Ap) om
stedsutviklingsprosjekt ii Ullsfjordbygdene
Sjursnes og
og Lakselvbukt
stedsutviklingsprosjekt
Ullsfjordbygdene Sjursnes
Lakselvbukt

Saksutredning
Privat forslag fra Mari-Ann Benonisen (Ap):
Stedsutviklingsprosjekt i Ullsfjordbygdene
JlIsfjordbygdene Siursnes
Sjursnes og Lakselvbukt
Bygdene
Bygdene Sjursnes og Lakselvbukt
Lakselvbukt i Ullsfjord har over flere år
år opplevd en
en dramatisk fraflytting
fraflytting
og elevtallet
elevtallet ved
ved skolene
skolene har
over tid
tid hatt
trend. Derfor
har innbyggerne
innbyggerne ii Ullsfjord
og
har over
hatt en
en negativ
negativ trend.
Derfor har
UlIsfjord
vært nødt til å forholde seg til forslag om å legge ned barnehage, kutte fastlegeordningen, kutte
brannberedskap
brannberedskap og legge
legge ned
ned korttidsplassene.
korttidsplassene. Slike forslag
forslag skaper ikke bolyst og
forutsigbarhet.
forutsigbarhet. Vi må derfor se på nye
nye distriktspolitiske tiltak i denne delen av kommunen for å
å
prøve å snu befolkningsnedgang til befolkningsvekst.
Tidligere har Tromsø kommune igangsatt prosjekt som «Mobiliseringsprosjektet i UlIsfjord»
U/Isfjord» og
«UIIsfjord
«UlIsfjord i utvikling». Førstnevnte prosjekt
prosjekt bidro blant
blant annet
annet til å
å etablere Gaisi språksenter,
språksenter,
med kontorplass i Lakselvbukt. Likevel har ingen av prosjektene klart å skape en bærekraftig
utvikling for området.
Ullsfjord
UlIsfjord er et område som har et potensiale både innenfor turisme og reiseliv med sin nærhet til
Lyngsalpan
Lyngsalpan og har
har et eldorado av turmuligheter sommer og vinter. Men
Men for
for å
å lykkes vil det være
avgjørende
avgjørende å
å igangsette konkrete og
og målrettede
målrettede tiltak
tiltak som utnytter dette potensialet
potensialet for
for å
å snu
flyttestrømmen.
Eksempler på
tiltak som
som må
vurderes er
er etableringstilskudd
etableringstilskudd for
for unge
unge
flyttestrømmen. Eksempler
på tiltak
må vurderes
barnefamilier, gratis boligtomter og næringshjelp.
I juni 2020 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020-2032.
« T r o m s o vil ha en area/bruk
Et nytt kulepunkt under «Tromsø
arealbruk som styrker samfunnets sosiale bærekraft»
ble vedtatt med følgende tekst: «peke ut naturlige områder/senter i distriktet som skal ivareta
ulike
ulike tjenester der folk bor. Dette
Dette for å
å skape trygghet
trygghet og forutsigbarhet og gi
gi økt
økt bolyst både
både ii
by og distrikt».
Forslag til
til vedtak:
vedtak:
Forslag
Det
et stedsutviklingsprosjekt
stedsutviklingsprosjekt ii bygdene
bygdene Sjursnes
Det igangsettes
igangsettes et
Sjursnes og
og Lakselvbukt
Lakselvbukt
Om
Om private
private forslag
II henhold
henhold til
til reglement
reglement for
saksbehandling ii folkevalgte
folkevalgte organer
kommune pkt.
pkt. 4.7
for saksbehandling
organer for
for Tromsø
Tromsø kommune
4.7
kan medlem av kommunestyret fremsette privat forslag til vedtak. Private forslag kan bare
omhandle en
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
tilslutning.
valgperiode, uten
å ha
ha fått
fått nødvendig
nødvendig tilslutning.
Kommunedirektøren har etter kommuneloven
kommuneloven§
§ 13-1 en utredningsforpliktelse og skal se til at
de
saker som
som legges
folkevalgte organer
organer er
forsvarlig utredet.
til ovennevnte
ovennevnte
de saker
legges frem
frem for
for folkevalgte
er forsvarlig
utredet. II henhold
henhold til
reglement pkt. 3 gjelder utredningsplikten ikke saker som fremmes direkte gjennom private
forslag. Reglementet kan imidlertid ikke forstås slik at kommunedirektørens utredningsplikt faller
bort
bort med
med hensyn til å
å vurdere hvorvidt vilkårene er oppfylt for
for å
å fremme
fremme forslaget
forslaget til
til behandling.
behandling.
Formannskapet avgjør
avgjør om
om private
fyller vilkårene
vilkårene for
behandling. Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
private forslag
forslag fyller
for behandling.
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
Konklusjon
Forslaget hører inn under kommunens ansvarsområde da det i bred forstand omhandler miljø,
helse, drift og utvikling av byen. Forslaget har ikke samme innhold som konkret sak som ligger
til
kommunestyrets organer
organer og
og sak
sak med
med samme
innhold har
har heller
ikke vært
vært
til behandling
behandling ii kommunestyrets
samme innhold
heller ikke
behandlet i kommunestyret inneværende periode, uten å ha fått nødvendig tilslutning.
Saken oppfyller derfor vilkårene for behandling.
II henhold
henhold til
til reglementet
reglementet overlates
overlates det
det til
til formannskapet
formannskapet å
fremme innstilling
innstilling ii saken
saken til
til
å fremme
kommunestyret og komme med forslag til videre behandling. Dersom en ønsker å ta saken til
videre
videre behandling,
behandling, anbefales innstillingens
innstillingens punkt
punkt 2.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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