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Deres ref.:

Vår ref.:
18/4518 /3751/19-460

Saksbehandler:
Gry Caroline Dons
Telefon:
77 79 05 82

Dato:
17.01.2019

Saken skal behandles i følgende utvalg:
FSK
KST
NYVALG SOM FØLGE AV FRITAK SIGNE NOME THORVALDSEN
Innstilling til vedtak:
Som vararepresentanter fra Krf i helse- og velferdskomiteen velges:
1. Eirik Mikkelsen
2. Heidi Aarmo Lund
3. Tore-Andre Gurandsrud
Britt Elin Steinveg
Administrasjonssjef

Mari Enoksen Hult
Stabssjef, stab for politisk og adm. ledelse

Hva saken gjelder:
Nyvalg av Krf sin varaliste som følge av innvilget fritak for Signe Nome Thorvaldsen.
Saksutredning:
Signe Nome Thorvaldsen ble innvilget fritak fra sine verv som folkevalgt i Tromsø
kommune. Som følge av fritaket skal det velges ny varaliste for Krf til helse- og
velferdskomiteen. Kommuneloven § 16 nr 5 lyder:
«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller
fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett
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eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer».
Når det gjelder komiteene, så deler kommunestyret selv alle kommunestyrets faste
medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og kan til enhver tid foreta endringer jf.
kommuneloven § 10a. Hver komite skal ha det antall medlemmer som er fastsatt i
kommunestyrekomiteenes reglement punkt 5. Utdannings – og oppvekstkomiteen skal ha 8
medlemmer. Kultur-, idrett- og friluftskomiteen skal ha 7 medlemmer. Helse- og
velferdskomiteen skal ha 9 medlemmer. Byutvikling, miljø og transportkomiteen skal ha 9
medlemmer og næringskomiteen skal ha 9 medlemmer. Varamedlemmer velges blant
kommunestyrets varamedlemmer. Slikt valg av komiteer må skje samlet for å hensynta
sammensetning og kjønnsbalansen i komiteene.
Kommunestyret har senest i sak 155/18 den 29.08.18 delt alle kommunetyrets representanter
inn i kommunestyrekomiteer og vararepresentanter. I inneværende sak er det utelukkende
vararepresentanter som skal velges, og det anes hensiktsmessig å kun foreta valg av Krf sine
vararepresentanter til helse- og velferdskomiteen. Dette valget berører ikke sammensetningen
og kjønnsbalansen i komiteene.
Krf har selv oppgitt Heidi Aarmo Lund som ny vara i Thorvaldsens sted. Krf sin varaliste til
helse- og velferdskomiteen blir etter dette:
1. Eirik Mikkelsen
2. Heidi Aarmo Lund
3. Tore-Andre Gurandsrud
Vedtakskompetanse:
Kommunestyret
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