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Søknad om midlertidig fritak fra verv som folkevalgt - Vanja
Terentieff
Innstilling til vedtak:
1. Vanja Terentieff innvilges midlertidig fritak fra sine verv i Kommunestyret, Formannskapet,
Gruppelederutvalget, Miljø-, klima- og samferdselsutvalget, Klageutvalget og
Administrasjonsutvalget fra og med 27. januar 2020 frem til 1. juli 2020.
2. Følgende rykker opp som fast medlem i formannskapet: Ragnhild Berg Nilsen (H)
Som siste varamedlem velges:
3. Følgende rykker opp som fast medlem i miljø-, klima- og samferdselsutvalget: Irene V. Dahl
(V)
Som siste varamedlem velges:
4. Følgende rykker opp som fast medlem i klageutvalget: Ragnhild Berg Nilsen (H)
Som siste varamedlem velges:
5. Følgende rykker opp som fast medlem i gruppelederutvalget: Ragnhild Berg Nilsen
Som siste varamedlem velges:
6. Som varamedlem nr.2 i administrasjonsutvalget velges:

Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Mari E. Hult
Stabssjef for politisk og administrativ ledelse
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Hva saken gjelder
Behandling av søknad fra Vanja Terentieff om midlertidig fritak fra politiske verv i Tromsø
kommune.

Saksutredning
I søknad om fritak av 26.01.2020 og 10.02.2020 anfører Vanja Terentieff at hun er blitt
engasjert som politisk rådgiver og søker fritak fra og med 27.01.2020 frem til 1. juli 2020.
Søkeren er oppnevnt til følende verv i Tromsø kommune:
•
•
•
•
•
•

Kommunestyremedlem
Formannskapsmedlem
Miljø-, klima- og samferdselsutvalgsmedlem
Klageutvalgsmedlem
Gruppelederutvalgsmedlem
Varamedlem i administrasjonsutvalget

I Kommunelovens §7-9, andre ledd finner en følgende:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet
midlertidig eller for resten av valgperioden.»
En finner videre i §7-10, andre ledd:
«Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst
tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden
fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer
følges.»
Følgelig vil søkerens varamedlemmer rykke opp i den rekkefølgen de er valgt inn, men det bør
suppleres nye varamedlemmer for perioden søkeren innvilges fritak.
Om opprykk, nyvalg og suppleringsvalg står det i § 7-10, sjette ledd:
«Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er
blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige
varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall
varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det
underrepresenterte kjønnet.»
Dette innebærer at varamedlemmene skal velges fra Høyres varaliste. I tillegg skal det tas
hensyn til kjønnsbalansen ved valg av varamedlemmer.
Som siste vararepresentant til kommunestyret fra Høyre rykker Vetle Langedahl opp.
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Konklusjon
Da hennes arbeidssted er i Oslo, vil det vanskelig kunne kombineres med møtehyppigheten i
utvalgene hun er medlem i. Søkeren bør derfor innvilges midlertidig fritak fra alle sine verv i
Tromsø kommune da arbeidssituasjon og reisetid må kunne sies å være til hinder for utøvelsen
av søkerens verv i Tromsø kommune.
Kommunestyret tilrådes å velge nye varamedlemmer for søkeren i de verv hun innvilges fritak
for.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Søknad om permisjon fra alle folkevalgte verv
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