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Hva saken gjelder
Interpellasjon til kommunestyremøte 29.04.20 fra kommunestyrerepresentant Maja Sandvik
Lockert (SV).

Saksutredning
Interpellasjon fra Maja Sandvik Lockert (SV):
Nordnorsk kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) er den største kunstinstitusjonen i Nord-Norge og har vært
det i flere tiår. Museet i Tromsø er en av byens viktigste kulturelle attraksjoner, som både gir
arbeidsplasser og muligheter for besøkende. De siste årene har museet gitt betydelige bidrag til
den offentlige samtalen i Tromsø. Det er blitt skapt både forargelse og glede – akkurat slik et
kunstmuseum skal fungere på sitt beste. For en kulturby som Tromsø er det helt avgjørende å
framstå som attraktiv for kunstnere og besøkende, og omtalen av Nordnorsk Kunstmuseum er
her helt sentral.
Avsettelsen av direktør Jérémie McGowan har skapt stor offentlig debatt og diskusjon. Flere
styremedlemmer har trukket seg i protest fordi de ikke ønsker å være assosiert med
situasjonen. Nordlys, iTromsø og flere andre aviser har kalt prosessen uryddig. Fylkesråden for
plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har sagt at hun er
oppriktig bekymret for hvordan situasjonen vil påvirke utviklingen og omdømmet museet har
bygd opp gjennom flere år.
Tromsø kommune har ingen direkte rolle i styret eller i museet, men for kommunestyret må det
uansett være viktig å bidra til utviklinga av museet.
På denne bakgrunn har jeg to spørsmål til ordføreren:
1. Hvordan kan kommunen bidra til at museet kommer seg videre og fortsetter den viktige
rollen det har tatt de siste årene.?
2. Hvilken dialog er det mellom Tromsø som vertskommune og NNKM om hvilken rolle
museet skal ha framover og hvordan museet kan bidra til den offentlige samtalen om
kunst og samfunn?

Om interpellasjoner
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Tromsø kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer regulerer hvordan
interpellasjoner skal behandles i kommunestyret. Interpellasjon er en skriftlig forespørsel til
ordfører som gjelder et prinsipielt spørsmål. Interpellasjonen skal være kort, og den skal ikke
inneholde begrunnelse eller kommentarer ut over det som er nødvendig for å klargjøre
interpellasjonen.
Interpellasjon kan ikke gjelde saker som allerede ligger til behandling i kommunale folkevalgte
organer, eller ha samme innhold som en allerede framsatt interpellasjon som ennå ikke er
besvart. Interpellasjonen må videre gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets
virkeområde.
En interpellasjon skal være meddelt ordfører senest 9 kalenderdager, klokken 12, før et
kommunestyremøte.
Det settes av inntil 1 ½ time i alle ordinære møter til muntlig spørretime, interpellasjoner,
skriftlige spørsmål og folkets spørretime. I ekstraordinære møter settes det ikke av tid til
spørsmål eller interpellasjoner. Som hovedregel skal interpellasjoner behandles først i møtet.
Ordfører kan besvare interpellasjonen selv, eller la en annen med møte- og talerett gjøre det.
Ved behandling av interpellasjonen skal taletiden begrenses til 3 minutter første gang for
interpellanten og den som svarer. Ellers er taletiden begrenset til 2 minutter. Interpellanten og
den som svarer kan få ordet to ganger. Kommunestyrets øvrige medlemmer kan få ordet én
gang.
På bakgrunn av svaret på interpellasjonen, kan det fremmes forslag. Kommunestyret skal
behandle forslaget dersom ikke 1/3 av de møtende medlemmene eller møteleder motsetter seg
det. Dersom forslaget tas til behandling, kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta
forslaget. Kommunestyret kan også vedta at forslaget skal utredes av kommunedirektøren og
legges frem med innstilling i et senere møte.
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