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Nyvalg på grunn av Tonje Randisdatter Tunstad, Eirik
Mikkelsen, Kine Mari Svendsen og Ragnhild Berg Nilsens
fritak fra verv som folkevalgt
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Som nytt medlem av miljø-, klima- og samferdselsutvalget velges:
2. Som nytt varamedlem av formannskapet velges:
3. Som nytt varamedlem av kultur-, idrett- og friluftsutvalget velges:
4. Som nytt varamedlem av klageutvalget velges:
5. Som nytt varamedlem av gruppelederutvalget velges:
6. Som nytt varamedlem til valgstyret velges:
7. Som nytt varamedlem til KS (komunens sentralforbund) fylkesmøte:
8. Som nytt varamedlem til Tromsø kommunale pensjonskasse:
9. Som nytt varamedlem av oppvekst- og utdanningsutvalget velges:
10. Som nytt varamedlem av likestillingsutvalget velges:
11. Som nytt varamedlem av gruppelederutvalget velges:
12. Som nytt varamedlem av helse- og velferdsutvalget velges:
13. Som nytt varamedlem av kultur-, idrett- og friluftsutvalget velges:
14. Som nytt varamedlem av likestillingsutvalget velges:
15. Som nytt varamedlem av valgstyret velges:
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Når Tonje Randisdatter Tunstad (Ap) fritas fra sine verv som folkevalgt fra 1.11.2020, må det
velges nytt medlem av miljø-, klima- og samferdselsutvalget, nytt varamedlem til
formannskapet, nytt varamedlem til kultur-, idrett- og friluftsutvalget, nytt varamedlem til
klageutvalget, nytt varamedlem i gruppelederutvalget, nytt varamedlem til valgstyret, nytt
varamedlem til varamedlem til komunens sentralforbund fylkesmøte, nytt varamedlem til
Tromsø kommunale pensjonskasse.
Ved en inkurie ble det ikke valgt nye varamedlemmer til oppvekst- og utdanningsutvalget,
likestillingsutvalget og gruppelederutvalget som følge av Eirik Mikkelsen (KrF) sitt fritak. Det må
derfor velges nytt varamedlem til oppvekst- og utdanningsutvalget, nytt varamedlem til
likestillingsutvalget og nytt varamedlem til gruppelederutvalget.
Kine Mari Svendsen (Sp) fritas også fra sine verv fra 20.08.2020 og det må derfor velges nytt
varamedlem til i helse- og velferdsutvalget, nytt varamedlem til kultur-, idrett- og friluftsutvalget
og nytt varamedlem til likestillingsutvalget.
Ved en inkurie ble det ikke valgt nytt varamedlem til valgstyret som følge av Ragnhild Berg
Nilsen (H) sitt fritak. Det må derfor velges nytt varamedlem til valgstyret.

Saksutredning
Kommuneloven § 7-10 fjerde og sjuende ledd regulerer hvordan valg skal foregå når et medlem
trer endelig ut av organet. Det skal velges et nytt medlem eller varamedlem fra den samme
gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte, i dette tilfellet altså Høyre eller SV. Hvis dette
vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet,
skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
Ved slikt nyvalg kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. Kommunestyret velger den
foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt, herunder kravet om
kjønnsbalanse både blant utvalgets varamedlemmer og gruppas varamedlemmer. Da rykker det
nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen.
Dersom et av varamedlemmene i et utvalg velges som nytt medlem, kan antallet
varamedlemmer på lista bli for lavt og man må utføre et suppleringsvalg. Nytt varamedlem
velges da fra den gruppen som har for lavt antall varamedlemmer og plasseres i dette tilfellet
nederst på listen over varamedlemmer. Også her gjelder reglene kjønnsbalanse.
Ønsker man å gjøre flere rokkeringer i utvalget, har kommunestyret anledning til det i henhold til
kommunelovens § 5-7 som gir adgang til å omorganisere utvalg når som helst. Dersom
kommunestyret velger å gjøre dette, må hele utvalget velges på nytt. Også her må reglene om
kjønnsbalanse følges.
Kommuneloven § 7-2 tredje ledd sier noe om hvem som er valgbare til verv i kommunen:
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av
kommunene i fylket på tidspunktet for det aktuelle valget.
c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.
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Vilkårene om valgbarhet gjelder for alle valg i denne saken, med unntak av valg til KS
(kommunens sentralforbund) fylkesmøte og Tromsø kommunale pensjonskasse som ikke er
folkevalgte organ.
Oversikt over nåværende medlemmer av utvalgene kan sees på kommunens hjemmeside:
https://innsyn.tromso.kommune.no/sru
Medlem av miljø-, klima- og samferdselsutvalget
Gruppa kan selv foreslå et nytt medlem av utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Dersom en av varamedlemmene velges som nytt medlem, må
det også velges nytt varamedlem til den siste plassen på varalista. Det er også anledning til å
velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.
Varamedlem av formannskapet
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem til formannskapet som kommunestyret velger
dersom de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Varamedlemmet går inn på den ledige plassen på
varalista.
Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet velges for hele valgperioden (§ 5-6). Det er
dermed ikke adgang til å endre på formannskapets øvrige medlemmer og varamedlemmer.
Varamedlem av kultur-, idretts- og friluftsutvalget
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem til utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Varamedlemmet går inn på den ledige plassen på varalista.
Det er også anledning til å velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.
Varamedlem av klageutvalget
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem til utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Varamedlemmet går inn på den ledige plassen på varalista.
Det er også anledning til å velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.
Varamedlem av gruppelederutvalget
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem til utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Varamedlemmet går inn på den ledige plassen på varalista.
Det er også anledning til å velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.
Varamedlem av valgstyret
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem til utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Varamedlemmet går inn på den ledige plassen på varalista.
Det er også anledning til å velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.
Varamedlem av KS (komunens sentralforbund) fylkesmøte:
KS (Kommunenes sentralforbund) er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon,
som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og
selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. Alle kommuner og
fylkeskommuner har rett til å være medlemmer av KS. Kommunens representanter velges blant
de faste kommunestyrerepresentanter eller kommune-/byråder i kommunestyrets
konstituerende møte. Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2
ekstra (for hvert parti/gruppering). Medlemmer velges for samme periode som kommunestyrets
medlemmer, og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt.
Valg til KS reguleres ikke av kommunelovens bestemmelser om valg. Kommunens
representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter
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Tromsø kommunes representanter i representantskapet er fra 16.10.19:
Medlemmer:
1. Gunnar Wilhelmsen, Ap (ordfører)
2. Marlene Berntsen Bråthen (varaordfører)
3. Pål Julius Skogholt
4. Barbara Vögele
5. Tone Marie Myklevoll
6. Morten Skandfer
7. Melissa Lyshaug
8. Tor Arne Morskogen
9. Anni Skogman
Vararepresentant for medlem 1 og 5:
1. Jarle Heitmann
2. Tonje Randisdatter Tunstad
3. Brynjar Saus
4. Mari-Ann Benonisen
Vararepresentant for medlem 2:
1. Mats Hegg Jacobsen
2. Olaug Kristine Hanssen
3. Edmund Georg Leiksett
Vararepresentant for medlem 3:
1. Gunhild Johansen
2. Benjamin Arvola Notkievic
3. Åsne Høgetveit
Vararepresentant for medlem 4:
1. Askild Gjerstad
2. Sofie Stranger
3. Ida Pernille Johnsen
Vararepresentant for medlem 6:
1. Irene Dahl,
2. Jonas Dahlberg Toft
3. Aud Jektvik
Vararepresentant for medlem 7:
1. Tor Egil Sandnes
2. Christer Bjørn
3. Kjellaug Thomassen
Vararepresentant for medlem 8:
1. Tormod Ingebrigtsen
2. Anna Amdal Fyhn
3. Bodil Ridderseth Larsen
Vararepresentant for medlem 9:
1. Ida Gårseth Hov
2. Eirik Johansen
3. Sol Maria Haugan,
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Varamedlem av Tromsø kommunale pensjonskasse
Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. juli 2014. Pensjonskassen
er en selvstendig juridisk person og pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold skal
holdes rettslig atskilt fra kommunens virksomhet. Pensjonskassen ledes av et eget styre på sju
medlemmer med personlige varamedlemmer. Fem styremedlemmer med personlige
varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig
varamedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver. To
styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes
organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.
Styremedlemmene velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer, og trer i
funksjon fra det tidspunkt de er valgt.
Valg til Tromsø kommunale pensjonskasse reguleres ikke av kommunelovens bestemmelser
om valg. Kommunens representanter oppnevnes av kommunestyret.
Det er imidlertid verdt å være oppmerksom på følgende ved styrevalg til pensjonskasser:
- Allmenaksjelovens bestemmelser om kjønnsbalanse ble gjort gjeldende for
pensjonskasser i 2016. Det vil si at det må velges minst 2 kvinner og minst 2 menn blant
de 5.
- Formuleringen i vedtektene (og i Finansforetaksloven § 8-4 (1) tredje punktum) om at
minst ett medlem ikke skal ha annen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver
gjelder også for de øvrige arbeidsgiverne i pensjonskassen. Det innebærer for eksempel
at et styremedlem i Tromsø Havn ikke er å anse som ekstern i denne sammenhengen.
- For øvrig vises det til Finansforetakslovens § 3-5 (1) og vedlagte rundskriv rundt
egnethet for styremedlemmer. Finanstilsynet følger opp kompetansekravene til
styremedlemmene.
Tromsø kommunes representanter i representantskapet er fra 27.05.2020:
Medlemmer:
1.Oddmund Åsen
2. Wenche Øverås
3. Rolleiv Lind
4.Ellen Øseth
5.Bjørn Gunnar Jørgensen
Varamedlemmer:
1.Barbara Vögele
2. Frank Isaksen
3. Irene Dahl
4. Tonje Tunstad
5. Rita Roaldsen
Varamedlem av oppvekst- og utdanningsutvalget, likestillingsutvalget og
gruppelederutvalget
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem av utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Det nye varamedlemmet rykker inn på den ledige plassen. Det
er også anledning til å velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.
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Varamedlem av helse- og velferdsutvalget, kultur-, idrett- og friluftsutvalget og
likestillingsutvalget
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem av utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Det nye varamedlemmet rykker inn på den ledige plassen. Det
er også anledning til å velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.
Varamedlem av valgstyret
Gruppa kan selv foreslå et nytt varamedlem til utvalget som kommunestyret velger dersom de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Varamedlemmet går inn på den ledige plassen på varalista.
Det er også anledning til å velge hele utvalget på nytt dersom man ønsker flere endringer.

Konklusjon
Kommunestyret velges selv nye medlemmer og varamedlemmer når Tonje Randisdatter
Tunstad, Eirik Mikkelsen, Kine Mari Svendsen og Ragnhild Berg Nilsen trer endelig ut av sine
verv.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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