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Nyvalg etter Martine Tennholms (FrP) uttreden fra verv som
folkevalgt
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Som nytt varamedlem i kommune—og byutviklingsutvalget velges:
2. Som nytt varamedlem i kultur-, idrett- og friluftsutvalget velges:
3. Som nytt medlem i studentutvalget velges:
4. Som ny leder av studentutvalget velges:
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Martine Tennholm (FrP) har meldt flytting fra Tromsø kommune og har dermed trådt ut fra sine
verv som folkevalgt. Det må derfor gjennomføres nyvalg for de vervene hun hadde.

Saksutredning
Martine Tennholm (FrP) sendte 28.09.2020 søknad om fritak fra verv som folkevalgt i Tromsø
kommune. Det fremkommer av søknaden at hun har meldt flytting fra kommunen. Dermed er
hun ikke lenger valgbar, noe som fører til automatisk uttreden fra verv i kommunen (jf.
kommuneloven § 7-9 første ledd). Det er derfor ikke nødvendig å behandle søknaden om fritak.
Det må derimot gjennomføres nyvalg for det vervene hun har hatt, med unntak av varamedlem i
kommunestyret, hvor det er valgoppgjøret som avgjør.
Tennholm har hatt disse vervene frem til nå:
• Varamedlem i kommunestyret
• Varamedlem i kommune- og byutviklingsutvalget
• Varamedlem i kultur-, idrett- og friluftsutvalget
• Nestleder av studentutvalget
I kommunestyret avgjør valgoppgjøret hvem som automatisk rykker opp som ny vara for FrP.
Dermed rykker Arnulf Kaspersen opp til å bli siste vara til kommunestyret.
I kommune- og byutviklingsutvalget og kultur-, idrett- og friluftsutvalget er Tennholm andre vara.
Her må det velges nye varamedlemmer som går inn på den ledige plassen på hver av
varalistene. Gruppen kan selv foreslå hvem som skal velges, og kommunestyret velger
vedkommende dersom de lovbestemte vilkårene om valgbarhet og 40 % kjønnsbalanse blant
utvalgets varamedlemmer er oppfylt (jf. kommuneloven § 7-10 fjerde og sjuende ledd).
Det må også velges nytt medlem av studentutvalget. Gruppen kan selv foreslå hvem som skal
velges, og kommunestyret velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkårene om
valgbarhet og 40 % kjønnsbalanse blant utvalgets medlemmer er oppfylt.
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.
Når det gjelder valg av nestleder i studentutvalget er det kommunestyret selv som velger hvem
dette skal være (jf. kommuneloven § 5-7 andre ledd).
Ønsker kommunestyret å gjøre flere rokkeringer i utvalgene, 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 valgbarhet og kjønnsbalanse følges.
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Oppdatert oversikt over hvem som til enhver tid er medlemmer og varamedlemmer i utvalg
finner man i innsynsportalen: https://innsyn.tromso.kommune.no/sru

Konklusjon
Det anbefales at kommunestyret velger nye varamedlemmer i de to hovedutvalgene og nytt
medlem av studentutvalget etter forslag fra FrP, samt at det velges ny nestleder i
studentutvalget.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
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