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Nyvalg og søknad om fritak fra verv som folkevalgt, Erlend
Svardal Bøe
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Erlend Svardal Bøe innvilges fritak fra politiske verv i Tromsø kommune fra 1. oktober 2021 og
for resten av valgperioden. Vervene som omfattes av fritaket er:
- Medlem av kommunestyret
- Medlem av formannskapet
- Nestleder i helse- og velferdsutvalget
- Medlem i administrasjonsutvalget
- Medlem i gruppelederutvalget
- Medlem i valgstyret
- Medlem i økonomiutvalget
Som nytt medlem av formannskapet velges:
Som ny nestleder i helse- og velferdsutvalget velges:
Som nytt medlem i administrasjonsutvalget velges:
Som nytt medlem i gruppelederutvalget velges:
Som nytt medlem i valgstyret velges:

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Mari Enoksen Hult
Direktør stab for organisasjon
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Hva saken gjelder
Søknad fra Erlend Svardal Bøe om fritak fra verv som folkevalgt i Tromsø kommune i den
perioden han sitter på Stortinget. Valg av nye representanter til disse vervene.

Saksutredning
Søknad om fritak
Kommuneloven § 7-9 andre ledd lyder som følger: «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.»
Vilkåret for å gi fritak er at den folkevalgte ikke kan utføre sine plikter i vervet uten at det fører til
vesentlig ulempe. Erlend Svardal Bøe er valgt inn i kommunestyret i Tromsø for perioden
2019 – 2023. Han har søkt om fritak fra sine verv som folkevalgt i Tromsø kommune fordi han i
perioden 2021 – 2025 er valgt som stortingsrepresentant. Han skriver i sin søknad:
Det vises til kommunelovens § 7-9 om uttreden og fritak.
Jeg er valgt som stortingsrepresentant for perioden 2021 – 2025. Arbeidssted vil være
på Stortinget i Oslo. Det vil bli vanskelig å ivareta verv som folkevalgt i Tromsø
kommune på grunn av arbeidssted og arbeidsbelastning. Det vil føre til vesentlig
ulempe, slik kommunelovens § 7-9 om uttreden og fritak beskriver. Jeg søker derfor om
fritak fra verv som folkevalgt i Tromsø kommune fra 1. oktober 2021 og for resten av
valgperioden.
De folkevalgte vervene jeg har i Tromsø kommune i dag er:
- Medlem av kommunestyret
- Medlem av formannskapet
- Nestleder i helse- og velferdsutvalget
- Medlem i administrasjonsutvalget
- Medlem i gruppelederutvalget
Jeg vil samtidig få benytte anledningen til å takke så langt for seks gode og innholdsrike
år som folkevalgt i Tromsø kommune.
Ut over dette er han også medlem av valgstyret og økonomiutvalget, som begge er folkevalgte
organ som det må søkes fritak fra.
Spørsmålet blir om vervet som stortingsrepresentant medfører at hans verv som representant
for kommunestyret ikke kan utføres uten at det medfører vesentlig ulempe.
Det anses ikke forenlig å være kommunestyrerepresentant samtidig som man er politiker på
Stortinget. Vervet som stortingsrepresentant er et fulltidsverv som dessuten er lokalisert til Oslo,
noe som vil medføre lange reiseavstander for å oppfylle møteplikten i Tromsø kommune. Dette
vil kunne bety store kostnader, mye tidsbruk og en ekstra belastning for representanten. Dette
vil medføre at det blir uforholdsmessig vanskelig å utføre vervet for Tromsø kommune.
Det anbefales at det gis fritak for Erlend Svardal Bøe fra vervene han innehar som folkevalgt i
Tromsø kommune.

2

Regler om nyvalg
Det er kommunestyret selv som skal velge nye representanter til folkevalgte organer. Dette
gjelder for både formannskap og utvalg, jfr. kommuneloven §§ 5-6 og 5-7.
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 Høyre. 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.
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.
Kommunestyret
Det følger av valgloven § 14-2 at «fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at
fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i
fylkestinget eller kommunestyret blir stående ubesatt. Det skal også foretas nytt valgoppgjør når
en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette
nødvendig».
Det vil bli innkalt til møte i valgstyret som foretar nytt valgoppgjør. Dette innebærer at 1.
vararepresentanten til Høyre rykker opp på fast plass i kommunestyret. 1. vara til Høyre er
Tormod Ingebrigtsen.
Formannskapet
Formannskapet består av 11 representanter, 6 menn og 5 kvinner. Her vil kjønnsbalansen bli
ivaretatt uansett om man velger en mann eller kvinne som ny representant i formannskapet.
Helse- og velferdsutvalget
Utvalget består av 9 representanter, 4 menn og 5 kvinner. For å ivareta kjønnsbalansen må det
velges en mann som ny representant. Den nye representanten trenger ikke være nestleder i
utvalget. Kommunestyret kan velge ny nestleder.
Administrasjonsutvalget
De folkevalgte representantene i administrasjonsutvalget er to menn og to kvinner. Her må det
velges en mann etter Svardal Bøe for å ivareta kjønnsbalansen.
Valgstyret
Representantene i valgstyret er de samme som sitter i formannskapet, så her står
kommunestyret fritt til å velge uavhengig av kjønn.
Gruppelederutvalget
Det er lederne for partigruppene som sitter i gruppelederutvalget. Her må Høyre velge ny
gruppeleder som velges som representant i utvalget.
Økonomiutvalget
Ordfører er gitt myndighet til å opprette dette utvalget, så ny representant skal ikke velges av
kommunestyret.
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Konklusjon
Det anbefales at det gis fritak for Erlend Svardal Bøe fra vervene han innehar som folkevalgt i
Tromsø kommune.
Partiet Høyre kan foreslå nye representanter til de vervene som blir ledige som følge av at
Svardal Bøe trer ut. Dette gjelder følgende utvalg:
Formannskapet, helse- og velferdsutvalget, administrasjonsutvalget, valgstyret og
gruppelederutvalget.

Vedtakskompetanse
Myndighet til å innvilge fritak er delegert til formannskapet. Kommunestyret velger selv nye
representanter.

Vedlegg
Søknad om fritak fra verv som folkevalgt i Tromsø kommune
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