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Endret søknad fra Wenche Berg (Ap) - Søknad om fritak
Wenche Berg har etter samtale med ordfører endret sin søknad om permisjon fra
kommunale verv til søknad om fritak. Begrunnelsen for søknad om fritak er den
samme som for permisjon, jf. F-sak 95/18, formannskapet 21.11.2018. På bakgrunn
av siste års forlengelser av permisjon er søknaden endret fra permisjon til fritak ut
perioden.
Fritakssøknaden gjelder følgende verv: Medlem av kommunestyret, vara i
formannskapet og leder/medlem av Hovedutvalg for helse og sosial (HHS).
Som følge av eventuelt fritak som leder av HHS, fritas hun også som leder av Hjørdis
Hirsch’ legatstyre, ny leder av HHS tiltrer i legatet.
Dersom fritak innvilges gjelder følgende regler:
Kommuneloven
§ 16.Opprykk og nyvalg.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved
flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut,
velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra
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det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt.
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.
Valgloven
§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig,
dersom ordføreren finner dette nødvendig.
Ordførers vurdering:
Etter ordførers vurdering bør fritakssøknaden innvilges både av hensyn til søker og
på bakgrunn av siste års forlengelser av permisjon. Et fritak vil gjøre
sammensetningen av utvalgene og ledelsen av HHS klarere. Ordfører endrer derfor
sin innstilling. Saken må i så fall avgjøres av kommunestyret.
Ordførers endrede innstilling:
1. Wenche Berg (Ap) fritas fra sine verv i kommunestyret, formannskapet,
leder/medlem av Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) og Hjørdis Hirsch
legatstyre.
2. Formannskapet
Som ny vara på plass nr. 6 velges:
3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
Som nytt medlem på plass nr. 1 velges:
Som ny leder av HHS velges:
Konsekvens: Leder av HHS er også leder av Hjørdis Hirsch legatstyre.
Konsekvenser for kommunestyret:
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret:
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 10.
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 13.
_____
Tilleggsopplysning:
Hvis Ivar Ekangers fritakssøknad innvilges, får det følgende konsekvenser for
kommunestyrets varaliste:
Kjell Westengen rykker opp som vara på plass nr. 12 og Kristin Ohnstad blir vara på
plass nr. 13.
Med hilsen
Ola Nordal
Ordfører
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