Valg av varamedlem til formannskapet

Saksfremlegg
Utvalg
Valgnemnda

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret
Saksbehandler: Britt Maren Troland

Arkivsaknr.: 2019/6644-6

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kommunestyret foretar følgende valg av nytt varamedlem til formannskapet/valgnemnda
Formannskapet/valgnemnda: Ny varaliste A, velges:

SAMMENDRAG
Kristin Noreng-Fjellheim (SP) er fritatt etter søknad fra sine politiske verv, jf. PS 217/19 –
Fritak fra politiske verv, behandlet 14.11.2019. Det må foretas nyvalg av varamedlem til
formannskapet/valgnemnda jf. kommuneloven § 7-10.
Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
Valgnemnda
Videre saksgang:
Følges opp av rådmannen.
Saksopplysninger:
Den 14.11.2019 ble det fattet følgende vedtak i kommunestyret i PS sak 217/19:
«Kristin Noreng-Fjellheim (SP) fritas etter søknad for sine politiske verv.
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg:
1.
Kommunestyret: Morten G. Isaksen rykker opp som fast representant.»

Formannskapet har slik sammensetning:

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret går ut eller får varig fritak,
skal det velges nytt medlem, selv om det er en valgt et varamedlem. I den nye kommuneloven §
7-10 fjerde ledd første punktum er det også slik at en skal velge nytt varamedlem dersom han
eller hun trer endelig ut av organet.
Et slikt nyvalg skal skje fra den samme gruppen som den som trer ut er med i, jf. § 7-10 fjerde
ledd annet punktum. Med gruppe viser loven til de partiene som gikk sammen ved valg til det
aktuelle organet, ikke gruppe ved kommunestyrevalget. Dette gjør det mulig – dersom den som
går ut hører til en gruppe basert på et samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg - velge et
nytt medlem fra det samme partiet som den som går ut, men det er også mulig å velge fra et
annet parti som er med i gruppen.
Kravene om representasjon fra begge kjønn gjelder ved nyvalg av varamedlemmer, jf.
kommuneloven § 7-10 sjette ledd. Det følger av dette at en representant fra det
underrepresenterte kjønn skal tre inn «hvis det er mulig.» Reservasjonen er nødvendig fordi valg
av medlemmer til for eksempel formannskap skjer på grunnlag av lovfestet krav om
gjennomgående representasjon.
Ved nyvalg rykker det nye varamedlemmet inn på den ledige plassen. Eksempelvis er at dersom
det skal velges et varamedlem for å «erstatte» varamedlem på andre plass av en liste på fem
varamedlemmer, så går vedkommende inn som andre varamedlem siden dette er den ledige
plassen. Det er også mulig å velge at den som er tredje varamedlem skal rykke opp på den ledige
plassen, jf. Prop. 46 L (2018-2019) side 117 flg.
Vurdering:

Saken forelegges for valg av nytt varamedlem til formannskap/valgnemnda jf. kommuneloven §
7-10.

Folkehelseperspektiv:
Ikke vurdert.
Økonomi:
Ikke vurdert.

Kleppestø, 15.november 2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef stab

