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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Egel Terkelsen innvilges permisjon fra sitt politiske verv i Plan- og miljøutvalget fra
01.10.2012 til 01.04.2013.
2. Det foretas suppleringsvalg for permisjonstiden 01.10.2012 til 01.04.2013 for Frp’s liste til
plan- og miljøutvalget slik:
1.Som ny leder for velges:
2.Som nytt fast medlem velges:
3.
1.varamedlem velges:
4.
2.varamedlem velges:
5.
3.varamedlem velges:
6.
4.varamedlem velges:

Bakgrunn for saken:
Egel Terkelsen søker permisjon fra sitt verv i Plan og miljøutvalget fra 01.10.12 til 01.04.13.
Han oppgir som grunn til permisjonssøknaden at han har begynt i ny stilling som
avdelingsleder ved National Oilwell Varco (NOS.) NOS er inne i en periode med store
organisatoriske endringer internt samtidig som der pågår sammenslåing mellom NOS og andre
mekaniske verksteder innen konsernet. Dette krever at han er 100% tilstede i sin nye stilling.
Saksutredning:
I kommunelovens § 15 pkt. 2 heter det at kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere
tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
Det pekes på i kommentaren til loven at fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter som vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli skjønnsmessig.

Gruppeleder Egel Terkelsen har fremmet følgende forslag for valgnemnda når det gjelder
suppleringsvalg til plan- og miljøutvalget:
Egel Terkelsen er Frp’s representant og leder plan- og miljøutvalget.
Medlem Ulla Kristoffersen FrP rykker fram en plass og overtar som leder for plan- og
miljøutvalget. Øvrige medlemmer rykker fram en plass.
Nytt varamedlem foreslås Charlotte Hansen Søyland. Forslaget fra Egel Terkelsen om
rekkefølgen for FrP i plan- og miljøutvalget er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ulla Kristoffersen FrP – leder
Bernt Ludvig Daland – medlem
Magne Charles Nilsen – varamedlem
Monica Audrey Horne – varamedlem
Bodil Langenes – varamedlem
Charlotte Hansen Søyland – varamedlem

Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.
Vedlegg
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Fra: Terkelsen, Egel[Egel.Terkelsen@nov.com]
Dato: 26.09.2012 16:39:20
Til: Grethe Murbræch
Tittel: Permisjon fra Pml

Jeg søker permisjon fra mine verv i Plan og miljøutvalget fra 01.10-12 til 01.04-13 da jeg har byttet arbeide.
Bedriften er inne i en periode med store endringer som krever at jeg er tilstede.
Egel Terkelsen
Manager Hydraulic / Mechanical Assembly
National Oilwell Varco
Birkedalsveien 100
N-4640 SOGNE
Phone: +4738192000
Direct: +4738194992
Cell: +4792212863
www.nov.com
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