Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2011/981 -34007/2012
Grethe Murbræch
30.10.2012

Saksframlegg
Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut
valgperioden - Even Jansen
Utv.saksnr
17/12

Utvalg
Valgnemnda

Møtedato
05.11.2012

99/12

Kommunestyret

15.11.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Even Jansen gis fritak fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
Kommunestyret:
Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette varamedlem. Øvrige medlemmer rykker frem
en plass.
Kontrollutvalget:

Medlem
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 05.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Egel Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Even Jansen gis fritak fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
2. Kommunestyret:
Asbjørn Langenes (Uavh) rykker opp som sjette varamedlem. Øvrige medlemmer
rykker frem en plass.
3. Kontrollutvalget:
Medlem:
Astrid Tordis Flor (FRP)

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Tom Jørgensen (FRP)
Sara Nordbø Pettersen (FRP).

Egel Terkelsen’s (FRP) forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Innstilling:

1. Even Jansen gis fritak fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
2. Kommunestyret:
Asbjørn Langenes (Uavh) rykker opp som sjette varamedlem. Øvrige medlemmer
rykker frem en plass.
3. Kontrollutvalget:
Medlem:
Astrid Tordis Flor (FRP)
1. Varamedlem:
Tom Jørgensen (FRP)
2. Varamedlem:
Sara Nordbø Pettersen (FRP).
3. Varamedlem:

Bakgrunn for saken:
Even Jansen (FRP) ble i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12, innvilget permisjon fra politiske
verv i perioden 03.01.2012 t.o.m. 30.06.2012 på grunn av studieopphold i Danmark. Even
Jansen har nå fått videre studieplass i København, Danmark og søker i e-post av 02.08.12 om
at permisjonstiden forlenges ut valgperioden 2011-2015.
Saksutredning:
Kommunestyret:
Even Jansen er 6. varamedlem til kommunestyret og fast medlem i kontrollutvalget for
Fremskrittspartiet. Dersom søknad innvilges, rykker Asbjørn Langenes opp som 6.
varamedlem. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
Kontrollutvalget:
Even Jansen er fast medlem av kontrollutvalget. Dersom søknad innvilges, trer
kommunelovens § 16-3 inn. Det skal velges nytt medlem.
Kommunelovens § 16: Opprykk og nyvalg

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité 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.

Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i kommunelovens § 15. 2. ledd:
”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.

Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Særutskrift - Søknad om forlengelse av permisjon fra politiske verv - Even Jansen

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2011/981 -24204/2012
Camilla Erland Aarnes
03.08.2012

Saksframlegg
Søknad om forlengelse av permisjon fra politiske verv - Even
Jansen
Utv.saksnr
11/12

Utvalg
Valgnemnda

Møtedato
16.08.2012

79/12

Kommunestyret

06.09.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
1. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
2. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (FRP) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant
til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i
perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 16.08.2012
Behandling:
Repr. Andresen (Uavh.) poengterte at Kurt Andresen er uavhengig og representerer ikke
FRP.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i møte
(endring i kursiv):

Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
3. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
4. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant
til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i
perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og
ut valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
5. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette
vararepresentant i permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
6. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første
vararepresentant til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for
Fremskrittspartiet i perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:

1. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
2. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i permisjonstiden.
Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i
perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
1. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (uavh.) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
2. Kontrollutvalget: Astrid Tordis Flor (FRP) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Tom Jørgensen (FRP) rykker frem som første vararepresentant til
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Sara Nordbø Pettersen (FPU) velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget i perioden
01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Valgnemnda utvides med et medlem slik at alle partier blir representert. Saken tas opp i neste
kommunestyremøte.

Votering:
Høyre sitt forslag enstemmig vedtak. Behandling av permisjonssøknaden sendes tilbake til
valgnemnda for ny behandling.
Vedtak:
Valgnemnda utvides med et medlem slik at alle partier blir representert. Saken tas opp i neste
kommunestyremøte.

Bakgrunn for saken:
Even Jansen (FRP) ble i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 innvilget permisjon fra politiske
verv i perioden 3.1.2012 tom. 30.6.2012, pga av studieopphold i Danmark. Jansen har nå fått
videre studieplass i København, Danmark og søker i e-post av 02.08.12 om at permisjonstiden
forlenges ut valgperioden 2011-2015.
Saksutredning:
Even Jansen er 6. varamedlem til kommunestyret og fast medlem i kontrollutvalget for
Fremskrittspartiet. Dersom søknad innvilges og vedtak i kommunestyret 26.01.12
opprettholdes, rykker Asbjørn Langenes opp som 6. varamedlem. Øvrige medlemmer rykker
frem en plass.
Even Jansen er fast medlem av kontrollutvalget. Dersom søknad innvilges og vedtak i
kommunestyret 26.01.12 opprettholdes, møter Kurt Andersen fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor rykker frem som første vararepresentant til
kontrollutvalget.
Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i kommunelovens §15. 2. ledd:
”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.
Vedlegg
1 Søknad om permisjon fra politiske verv - Even Jansen

