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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karl Wilhelm Strandvik gis fritak for vervet som 1. vararepresentant til
Tjenesteutvalget ut denne kommunevalgperioden.
2. Som nytt varamedlem til Tjenesteutvalget velges:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Severinsen (H) fremmet følgende forslag:
Karl Wilhelm Strandvik gis fritak for vervet som 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget
ut denne kommunevalgperioden.
Høyres 5. varamedlem Vibecke Andersen flyttes til 1. varamedlem.

Votering:

Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Karl Wilhelm Strandvik gis fritak for vervet som 1. vararepresentant til
Tjenesteutvalget ut denne kommunevalgperioden.
Som 1. varamedlem til Tjenesteutvalget blir Vibecke Andersen ut valgperioden.

Bakgrunn for saken:
Det vises til søknad datert 09.01.2013 fra Karl Wilhelm Strandvik hvor han søker fritak,
subsidiært permisjon ut denne kommunevalgperioden, for vervet som 1. vararepresentant til
Tjenesteutvalget. Begrunnelser er at hans stilling i Onninen AS innebærer mye reising og
møtevirksomhet på de tidspunkt tjenesteutvalget normalt har sine møter. Han oppgir at det er
meget vanskelig å stille på møtene som vararepresentant ved forfall fra en av Høyres faste
medlemmer i utvalget.
Han søker ikke fritak eller permisjon fra andre verv der han har fast representasjon, da
møtetidspunkt for disse møtene er innarbeidet i hans arbeidsplan (for 1. halvår 2013).
Saksutredning:
Karl Wilhelm Strandvik representerer Høyre og er 1. varamedlem til Tjenesteutvalget for
Høyre.

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.

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.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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Fra: Strandvik Karl Wilhelm (Norway)[Karl.Strandvik@onninen.com]
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Til: Grethe Murbræch
Kopi: Åse R Severinsen
Tittel: Søknad om fritak for verv

Til Søgne kommune, ved ordfører Åse Severinsen

Søknad om fritak for politisk verv i Tjenesteutvalget, Søgne kommune.
Jeg søker med dette fritak, subsidiært permisjon ut denne kommunevalgperioden, for vervet
som 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget, Søgne kommune. Begrunnelser er at min stilling i
Onninen AS innebærer mye reising og møtevirksomhet på de tidspunkt tjenesteutvalget normalt
har sine møter. Det er således meget vanskelig for meg å stille på møtene som
vararepresentant ved forfall fra en av Høyres faste medlemmer i utvalget. Jeg søker ikke fritak
eller permisjon fra andre verv der jeg har fast representasjon, da møtetidspunkt for disse
møtene er innarbeidet i min arbeidsplan (for 1. halvår 2013).

Med vennlig hilsen
Karl W. Strandvik
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