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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Benedicte Andresen gis fritak for vervet som Høyres 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.
Varamedlemmer rykker frem en plass.
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:
Benedicte Andresen gis fritak for vervet som Høyres 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.
Første varamedlem, Vibecke Andersen rykker frem som 4. medlem til Tjenesteutvalget
fra 01.01.2013 – 01.10.2013.
Øvrige varamedlemmer rykker frem en plass i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013.
Som 5. varamedlem til Tjenesteutvalget velges: Trond Reitan.

Votering:
Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Benedicte Andresen gis fritak for vervet som Høyres 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.
Vibecke Andersen rykker frem som 4. medlem til Tjenesteutvalget fra 01.01.2013 –
01.10.2013.
Øvrige varamedlemmer rykker frem en plass i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013.
Nytt 5. varamedlem for Høyre til Tjenesteutvalget i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013:
Trond Reitan.

Bakgrunn for saken:
Det vises til søknad fra Benedicte Andresen som søker permisjon fra sitt verv i
Tjenesteutvalget fra 01.01.2013 til 01.10.2013.
Søknaden begrunnes med at hun har fått ny stilling som banksjef. Denne stillingen innebærer
personalansvar, samt mye møtevirksomhet på dag og kveldstid. Videre medfører dette at hun
vil oppholde seg i Stavanger i perioder, da hovedkontoret ligger der.
Hun opplyser også at hun i en periode har meldt forfall til hver møte. Hun syns dette ikke er
riktig ovenfor de vararepresentanter som kalles inn sent, og ikke får muligheten til å forberede
seg så godt som de skulle ønske.
Saksutredning:
Benedicte Andresen representerer Høyre og er 4. medlem i Tjenesteutvalget.
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: Benedicte Andresen[Benedicte.Andresen@sr-bank.no] Dato: 10.01.2013 13:58:38 Til: Grethe
Murbræch Kopi: Åse R Severinsen Tittel: Søknad om Permisjon fra tjenesteutvalg Hei.
Jeg søker herved om permisjon fra mitt verv i Tjenesteutvalget f.o.m januar 2013 t.o.m september 2013.
Jeg søker om permisjonen med bakgrunn i at jeg har fått ny stilling som Banksjef i SpareBank1 SR-Bank
Søgne.
Denne stillingen innebærer personalansvar, samt mye møtevirksomhet på dag og kveldstid.
Jeg er også på hovedkontoret vårt i Stavanger, ledersamlinger i Agder og møter i Kristiansand flere dager i
måneden,og dette treffer ofte på dager der jeg skulle vært i Tjenesteutvalget.
Jeg ser at dersom jeg må være borte fra jobb for å delta i Tjenesteutvalg må jeg jobbe flere ettermiddager og
kvelder enn jeg allerede gjør for å ta igjen tapt arbeid, noe som går ut over to barn hjemme og ettersom jeg
har en mann som jobber mye som lege, er denne aktiviteten ikke forenlig med familielivet.
Jeg har i en periode etter anbefaling fra leder i Tjenesteutvalget meldt forfall til hvert møte, men jeg ser at
dette ikke blir riktig ovenfor de vararepresentanter som kalles inn sent og ikke får muligheten til å forberede
seg så godt som de skulle ønske.
Jeg har ikke hentet IPad på kommunen som er beregnet til bruk i vervet ettersom jeg ikke har hatt mulighet til
å delta. Denne håper jeg en vara for meg kunne fått muligheten til å ha slik at den personen slipper å måtte
printe sakspapirer selv.
Jeg synes det er veldig beklagelig at jeg må søke permisjon, men ettersom den nye stillingen kom som et
tilbud jeg ikke kunne si nei til, må jeg dessverre prioritere politikken bort en periode og håper jeg kan komme
sterkere tilbake til høsten og være med å bidra på et nivå som jeg selv ønsker, som da vil innebære
deltakelse på gruppemøter og Tjenesteutvalg.
Håper på positiv tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Benedicte Andresen
Banksjef
SpareBank1 SR-Bank Søgne
Tlf: 02002
epost: post@sr-bank.no
www.sr-bank.no

"Denne meldingen er bare ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde
konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon. Dersom du ved en feil har mottatt denne meldingen, vennligst
gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen og eventuelle utskrifter av denne umiddelbart. Takk."
"The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only.
Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not
the addressee, please notify the sender immediately by returning this e-mail and deleting the message. Thank
you."
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