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Rådmannens forslag til vedtak:
Gitt at permisjonssøknad til Solveig Kjelland Larsen innvilges gjøres følgende suppleringsvalg
for resten av valgperioden 2015-2019:


Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Kristin Soltvedt Upsal trer inn som fast medlem
av kommunestyret for Solveig Kjelland Larsen. Øvrige vararepresentanter rykker opp
en plass.



Formannskapet
Som fast medlem av formannskapet velges:
……………
Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt
varamedlem av formannskapet:
……………



Fellesnemnda for K3
Sammensetning av fellesnemnda for K3 endres i tråd med endringene i formannskapet.



Valgstyret
Som nytt varamedlem til valgstyret velges:
………….



17. maikomiteen
Som fast medlem av 17. maikomiteen velges:
……………

Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, velges som nytt
varamedlem av 17. maikomiteen:
…………………

Bakgrunn for saken:
Rådmannen har i tidligere sak innstilt på å innvilge søknad fra Solveig Kjelland Larsen om
permisjon fra samtlige politiske verv ut valgperioden. Solveig Kjelland Larsen er valgt som
 andre kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet
 fast medlem av formannskapet
 medlem av fellesnemnda for K3
 medlem av 17. mai-komiteen
 varamedlem til valgstyret.
Dersom kommunestyret innvilger permisjonssøknaden til Kjelland Larsen er det nødvendig å
gjennomføre suppleringsvalg i tråd med gjeldende regelverk.
Saksutredning:
Det er kommunelovens § 16, andre og tredje ledd som kommer til anvendelse i denne saken:
§ 16. Opprykk og nyvalg.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall,
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt
hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
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.
Kommunestyret
1. vararepresentant til kommunestyret, Kristin Soltvedt Upsal (AP) trer inn som fast medlem av
kommunestyret for Solveig Kjelland Larsen. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass.
Arbeiderpartiets medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret vil etter dette være:
Medlemmer
1. Astrid Margrethe Hilde
2. Kristin Soltveit Upsal
3. Paul Magne Lunde
4. Bjørn Egeli
5. Heidi Johansen
6. Knut Henriksen
7. Aslaug Bakke
8. Pål Frode Henden

Varamedlemmer
1. Magne Haugland
2. Kari Lunøe-Nielsen
3. Harald Rafoss
4. Audun Hinna Øvrebø
5. Elin Kristensen
6. Peder Ingolf Alvestad
Formannskapet og fellesnemnda for K3:
Fellesliste for Arbeiderpartiet og Venstre er i dag slik:
Astrid Margrethe Hilde
Bjørn Egeli
Solveig Kjelland Larsen
Arild Ernst Berge
Aslaug Bakke
Paul Magne Lunde
Tone Pettersen
Knut Henriksen
Heidi Johansen
Pål Frode Henden

Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

AP
AP
AP
V
AP
AP
V
AP
AP
AP

Gitt at permisjonssøknad til Solveig Kjelland Larsen innvilges, må det velges nytt medlem av
formannskapet. Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, må det velges nytt
varamedlem til formannskapet. I henhold til vedtak i kommunestyret 20.06.17 om at
sammensetning av medlemmer og varamedlemmer til fellesnemda for K3 er lik som for
formannskapet, endres sammensetningen av fellesnemnda for K3 tilsvarende.
17. mai-komiteen:
Medlemmer:
Solveig Kjelland Larsen (AP)
Christian Eikeland (FRP)
Øyvind Lorentsen (H)
Yngvar Monstad (MDG)
Vararepresentant:
Kristin Soltveit Upsal

Gitt at permisjonssøknad til Solveig Kjelland Larsen innvilges må det velges nytt medlem til
17. mai-komiteen. Dersom nytt fast medlem velges blant vararepresentantene, bør det velges
ny vararepresentant til 17. mai-komiteen.
Valgstyret
Solveig Kjelland Larsen er varamedlem til valgstyret for Bjørn Egeli. Gitt at permisjonssøknad
til Solveig Kjelland Larsen innvilges må det velges nytt varamedlem til 17. mai-komiteen

