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Rådmannens forslag til vedtak:
Charlotte Hansen Søyland innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 01.11.1701.07.18.
Representantens faste godtgjørelse stanses i permisjonsperioden og utbetales til 1.
vararepresentant fra FRP i kommunestyret og tjenesteutvalget, Tom Jørgensen.

Bakgrunn for saken:
Charlotte Hansen Søyland (FRP) har søkt om fritak fra sine politiske verv i perioden 01.11.1701.07.18. Søknaden, datert 19.10.17 begrunnes i at hun må delta på obligatoriske forelesninger
flere ganger i uken, blant annet på tidspunkt da de politiske møtene finner sted. Hun må delta
på disse forelesningene for å få lov til å levere inn masteroppgave i juni 2018.
Saksutredning:
Det er kommunelovens § 15 som kommer til anvendelse i denne saken:
“Kommunestyret og fylkestinget 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.”
Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjøtte sine plikter i vervet.”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig.
Rådmannen anser at representantens studiesituasjon tilsier at hun ikke kan utføre de plikter
vervet medfører og foreslår at permisjonen innvilges i tråd med søknaden.

Charlotte Hansen Søyland har følgende politiske verv:
 Kommunestyret – medlem
 Tjenesteutvalget – medlem
 Formannskapet – varamedlem
 Fellesnemnda - varamedlem
 Administrasjonsutvalget – varamedlem.
Tom Jørgensen (FRP) er 1. vararepresentant for FRP i kommunestyret og tjenesteutvalget og
kalles inn til møter i disse utvalgene i hele permisjonsperioden. I de øvrige utvalg kalles de
andre vararepresentantene inn til møte ved behov.
Charlotte Søylands mottar fast godtgjørelse på 6 % av ordførers godtgjørelse for sitt verv i
kommunestyret og tjenesteutvalget. Rådmannen foreslår at den faste godtgjørelse stanses i
perioden og utbetales til 1. vararepresentant i samme periode.
Rådmannens merknader:
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Hei
Jeg søker med dette om permisjon fra mine folkevalgte verv fra og med 01.11.2017 til og med 01.07.2018. Grunnen til at jeg
søker om permisjon er at jeg har obligatoriske forelesning flere ganger i uken, blant annet da møtene finner sted. Disse
forelesningene må jeg møte opp på for å få lov til å levere inn masteroppgaven min i juni 2018.
Med vennlig hilsen Charlotte Hansen Søyland, FrP.

