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Utvalg
Kommunestyret

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg:
Nytt fast medlem til tjenesteutvalget for FRP:
Nytt 3. varamedlem til administrasjonsutvalget fra fellesliste SP/FRP:
Nytt 4. varamedlem til formannskapet for FRP:
Nytt 4. varamedlem til fellesnemnda for FRP:
Bakgrunn for saken:
Valgnemnda har i møte 18.04.18, PS 3/18 innstilt Charlotte Søyland Simonsen som medlem til
nytt kontrollutvalg.
Hun har følgende politiske verv utover kommunestyret, men er innvilget permisjon til og med
01.07.18:
Parti

Navn

Tjenesteutvalget

Administrasjonsutvalget

Formannskapet

Fellesnemnda

FRP

Charlotte Søyland Simonsen
(tidligere Hansen Søyland)

Medlem

4. Varamedlem (fellesliste FRP/SP)

5. Varamedlem

5. Varamedlem

For at Charlotte Søyland Simonsen skal være valgbar når kommunestyret behandler
valgnemndas innstilling må hun fritas fra politiske verv listet opp over. Under forutsetning av
at kommunestyret følger rådmannens anbefaling om å frita Charlotte Søyland Simonsen fra
nevnte politiske verv må det foretas suppleringsvalg til tjenesteutvalget,
administrasjonsutvalget, formannskapet og fellesnemnda.

Saksutredning:
Det er kommunelovens § 16, tredje, femte og sjette ledd som kommer til anvendelse i denne
saken:
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.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt
utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller
midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et
utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn
formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.
Suppleringsvalg tjenesteutvalget
FRP sin liste til tjenesteutvalget er i dag slik:
Medlem: Christian Eikeland
Medlem: Charlotte Hansen Søyland
1.Varamedlem: Tom Jørgensen
2.Varamedlem: Ole Petter Sløgedal
3.Varamedlem: Lise Merethe Ekeland
4.Varamedlem: Monica Tiedmann

Tjenesteutvalget suppleres med nytt fast medlem fra FRP. Dersom nytt fast medlem velges
blant varamedlemmene, må det foretas suppleringsvalg av nytt varamedlem til tjenesteutvalget.
Suppleringsvalg administrasjonsutvalget
Varamedlemmer administrasjonsutvalget fellesliste SP/FRP er i dag slik:
1. Egel Terkelsen (FRP)
2. Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)
3. Charlotte Hansen Søyland (FRP)
Varamedlemmer til administrasjonsutvalget suppleres med nytt 3. varamedlem fra fellesliste
SP/FRP.
Suppleringsvalg formannskapet
Varamedlemmer til formannskapet for FRP er i dag slik:
1. Bernt Ludvig Daland
2. Gry Vibeke Aga Stubstad
3. Christian Eikeland

4. Charlotte Hansen Søyland
Varamedlemmer til formannskapet suppleres med nytt 4. varamedlem fra FRP.
Suppleringsvalg fellesnemnda
Varamedlemmer til fellesnemnda for FRP er i dag slik:
1. Bernt Ludvig Daland
2. Gry Vibeke Aga Stubstad
3. Christian Eikeland
4. Charlotte Hansen Søyland

Varamedlemmer til fellesnemnda suppleres med nytt 4. varamedlem fra FRP.
I forbindelse med valg av medlemmer og varamedlemmer til fellesnemnda i kommunestyret
20.06.18, PS 54/17, 20.06.12 ble varalista lik som i formannskapet, og det bør være samme 4.
varamedlem som velges til formannskapet og fellesnemnda.

