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Rådmannens forslag til vedtak:


Jan Stubstad innvilges permisjon fra sitt verv i kommunestyret ut valgperioden, det vil si
31.12.19.



1. vararepresentant for Høyre trer inn som fast medlem av kommunestyret. Øvrige
vararepresentanter rykker opp en plass.

Bakgrunn for saken:
Jan Stubstad har i søknad datert 11. mai 2018 søkt om permisjon fra vervet som medlem av
kommunestyret. Søknaden begrunnes ved at belastinger ved vervet har gått utover
representantens helsetilstand.
Lege, Erik Arild ved Søgne Legesenter bekrefter i legeerklæring datert 30. april 2018 at vervet har
blitt en helsemessig belastning og medisinsk sett anbefales det at Jan Stubstad løses fra vervet.

Til orientering har Jan Stubstad gitt fritak fra taushetsplikt og saken unntas derfor ikke
offentlighet.
Saksutredning:
Det er kommunelovens § 15, andre ledd som kommer til anvendelse i denne saken:
2. 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.
I kommentarene til loven bemerkes det at fritaksgrunn i første rekke vil være at søkerens
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører. Gitt representantens helsemessige belastning, som også bekreftes av
lege innstiller rådmannen på å innfri søknaden.

Dersom søknaden innvilges trer 1. vararepresentant for Høyre inn som fast medlem av
kommunestyret. Øvrige vararepresentanter rykker opp en plass, jmf kommuneloven § 16, andre
ledd:
§ 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.

Vedlegg
1 Søknad om permisjon, ut valg perioden 2015-2019, fra mitt verv som kommunestyre
representant.
2 Søknad om permisjon - Jan Stubstad 11.05.2018
3 Legeerklæring - Jan Stubstad 11.05.2018

Fra: Astrid Margrethe Hilde
Sendt: tirsdag 15. mai 2018 13.59
Til: Camilla Erland Aarnes
Kopi: Postmottak
Emne: VS: Søknad om permisjon, ut valg perioden 2015-2019, fra mitt verv som kommunestyre
representant.

Hei
Denne saken skal opp på neste kommunestyret. Ref innkallingsmøte i morgen. Tenker vi kan ha den
som første sak
Saken er ikke unntatt offentlighet da det er gitt fritak fra taushetsplikt fra den som opplysningen
gjelder.
Mvh
Astrid

Fra: Jan Stubstad [mailto:jan.stubstad@vabb.no]
Sendt: 13. mai 2018 11:22
Til: Astrid Margrethe Hilde
Emne: Søknad om permisjon, ut valg perioden 2015-2019, fra mitt verv som kommunestyre
representant.

Til ordfører,

Undertegnede ber herved ordfører om å legge frem vedlagte søknad som en kommunestyre
sak til førstkommende kommunestyre den 24.5.2018.
Undertegnede anser vedleggs dokumentene, søknad og legeerklæring, som åpne offentlige
dokumenter.
Undertegnede regner derved med at saken kan og skal behandles for åpne dører.
Med vennlig hilsen
Jan Stubstad
Uavhengig kommunestyre representant

2 vedlegg

Til kommunestyre viordfører
Søgne, 11.05.2018

søknad om permisjon fra mitt verv som kommpnestyre representant
representant ut valg perioden
Jeg søker herved permisjon fra mitt verv som kommunestyre
2015-2019.
varslet om kritikkverdige
Det har vært svært krevende å være ombudsmann for de som har
forhold og kjempet for et bedre arbeidsmiljø
gått ut over min egen helse' jobb og
For egen del har opplevelsene, som har fuig med vervet,

privatliv.

Medvvennlis hilspn

#sn,#ffi/

Uavhengig kommunestyre representant
1

vedlegg: Legeerklæring

Søgne Legesenter

Rådhusveien 7
4640 SØGNE

JAN STUBSTAD
Stubstad 166
4641 SØGNE
30.04.2018

Legeerklæring
belastning'
pasienten har kommunalt verv som kommunestyremedlem, Dette har etterhvert blitt en helsemessig
Medisinsk sett er det å anbefale at han løses fra dette'

