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Rådmannens forslag til vedtak:
Charlotte Søyland Hansen fritas for sine politiske verv i kommunestyret og kontrollutvalget fra
01.07.18 og ut valgperioden, det vil si til 31.12.19.
1. vararepresentant for FRP trer inn som fast medlem av kommunestyret. Øvrige vararepresentanter
rykker opp en plass.

Bakgrunn for saken:
Charlotte Søyland Hansen har i søknad datert 30.05.17 opplyst at hun har fått fast jobb i
Stavanger og bosetter seg der.
Charlotte har pr. dags dato følgende verv:
 Medlem kommunestyret
 Medlem kontrollutvalget
Til orientering innvilget kommunestyret i møte 23.11.17, Sak PS 122/17 søknad fra Charlotte
Søyland Hansen om permisjon fra politiske verv frem til 01.07.18.
Saksutredning:
Det er kommunelovens § 15 som kommer til bl.a. følgende bestemmelser for fritak:
«§ 15.Uttreden. Suspensjon.
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette.
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to
år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»
Da Charlotte Hansen Søyland bosetter seg i Stavanger vil hun ikke lenger være valgbar og
rådmannen tilrår derfor at fritakssøknaden innvilges.

Dersom søknaden innvilges trer 1. vararepresentant for FRP 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

Suppleringsvalg til kontrollutvalget behandles i egen sak.
Vedlegg
1 Søknad om fritak fra folkevalgte verv

Fra: Charlotte Soyland[charlottesoyland@gmail.com] Sendt: 30.05.2018 09:37:03 Til: Postmottak Tittel: Søknad om
fritak fra folkevalgte verv
Hei!
Jeg søker med dette om fritak fra alle mine folkevalgte verv fra og med 01.07.2018 og ut perioden. Årsaken til denne
søknaden er at jeg har fått fast jobb i Stavanger og jeg har valgt å bosette meg der.
Mvh Charlotte Hansen Søyland, Fremskrittspartiet.

