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Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt fast medlem av kontrollutvalget fra 01.07.18 og ut valgperioden, dvs 31.12.19 velges:
………………………

Bakgrunn for saken:
Charlotte Søyland Hansen har søkt om varig fritak fra sine politiske verv fra 01.07.18 og ut
valgperioden grunnet flytting til annen kommune.
Under forutsetning at kommunestyret innvilger søknaden må det foretas suppleringsvalg til
kontrollutvalget.
Saksutredning:
Det er kommunelovens § 16, tredje ledd som kommer til anvendelse i denne saken:
§ 16. Opprykk og nyvalg.
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.
I kommuneloven § 77 pkt 1 pekes det på at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal
velges blant kommunestyrets medlemmer. Charlotte Hansen Søyland er eneste medlem i
kontrollutvalget som er representant i kommunestyret, men det er ikke et krav at det nye
medlemmet skal sitte i kommunestyret.

I denne forbindelse vises det til uttalelse av 6. mars 2018, hvor TEMARK skriver følgende om
suppleringsvalg:
«Dersom et medlem trer varig ut, for eksempel ved flytting, velges et nytt medlem fra den
samme gruppen som den uttredende tilhører (suppleringsvalg).»
«Det er ikke et krav at det nye medlemmet skal sitte i kommunestyret dersom det er
kommunestyremedlemmet som skal suppleres. Intensjonene bak lovbestemmelsen om et
medlem fra kommunestyret, tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å sikre at kommunestyret
er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden.»
Dagens kontrollutvalg:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
·
Grethe Alver Jacobsen (H)
·
Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salomonsen (SV)
Varamedlemmer:
·
Karsten Karstensen (SV)
·
Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Varamedlemmer:
·
Rune Tråne (H)
·
Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer
·
Vidar Skartveit (KRF)
·
Gerd Dalane (KRF)
Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
·
Grethe Rirurd (AP)
·
Asle Jonas Holmen (AP)

