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Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg:
Nytt 3. varamedlem til plan- og miljøutvalget for Høyre:

Bakgrunn for saken:
Thomas Frenzel ble i møte i kommunestyret 21.06.18, PS 60/18 valgt som vararepresentant til
kontrollutvalget. I ettertid av valget ble administrasjonen gjort oppmerksom på at Frenzel er 3.
varamedlem til plan- og miljøutvalget, og dermed ikke valgbar i tråd med kommuneloven § 772. Under forutsetning av at kommunestyret følger rådmannens anbefaling, se eget
saksfremlegg, om å frita Thomas Frenzel fra nevnte politiske verv må det foretas
suppleringsvalg til plan- og miljøutvalget.
Saksutredning:
Det er kommunelovens § 16, femte og sjette ledd som kommer til anvendelse i denne saken:
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.

Varamedlemmer til plan- og miljøutvalget for Høyre er i da slik:
1.
2.
3.
4.
5.

Tom Erik Løchen
Synnøve H. Prebensen
Thomas Frenzel
Kenneth Gunvald Harbak
Linda Anett Arnesen

Varamedlemmer til plan- og miljøutvalget suppleres med nytt 3. varamedlem fra Høyre.

