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Rådmannens forslag til vedtak:
Som 4. varamedlem til kommunestyret for Venstre velges: …………………………….

Bakgrunn for saken:
Rådmannen har i egen sak innstilt på å innvilge søknad fra Brytteva Litlere Moi om fritak fra
samtlige politiske verv ut valgperioden. Brytteva Litlere Moi har følgende verv:
- Fjerde vararepresentant for Venstre i kommunestyret
- Fjerde vararepresentant for fellesliste AP/V i tjenesteutvalget.
Dersom kommunestyret innvilger fritakssøknaden til Litlere Moi er det nødvendig å gjennomføre
suppleringsvalg i tråd med gjeldende regelverk.

Suppleringsvalg til tjenesteutvalget behandles i egen sak.
Saksutredning:
Valgloven § 14-2 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller
kommunestyret:
(1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående
ubesatt.
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, dersom
fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig.
(3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt
utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan
vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige
vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som
velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt.

I dette tilfellet er det ikke mulig å foreta nytt valgoppgjør etter valgloven § 14.2. annet ledd, og
Venstre har bedt om at det foretas suppleringsvalget etter § 14.2. tredje ledd.
Valgloven § 3-3. Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
(2)Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget
og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er
utelukket eller fritatt.
(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er:
a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann og
b) den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er
- administrasjonssjef eller dennes stedfortreder,
- leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående virksomheter,
- sekretær for kommunestyret eller fylkestinget,
- ansvarlig for regnskapsfunksjonen,
- den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.

