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Rådmannens forslag til vedtak:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Utsettelsesforslag fra ordfører Hilde (AP).
Saken ble foreslått trukket i påvente av svar fra kommunal- og moderniseringsdepartementet for å sikre
riktig håndtering av suppleringsvalg til kommunestyret.
Votering:
 Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

Bakgrunn for saken:
I løpet av valgperioden 2015-2019 har flere medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret
for Arbeiderpartiet blitt innvilget fritak, noe som har ført til at antallet av gruppens
vararepresentanter er blitt utilstrekkelig.
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
Arbeiderpartiet har bedt om at det foretas suppleringsvalget etter § 14.2. tredje ledd.
Arbeiderpartiet har foreslått nye vararepresentanter som fremkommer i vedlegg til saken.

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.
Administrasjonen har kvalitetssikret at valgbarhetsvilkårene er oppfylt for de foreslåtte
kandidatene.

Vedlegg
1 Forslag til nye vararepresentanter for Søgne Arbeiderparti

Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no]
Sendt: 16.10.2018 11:00:56
Til: Ada Elise Qvale Nygård
Tittel: VS: Nye representanter for Søgne Arbeiderparti

Hei Ada
Kan du sjekke ut prossedyre og valgbarhet på de nevnte kandidater når du er tilbake
Vi snakkes J
Mvh
Astrid
Fra: Bjørn Egeli [mailto:bjrn.egeli@gmail.com]
Sendt: 16. oktober 2018 10:45
Til: Astrid Margrethe Hilde
Emne: Nye representanter for Søgne Arbeiderparti

Hei
Søgne Arbeiderparti har ved flere anledninger i denne perioden hatt problemer med å
stille fullt mannskap i hovedutvalg, men også kommunestyremøter. To sentrale
representanter i kommunestyret i Søgne Arbeiderparti har bl.a. fått innvilget fritak
fra vervet ut perioden av helsemessige årsaker. I tillegg har vi pr skrivende stund en
sentral tillitsvalgt som etter all sannsynlighet blir borte fra politikken en lengre
periode, også i dette tilfellet av helsemessige årsaker.
Søgne Arbeiderparti har behov for nye vararepresentanter til kommunestyret, og
hovedutvalgene. Dette vil være medlemmer av partiet som ikke stod på valglisten
ved forrige valg. Vi ber om at det fremmes en sak på dette i rette utvalg.
Aktuelle navn er; Jarle Valsvik, Grethe Rirud, Tor S. Stålesen, Maranne Bakke Meiholt,
Geir Hagen, Morten Morell, Frank Haga. Ikke alle er spurt pr skrivende stund, men
det vil vi gjerne få komme tilbake til.
Bjørn Egeli/gruppeleder
Mobil; 95 80 42 45
E-post; bjrn.egeli@gmail.com

