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Erlend Duesund (V) - søknad om fritak fra politiske verv
Saksopplysninger
Erlend Duesund (V) søker om fritak fra sine politiske verv for hele valgperioden.
Begrunnelsen oppgis i søknaden å være at han har flyttet utenlands i forbindelse med jobb.
Duesund (V) innehar følgende verv:
3. varamedlem til bystyret.
2. varamedlem til komite for plan, næring og miljø.
Kommunelovens § 15, 2. ledd sier at ”kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et
kortere eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”.
Kommunelovens § 16, 2. ledd:
”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.
4. varamedlem for Venstre i bystyret er Åshild Opøyen og valgstyret må foretak opprykk av Wiveca
Wilhelmsen-Holm.
Varamedlemmer til komiteene velges blant kommunestyrets varamedlemmer.
Det kan videre opplyses at Kristin Kaspersen (V) som var 3. varamedlem til bystyret ble innvilget
permisjon t.o.m. mars 2009 og det forutsettes at hun gjeninntrer sine verv.

Konklusjon og anbefaling
Avgjørelsen om vedkommende bør innvilges fritak er en skjønnsmessig
vurdering og anbefales Kommunal valgnemnds behandling i møte den 28.01.2009:
Forslag
Forslag fra Jan Kåre Moen (H):
Johan Bakke (H) som i dag er 3. varamedlem rykker opp til 2. varamedlem.
Som nytt 3. varamedlem velges Cato Henriksen.
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Innstillingens pkt. 3 strykes.

Votering
Innstilling med forslag enstemmig tiltrådt.

Valgnemndas innstilling
1. Erling Duesund (V) innvilges fritak fra sine politiske verv for inneværende valgperiode.
2. Johan Bakke (H) som i dag er 3. varamedlem rykker opp til 2. varamedlem.
Som nytt 3. varamedlem velges Cato Henriksen.

innvilget.

Forslag til innstilling
3. Erling Duesund (V) innvilges fritak fra sine politiske verv for inneværende valgperiode.
4. Som nytt 2. varamedlem til komite for plan, næring og miljø
5. Valgstyret foretar opprykk av nytt 4. varamedlem til bystyret som er Wiveca WilhelmsenHolm.

Karin Bjune Sveen
Økonomisjef
Linda K. Storjord
formannskapssekretær
Saksbehandler: Linda Karin Storjord
Trykte vedlegg: ingen
Utrykte vedlegg: søknad fra Erlend Duesund, dat.09.01.09.
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