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Uttreden grunnet flytting ut av kommunen - Marie Peter Tørrissen (FRP)

Kommunestyret-23.06.2021- 085/21
Vedtak:
Nytt fast medlem i Bistand og Omsorg: Gøril Andersen
Nytt 4. varamedlem i Bistand og Omsorg: Wenche Funderud Berg-Olsen
Nytt 3. varamedlem Klageutvalget: Solveig Haldar

Formannskapet-16.06.2021- 175/21
Innstilling:
1. Kommunestyret velger nytt medlem av hovedutvalg for bistand og omsorg
2. Kommunestyret velger nytt varamedlem i klageutvalget
Forslag på navn fremmes i møtet.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret velger nytt medlem av hovedutvalg for bistand og omsorg
2. Kommunestyret velger nytt varamedlem i klageutvalget
Forslag på navn fremmes i møtet.

SAKEN I KORTE TREKK
Marie Peter Tørrissen (FrP) har registrert utflytting av kommunen pr. 01.06.2021 og trer derfor ut av
sine verv som 1. varamedlem i kommunestyret, 2. varamedlem i klageutvalget og medlem av
hovedutvalg for bistand og omsorg, jf. kommuneloven §7-9. Dersom den folkevalgte flytter tilbake

til kommunen innen to år kan nevnte folkevalgte tre tilbake i vervene.
Etter valgloven §14-2 andre ledd skal det foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass og
en medlemsplass i kommunestyret blir ledig. Dette innebærer at FrPs varamedlemmer i
kommunestyret fra 2. til 7. plass rykker en plass opp og Finn Knudsen (født 17.03.1949) trer inn som
ny 7. varamedlem.
Nytt varamedlem i klageutvalget for FrP fremmes av partiet som eget forslag under behandling i
kommunestyret. De kan velge å foreslå en ny kandidat som andre vararepresentant til klageutvalget
eller la tredje vararepresentant rykke én plass opp og velge en ny siste vararepresentant.
Nytt fast møtende medlem i hovedutvalg for bistand og omsorg for FrP fremmes av partiet som
eget forslag under behandling i kommunestyret.
Av hensyn til reglene om kjønnsbalanse må personen som velges være en kvinne, jf. kommuneloven
§ 7-7.

Behandlingen i møtet 23.06.2021 Kommunestyret
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Nytt fast medlem i Bistand og Omsorg: Gøril Andersen
Nytt 4. varamedlem i Bistand og Omsorg: Wenche Funderud Berg-Olsen
Nytt 3. varamedlem Klageutvalget: Solveig Haldar

Votering:
Ida Ohme Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-23.06.2021- 085/21:
Vedtak:
Nytt fast medlem i Bistand og Omsorg: Gøril Andersen
Nytt 4. varamedlem i Bistand og Omsorg: Wenche Funderud Berg-Olsen
Nytt 3. varamedlem Klageutvalget: Solveig Haldar

Behandlingen i møtet 16.06.2021 Formannskapet
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-16.06.2021- 175/21:
Innstilling:
1. Kommunestyret velger nytt medlem av hovedutvalg for bistand og omsorg
2. Kommunestyret velger nytt varamedlem i klageutvalget
Forslag på navn fremmes i møtet.

