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Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV, datert 22.01.2016
Melding om vedtak sendes til
Karin Tørklep Sletten
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Leder i Tynset Sosialistisk Venstreparti
Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Tynset ungdomsskole
Kirkelig fellesråd
Sekretariatet for Forollhogna nasjonalparkstyre
Saksopplysninger
Kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Karin Tørklep Sletten, søker i brev
datert 22.01.2016 om fritak fra sine verv som politiker for resten av valgperioden. Bakgrunnen
for søknaden er helseutfordringer, dette er dokumentert ved legeerklæring.
Kommuneloven § 15.2:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.
Ved en eventuell innvilgelse av søknaden trer 1. varamedlem for Sosialistisk Venstreparti,
Inger Lise Stubsjøen Martinsen inn som fast medlem av kommunestyret.
Karin Tørklep Sletten er formannskapsmedlem. Dersom et medlem av formannskapet trer
varig ut, skal det velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Suppleringsvalg skal
skje fra den samme gruppa som den som trer ut, jf. kommuneloven § 16.3. Med gruppe mener
en den gruppa som stiller til valg av formannskap, ikke gruppe ved kommunestyrevalget.
Dette gjør det mulig – dersom den som trer ut hører til en gruppe som er basert på samarbeid
mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme partiet som går
ut.
Det innstilles på at Margit Wang, SV, velges som nytt fast medlem til formannskapet.
Som formannskapsmedlem skal Margit Wang ikke lenger sitte som medlem (nestleder) av
komite for oppvekst. Varamedlemmet som trer inn som fast representant til kommunestyret
trer også inn i komiteen.
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Sletten er videre Sosialistisk Venstrepartis faste representant i valgnemnda. Margit Wang er
vararepresentant. Hun er en av kommunestyrets representanter i rådet for likestilling for
funksjonshemmede, kommunestyrets representant i samarbeidsutvalget ved Tynset
ungdomsskole, kommunestyrets varamedlem til kirkelig fellesråd og Forollhogna
nasjonalparkstyre.
Kommunestyret må velge nye representanter/vararepresentanter til disse utvalgene.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.

Rådmannens innstilling:
Karin Tørklep Sletten innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden.
Inger Lise Stubsjøen Martinsen trer inn som fast medlem av kommunestyret for Sosialistisk
Venstreparti.
Vararepresentanter til kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti, i prioritert rekkefølge:
1. Erland Horten
2. Siri Beate Fossum
3. Elin Bjørnstad-Tuveng
4. Gunn Bråten
Margit Wang, SV, trer inn som fast medlem av formannskapet.
Varamedlemmer til formannskapet, i prioritert rekkefølge:
1. Solfrid Storli SP
2. Sindre Sørhus MDG
3. Kjetil Lorentzen KrF
4. Vidar Mortensen AP
5. Roar Estensgård SP
6. Karoline Hodal Tronsmoen SP
7. Eva Eggen SP
8. Per Ivar Barmoen SP
Inger Lise Stubsjøen Martinsen trer inn som medlem (nestleder) i komite for oppvekst.
Valgnemnda legger frem innstilling i neste kommunestyremøte på
representanter/vararepresentanter til valgnemnda, rådet for likestilling for funksjonshemmede,
samarbeidsutvalget ved Tynset ungdomsskole, kirkelig fellesråd og Forollhogna
nasjonalparkstyre.
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