TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 18.02.2014
Tid:
Kl. 18.00
Informasjon fra Regiondirektør KS, Trond Lesjø, om KS og
lokaldemokratiundersøkelsen.
I etterkant av informasjonen gjennomføres lokaldemokratiundersøkelsen av
kommunestyrets medlemmer.
Resultatet av undersøkelsen presenteres på et senere kommunestyremøte.

TILLEGGSSAKLISTE
Saksnr.

Tittel

10/14
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM VARAREPRESENTANT TIL
KOMMUNESTYRET

TYNSET, den 19.02.2014
Bersvend Salbu (s)
ordfører

Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
10/14
Kommunestyret

Møtedato
18.02.2014

Vedlegg
Søknad om fritak, datert 02.02.2014
Andre dokumenter i saken
1. SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM VARA TIL KOMMUNESTYRET, datert
02.02.2014
Melding om vedtak sendes til
Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng har i brev, datert 02.02.2014, søkt om fritak fra verv som
vararepresentant for Høyre til Tynset kommunestyre. Begrunnelse for søknaden er politisk
uenighet med Høyre, og Bjørnstad-Tuveng opplyser at han har meldt seg ut av partiet.
Kommuneloven § 15 om Uttreden og suspensjon
2. ledd: 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.
Fritaksgrunner etter dette vil i første rekke være søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller
andre velferdsgrunner som gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.
Forhold som politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets
arbeid vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for fritak.
Den som er valgt som representant eller vararepresentant til kommunestyret, har et
selvstendig, personlig mandat. Vedkommende har rett og plikt til å fortsette i vervet ut
perioden. Det gjelder selv om vedkommende har brutt med partiet. Vararepresentanten skal
kalles inn når en av partiets representanter har forfall, og dersom en av representantene trer
permanent ut av kommunestyret, blir første vararepresentant fast medlem.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
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Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i saksopplysningene avslås søknaden om fritak fra verv som vararepresentant
til kommunestyret. Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng tituleres som uavhengig representant.
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