SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Arkivsak: 22/66
FRITAK FRA POLITISKE VERV
Saksbehandler:
Saksnr.:
5/22
17/22
26/22
45/22

Mikael Østhus Schärer

Utvalg
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
03.02.2022
24.03.2022
28.04.2022
16.06.2022

Vedlegg:

Samlet saksfremstilling – sak 5/22 Fritak fra politiske verv – 03.02.2022
Samlet saksfremstilling – sak 17/22 Fritak fra politiske verv – 24.03.2022
Samlet saksfremstilling – sak 26/22 Fritak fra politiske verv – 28.04.2022
Saksopplysninger:
Det vises til behandling av sak 5/22 i kommunestyret den 3. februar 2022, sak 17/22 i
kommunestyret den 24. mars 2022 og sak 26/22 i kommunestyret den 28. april 2022 om
valg av nytt medlem i kontrollutvalget. Se samlet saksfremstilling vedlagt.
Kommunestyrets vedtak i sak 5/22 den 3. februar 2022 var:
1. Inga Ryen Evavold gis fritak fra sitt verv som medlem av kontrollutvalget fra og med
1. mars og for resten av kommunestyreperioden.
2. Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Kristin Fredheim.
Kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022 var:
Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Sadmira Buljubasic
Vedtaket erstatter punkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 5/22
Kommunestyrets vedtak i sak 26/22 den 28. april 2022 var:
Sadmira Buljubasic fratrer som 4. varamedlem for AP i formannskapet.
Arne Drøyvollsmo trer inn som APs 4. varamedlem til formannskapet.
I etterkant av kommunestyrets behandling av sak 26/22 den 28. april har kommunen blitt
oppmerksom på at Sadmira Buljubasic er ansatt i Røros kommune, og at dette strider med
kommunelovens § 23-1f, som lyder:
§ 23-1.Kontrollutvalget
Utelukket fra valg er
f. ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
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Det er derfor behov for å omgjøre vedtaket den 24. mars og velge et nytt medlem til
kontrollutvalget.
Kommuneloven om nyvalg:
Kommunelovens § 7-10 fjerde ledd regulerer nyvalg i andre organer enn kommunestyret:
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre,
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et
nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen
som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert
med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et
nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet
Kommunestyret gjøres oppmerksom på at nytt medlem må velges fra AP, jf. § 7-10 fjerde
ledd 1. og 2. punktum. Videre gjøres kommunestyret oppmerksom på at «hvis det er mulig»
å velge en kvinne, må det velges en kvinne som nytt medlem av kontrollutvalget for å
ivareta § 7-10 fjerde ledd 3. punktum.
Særskilt om valg til kontrollutvalget:
Valg av personer til kontrollutvalget er langt strengere regulert enn ved valg til øvrige
kommunale organer. Kommunelovens § 23-1 regulerer hvem som er utelukket fra valg til
kontrollutvalget. Listen fra a til h refereres her:
Utelukket fra valg er
a. ordfører og varaordfører
b. medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c. medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel
valgbare
d. medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e. medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f. ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
g. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av
styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen
har eierinteresser i
h. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av
styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap
Innstilling:
Som nytt medlem i kontrollutvalget velges …
Vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022

Behandling i Kommunestyret 16.06.2022:
Repr. L. H. Tønset fremmet følgende forslag på vegne av AP:
Som nytt medlem i kontrollutvalget velges Elin Tamnes
Vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022
Tønset sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret 16.06.2022:
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Som nytt medlem i kontrollutvalget velges Elin Tamnes.
Vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022

