Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Valgstyret
Ungdomshuset Fram, Borkenes
12.10.2017
09:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Torbjørn Larsen
Randi Hokland
Karoline Gabrielsen
Linda Wikeland
Bendiks H. Arnesen
Ola A. Danielsen
Jan Meyer

Funksjon
Ordfører
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1

Representerer
AP
SP
AP
SV
AP
FRP
V

Saksnr

Innhold

PS 5/17

Magne Johansen - fritak fra valgstyre. Suppleringsvalg

2

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.09.2017
2017/105

Saksnr
5/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

June Helen Gjertsen
77 02 33 45

Møtedato
12.10.2017

Magne Johansen - fritak fra valgstyre. Suppleringsvalg

Administrasjonssjefens innstilling
Magne Johansen innvilges fritak fra verv som medlem i Moelv stemmestyre slik som omsøkt.
Valgstyret vil foreta suppleringsvalg ved senere høve.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 8.8.2017 Søknad om fritak fra Moelv stemmestyre
Magne Johansen 2.8.2017 Ang valgstyret i Moelv krets
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
Saksopplysninger
Magne Johansen, adresse Gullholm, 8409 Gullesfjord, har søkt om fritak fra Moelv stemmestyre på grunn
av høg alder.
Det følger av kommuneloven § 15 nr 2 at kommunestyret etter søknad kan frita «for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet». Det heter i lovens kommentarutgave at «fritaksgrunn vil i første rekke være at
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører» og videre at «avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnspreget», her
framgår det også at myndighet til å innvilge fritak kan delegeres til annet kommunalt organ.
Kommunestyret har med hjemmel i valgloven § 4-2 i nylig sak om delegeringsreglement overlatt til
valgstyret å oppnevne medlemmer til stemmestyrene, tidligere var denne fullmakten avgrenset til
suppleringsvalg. Gjeldende delegeringsreglementet åpner ikke tilsvarende for at valgstyret kan gi fritak
fra verv i stemmestyret, det er derfor fremmet sak til behandling om et tillegg i delegeringsreglementet
som hjemler at valgstyret etter søknad kan frita den som ikke kan skjøtte slikt verv.
Oppnevning av stemmestyrene følger kommunestyreperioden, dvs nåværende stemmestyre bistår i årets
valg og ved lokalvalgene i 2019. Stemmestyret for Moelv krets er nå sammensatt slik:
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Stemmestyre krets 1 Moelv
1 Klara Wollvik Sommerseth, Gullesfjordbotn (leder)
2 Bernt Eide, Eidet (nestleder)
3 Magne Nicolai Johansen, Gullholm
4 Ann Torill Stenhaug, Gullholm

Varamedlemmer
1 Ragnhild Kristiansen, Gullholm
2 May Moelv Johansen, Moelv
3 Kenneth Berg, Gullesfjordbotn

Vurderinger
Gitt at kommunestyret vedtar overnevnte tillegg til delegeringsreglementet, vil administrasjonssjefen tilrå
at valgstyret innvilger det omsøkte fritak fra stemmestyret. Stemmestyrenes første oppgave vil nå være
lokalvalgene i 2019, det vil derfor være tilstrekkelig om suppleringsvalg foretas ved et senere høve.

Merete Hessen
administrasjonssjef
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