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Fritak fra politiske verv
Kommunedirektørens innstilling:
Knut Skomedal innvilges fritak, han har tatt utflytting fra kommunen, så han har mistet sin
valgbarhet.

Bakgrunn for saken:
Knut Skomedal er flyttet fra kommunen, og har endret sin folkeregistrerte adresse, og trer derfor ut
av politiske verv.
Knut Skomedal er 4. og siste vara til kommunestyret, opprykk etter kommunestyrevalget 2019 så vil
Ingebjørg S. Olsen rykke opp som siste varamedlem for MDG.
Knut Skomedal er i tillegg 2.varamedlem i UMDU i gruppering Krf/MDG, Gunter Scholz er
3.varamedlem kan rykke opp til 2.varamedlem.
Det bør velges nytt varamedlem.
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket

§ 7-9.Uttreden og fritak
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor
ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen
innen to år.
§ 7-2.Valgbarhet og plikt til å ta imot valg
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven
§ 3-3.
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a.
Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
b.
Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av
kommunene i fylket på tidspunktet for det aktuelle valget.
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c.

Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.
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