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Medsaksbehandlere

Fritak og valg - 17. mai komitéen
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Det er mottatt søknad om fritak fra verv i 17. mai komitéen fra Kurt Vegar Johansen, FrP. Dersom
fritakssøknaden innvilges, skal det også velges nytt medlem til komitéen.

Rådmannens innstilling:
Varig fritak fra verv i 17. mai komitéen for Kurt Vegar Johansen innvilges.
Som nytt medlem av komitéen velges: ………………………………
Saksutredning:
Bakgrunn
Rådmannen mottok 22.01.19 søknad fra Kurt Vegar Johansen om fritak fra verv i Halden kommunes 17.
mai komité. Komitéen er valgt med hjemmel i koml § 10, og fritak må derfor behandles i henhold til
koml. § 15, 2. punkt: 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.
Johansen begrunner søknaden med at han på grunn av sitt arbeidsforhold nå er medlem av Sarpsborg
kommunes 17. mai komité, som koordinator for teknisk sektor. Han finner at dette er en rolle som er
vanskelig å forene med forpliktelsen som politisk valgt medlem av tilsvarende komité i Halden.
Rådmannen anser det som opplagt at Johansen vil få problemer med å fylle sine roller i begge komitéene,
dvs. at en slik dobbeltfunksjon vil skape «uforholdsmessig vanskelighet». Rådmannen innstiller derfor på
at fritak innvilges.

Valg av nytt medlem til 17. mai komitéen må behandles i henhold til koml. § 16, 3. punkt: Dersom et
medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og
fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal
suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten
fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så
langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.
Johansen ble valgt som medlem av 17. mai komitéen i kommunestyrets sak PS 2015/118. Han ble valgt
fra en gruppe som besto av H, FrP, SP, V og KrF – ny representant velges følgelig fra samme gruppe.
Øvrige faste representanter i komitéen fra denne gruppen er Truls Breda (V – leder) og Hilde-Gunn
Halvorsen (KrF). Varamedlemmer er Fredrik Holm (H) og Elin Lexander (H). Nåværende
sammensetning av komitéen gir altså ingen føringer for hvilket kjønn som må velges.
Dersom kommunestyret skulle komme til å velge én av de nåværende vararepresentantene som fast
medlem i komitéen, kan komitéen – dersom kommunestyret finner det ønskelig – også suppleres med nytt
varamedlem, jfr. koml. § 16, 5. punkt.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap
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Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

