Saksfremlegg
_x_
___
Arkivsaksnr.
2019/802-7

Arkiv:
033

Utv.saksnr.

Originaldokument
Dokumentet er oversatt
Saksbehandler:
Berit Solveig Bals

Utvalg
Formannskapets innstillingsmøte
Kommunestyret

Dato:
09.07.2020

Møtedato

JOHAN VASARA - FRITAK FRA POLITISKE VERV I KAUTOKEINO KOMMUNE
Melding om vedtak sendes til:


Johan Vasara

Det vises til:
 Kommunelovens (KL) § 7-2 og 7-9 og 7-10.
 E-post fra Johan Vasara, datert 12.06.20.
./. Kandidatrangering i AP ved kommunevalg 2019.
Sakens bakgrunn:
Johan Vasara har gitt beskjed om at han har flyttet fra Kautokeino kommune og er
dermed ikke folkeregisteret som bosatt i kommunen lenger. Han har følgende politiske
verv i Kautokeino kommune: kommunestyremedlem og medlem i hovedutvalg for
oppvekst, helse og sosial.
I følge KL § 7-2 er Johan Vasara ikke lenger valgbar til politiske verv i kommunen da
han har meldt flytting fra kommunen.
En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen, og derfor ikke lenger
valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis vedkommende flytter tilbake igjen innen to
år, jf. KL § 7-9.
I kommunelovens § 7-10 står det følgende om opprykk, nyvalg og suppleringsvalg:
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den
nummerordenen varamedlemmene er valgt.
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.
Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den
ledige plassen.»

Det betyr at når Johan Vasara trer ut av kommunestyret så trer 1. varamedlem Inger
Marit Bongo inn som fast medlem. De andre varamedlemmene i AP flytter opp et
nummer i den nummerorden de er valgt. Som nytt 5. varamedlem i AP blir Anders A.
Gaup jr., jf. valgprotokoll fra kommunevalg 2019.
Når Johan Vasara trer ut av hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial skal
kommunestyret velge et nytt medlem fra den samme gruppen som Johan Vasara
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. Det nye medlemmet rykker inn på den ledige plassen.
Forslag til vedtak:
1. Inger Marit Bongo (AP) trer inn fra 1. varamedlemsplass til fast plass i
kommunestyret da Johan Vasara (AP) har flyttet fra kommunen.
2. De andre varamedlemmene i AP flytter opp et nummer i den nummerorden de er
valgt.
3. Som nytt 5. varamedlem for Arbeiderpartiet blir Anders A. Gaup jr.
4. Som nytt medlem i hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial velges: ____________

