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TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 

Arkivsaksnr.: 13/880  Arkiv: 033 &16  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Valgnemnda 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Tone Bråten–Ellingsen gis fritak som medlem av kontrollutvalget. 
 

2. Som nytt medlem til kontrollutvalget velges Reidar Solli, Arbeiderpartiet. 
 

Innledning 
Tone Bråten-Ellingsen søker om fritak fra kontrollutvalget for resten av valgperioden.  
Søknaden er begrunnet i hennes jobb- og familiesituasjon. 
 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig ut, velges 
nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem.  Organet skal suppleres fra den samme 
gruppa som den uttredende tilhørte, og det er gruppa selv som kan utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppa har i dette tilfellet utpekt Reidar Solli, 
Arbeiderpartiet. 
 
Vurdering  

Leder av valgnemnda foreslår at Tone Bråten-Ellingsen fritas som medlem av 
kontrollutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som nytt medlem til kontrollutvalget er utpekt Reidar Solli, Arbeiderpartiet. 
 
 
 Ringerike kommune, 30.09.2013 
 
 
 Kjell B. Hansen 
 leder av valgnemnda 
 
 
 
saksbehandler: Harald Lillo Pedersen 
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HANNE LIEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 

Arkivsaksnr.: 13/1708  Arkiv: 033 &16  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Valgnemnda 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Som nytt medlem til hovedkomiteen for oppvekst og kultur velges Jorun Askilsrud. 
 

Innledning / bakgrunn  

Hanne Lien har søkt om fritak fra alle sine verv som politiker i Ringerike kommune for 
resten av valgperioden, grunnet flytting til annen kommune.  I følge folkeregisteret har 
flyttingen skjedd  i begynnelsen av juni d.å.  
 
Representanten Lien har sittet som 2.vara til kommunestyret for Kristelig Folkeparti og som 
fast medlem i hovedkomiteen for oppvekst og kultur. 
 

Beskrivelse av saken  

Ved flytting til annen kommune har vedkommende representant tapt valgbarheten til alle 
folkevalgte organer i Ringerike kommune for resten av valgperioden. I henhold til 
kommunelovens § 15 skal vedkommende da tre endelig ut av de organer vedkommende er 
valgt inn i, og uttreden skjer med virkning fra det tidspunkt valgbarheten tapes. 
 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, velges 
nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme 
gruppa som den uttredende tilhørte, og det er gruppa selv som utpeker den som skal rykke 
inn på den ledige plassen. 
I dette tilfellet har gruppa selv utpekt Jorun Askilsrud som nytt medlem til hovedkomiteen. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.09.2013 
 
 Kjell B. Hansen 
 leder av valgnemnda 
 
 
saksbehandler: Harald Lillo Pedersen 
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ASBJØRN HOLTH - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 

Arkivsaksnr.: 13/2722  Arkiv: 033 &16  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Valgnemnda 16.10.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Asbjørn Holth, Arbeiderpartiet, gis fritak fra alle sine verv i Ringerike kommune for 
resten av valgperioden. 

 
2. Aase Moløkken, Arbeiderpartiet, trer inn som fast medlem av kommunestyret. 

 
3. Som nytt medlem til hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning velges Alf Meier, 

Arbeiderpartiet. 
 

4. Som nestleder i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen velges Alf Meier, 
Arbeiderpartiet. 

 
 

Innledning / bakgrunn  

Asbjørn Holth søker i mail av 1. august om fritak fra alle politiske verv for resten av 
valgperioden på grunn av sykdom. 
 
Representanten Holth sitter som medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og som fast 
medlem av hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning. I tillegg er han valgt som nestleder 
i den samme hovedkomiteen. 

 
Beskrivelse av saken  

Hvis et medlem av kommunestyret får varig forfall, trer varamedlem fra vedkommende 
gruppe inn i den nummerorden de er valgt. ( Kommuneloven § 16, punkt. 2). I dette tilfellet 
trer 1. varamedlem, Aase Moløkken, inn som fast medlem av kommunestyret. 
 
Ved fast uttredelse av hovedkomiteen skal det velges nytt medlem, selv om det er valgt 
varamedlem.  Organet skal suppleres fra den samme gruppa som den uttredende tilhørte, 
og det er gruppa selv som utpeker den som skal rykke inn på den ledige plassen. 
( Kommuneloven § 16,  punkt 3). 
I dette tilfellet har gruppa utpekt Alf Meier, Arbeiderpartiet som fast medlem av 
hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning. 
 
Det er kommunestyret selv som velger leder og nestleder blant hovedkomiteens 
medlemmer. 
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Vurdering 
Ut fra den innkomne søknaden foreslår leder av valgnemnda at representanten Holth fritas 
fra alle politiske verv i Ringerike kommune for resten av valgperioden. 
Som nytt medlem av hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er utpekt Alf Meier, 
Arbeiderpartiet. 
 
Som ny nestleder til den samme hovedkomiteen foreslås Alf Meier, Arbeiderpartiet. 
 
  
 
 Ringerike kommune, 01.10.2013 
 
 
 Kjell B. Hansen 
 leder av valgnemnda 
 
 
 
saksbehandler: Harald Lillo Pedersen 
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