
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Valgnemnda den 28.08.2018

PS 2/18 Fritak fra verv

   Fritak fra verv



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  VALGNEMNDA 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  28.08.2018  

Tid:   10:30  

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Fritak fra verv Inger Kammerud 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/18 Valgnemnda 28.08.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Inger Kammerud fritas for politiske verv fra 1.september 2018 og ut valgperioden. 

 

I hennes fravær tiltrer følgende til: 

a) Kommunestyret: _______________________________ 

b) Formannskapet: ________________________________ 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kammerud vil fra 1.9.18 tiltre stillingen som byplansjef i Ringerike kommune. 

Som byplansjef vil Kammerud ha ansvaret for flere av de pågående plansakene. Hun vil derfor 

måtte bli erklært inhabil i de saker som er berørt av hennes stilling. 

Hensynstatt hennes arbeidsforhold vil det bli uforholdsmessig vanskelig for Kammerud å 

skjøtte sine plikter i vervet som formannskaps- og kommunestyrerepresentant. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel for fritaket følger av kommunelovens §15 nummer 2 

 

Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at Kammerud innvilges fritak. 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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