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Svein Eggesvik - søknad om permisjon fra alle politiske verv. Evt. suppleringsvalg.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Svein Eggesvik innvilges permisjon fra alle sine politiske verv med hjemmel i
kommunelovens § 15 nr 2.
2. Thomas Busch Fallmyr trer inn som fast medlem.
3. Det velges nye representanter i følgende verv:
 Formannskapet, fast medlem:
 Salten Regionråd, representant for opposisjonen:
 Gildebo boligstiftelse, fast medlem i styret:
 Representantskapene for Helse- og miljø Salten IKS, Salten Brann IKS og Iris
Salten IKS, varamedlem:
 Forstanderskapet for Gildeskål sparebank, varamedlem:

Bakgrunn for saken:
Svein Eggesvik har i brev datert 07.04.2017 søkt om permisjon fra alle sine politiske verv.
Eggesvik er fra 03.04.2017 begynt som Fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Reglementet for fylkesrådet, sist vedtatt av fylkestinget under sak 9/2013 §7 1.ledd lyder:
"Fylkesrådets medlemmer har ikke adgang til å være med i styrer og råd i næringsliv,
forretningsdrift, organisasjoner, foreninger m.v. som mottar støtte fra eller driver virksomhet som

har eventuell betydning for eller innflytelse på Nordland fylkeskommunes politikk eller økonomi."
Kommuneloven § 15, pkt 2:
«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.»
Kommuneloven § 16. Opprykk og nyvalg:
«1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt
mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er
forfall.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall,
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
3. 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.»
Svein








Eggesvik, som representerer Senterpartiet, har følgende verv:
Fast medlem av Kommunestyret
Fast medlem av Formannskapet
Fast medlem av Administrasjonsutvalget (ihht delegasjonsreglementet er
Formannskapet arbeidsgivers representanter)
Representant for opposisjonen i Salten Regionråd
Fast medlem i styret for Gildebo boligstiftelse
Varamedlem til representantskapene for Helse- og miljø Salten IKS, Salten Brann IKS
og Iris Salten IKS
Varamedlem til Forstanderskapet for Gildeskål sparebank

Vurdering:
I henhold til kommunelovens § 15 nr 2 kan Svein Eggesvik innvilges permisjon fra alle sine
politiske verv.
Når det gjelder kommunestyret skal 1. varamedlem Thomas Busch Fallmyr tre inn som fast
medlem dette ihht kommunelovens § 16. nr. 3.
Konklusjon:
I henhold til Kommunelovens § 15. nr. 2 anbefales det at Svein Eggesvik innvilges permisjon
fra sine politiske verv for resten av valgperioden.
1. varamedlem Thomas Busch Fallmyr trer inn som fast medlem dette ihht kommunelovens §
16. nr. 3.
Kommunestyret må velge nye representanter til de vervene Eggesvik har.

