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Kommunedirektørens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.
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Valg av representant til samarbeidsutvalg for Borgheim ungdomsskole
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Valgutvalget
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18.08.2021
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PS
PS
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Kommunedirektørens innstilling
Som representant til samarbeidsutvalg ved Borgheim ungdomsskole på vegne av Tønsberg kommune
velges: …

Sammendrag:
I henhold til samarbeidsavtale mellom Færder og Tønsberg kommune, skal det velges representanter til
samarbeidsutvalg ved Borgheim ungdomsskole. Representantene har møte og talerett i utvalget og skal
representere elever fra Husøy skolekrets i Tønsberg kommune.
Bakgrunn for saken:
I henhold til samarbeidsavtale mellom Færder og Tønsberg kommune, skal det velges representanter til
samarbeidsutvalg ved Borgheim ungdomsskole. Representantene har møte og talerett i utvalget og skal
representere elever fra Husøy skolekrets i Tønsberg kommune.
Faktagrunnlag:
I forbindelse med at Husøy skole i gamle Tønsberg kommune ble lagt ned, ble det framforhandlet en
avtale om skolegang for barneskoleelevene i Husøy krets ved Føynland skole i Færder kommune. Da
eksisterte allerede på dette tidspunktet en tilsvarende avtale for ungdomstrinnselevene ved Teigar
ungdomsskole. I begge avtalene bidro Tønsberg kommune med økonomi til investering i
bygningsmassene. I etterkant er det vedtatt at elevene ved Føynland barneskole får ungdomsskolegang
på Borgheim ungdomsskole.
Rettslig grunnlag:
Samarbeidsavtale mellom Færder og Tønsberg kommune.
Videre behandling:
Utvalg for oppvekst og opplæring avgjør saken.

Tønsberg, 02.08.2021
Egil Johansen
kommunedirektør
Birgitte Tørnby
kommunalsjef
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Søknad om fritak fra verv som folkevalgt ut perioden, pga videre studier
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Valgutvalget
Kommunestyret

Møteddato
18.08.2021

Type
PS
PS

Saksnummer
015/21

Kommunedirektørens innstilling
Helene Viken (Sv) innvilges fritak fra politiske verv for resten av perioden.
I kommunestyret rykker følgende nye medlemmer/ varamedlemmer opp:
·
·

Nytt fast medlem i kommunestyret blir Heming Olaussen.
Nytt siste varamedlem i kommunestyret i perioden blir Charlotte Angelskår.

Nytt fast medlem i utvalg for kultur, idrett og folkehelse blir …
Nytt varamedlem i følgende utvalg, blir:
Formannskap: …..
Valgutvalget: …..
Valgstyret: …..
Samevalgstyret: …..
Kommuneplanutvalget: …..
Økonomiplanutvalget: …..
Administrasjonsutvalget: …..

Sammendrag:
Helene Viken (Sv) har søkt permisjon ut valgperioden på grunn av videre studier i Paris.
Bakgrunn for saken:
Helene Viken (Sv) har i epost datert 07.06.2021 søkt permisjon fra alle politiske verv ut valgperioden.
Hun begrunner søknaden med at hun har kommet inn på et 3-årig politikkstudie i Paris fra høsten 2021.
Faktagrunnlag:
Helene Viken (Sv) har følgende politiske verv i perioden 2019-23:
Medlem i:
·

Kommunestyret

·

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse

Varamedlem i:
·

Administrasjonsutvalget

·

Formannskap

·

Valgutvalget

·

Valgstyret

·

Samevalgstyret

·

Kommuneplanutvalget

·

Økonomiplanutvalget

Rettslig grunnlag:
Kommuneloven, § 7-9
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne,
kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for
resten av valgperioden.
Kommuneloven, § 7-10,
tredje ledd
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
fjerde ledd
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, ….. 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.
syvende ledd
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal
velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, …., som velger den foreslåtte kandidaten hvis de
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller
varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte

varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Effekt for klima:
Konsekvenser for barn og unge:
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konklusjon:
Kommunedirektøren foreslår at Helene Viken (SV) innvilges fritak fra politiske verv ut perioden.
I kommunestyret skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen
varamedlemmene er valgt.
I de andre utvalgene skal gruppen selv foreslå nye medlemmer/varamedlemmer.
Videre behandling:
Saken avgjøres av kommunestyret.

Tønsberg, 02.07.2021
Egil Johansen
kommunedirektør
Birgitte Tørnby
kommunalsjef

