
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Valgstyret

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 20.06.2013

Tidspunkt: ca 18:00 – 18:30

Møtestart umiddelbart etter kommunestyremøtet.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng
ordfører sekretær
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Valgstyret 8/13 20.06.2013

Søknad om fritak fra stemmestyret for Eidsøra krets - Eva T. Kvernberg

Rådmannens innstilling

Med henvisning til kommunelovens § 15.2 fritas Eva T. Kvernberg fra sitt verv i Eidsøra stemmestyre.

Som nytt medlem i Eidsøra stemmekrets velges…………………..

Som ny leder i Eidsøra stemmekrets velges……………………….

Dersom det oppstår en akutt situasjon, slik at det ikke er tid til å kalle inn valgstyret til møte, gis leder i 
stemmestyret og lederen i valgstyret sammen fullmakt til å oppnevne det nødvendige antall 
representanter til stemmestyret for å tilfredsstille lovens krav.

Saksopplysninger

Valgstyret valgte stemmestyrer i sitt møte 16.05.2013. De valgte fikk frist 14.06.2013 for å kreve seg 
fritatt fra vervet. 

Eva T. Kvernberg har i brev datert 13.06.2013 bedt om fritak fra stemmestyret i Eidsøra krets. Hun ber 
om fritak av helsemessige årsaker. 

Ved valgstyrets behandling ble følgende valgt til stemmestyret i Eidsøra krets: 

Krets 06 Eidsøra
Eva T. Kvernberg, leder
Torbjørg Bugge, nestleder
Perly Grande Eikås
Kåre Toven

Varamedlem:



Lars Vassli

Vurdering

Det vises til kommunelovens § 15.2, hvor det står: 

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.

Eva T. Kvernberg tilfredsstiller kravet for rett til fritak etter denne bestemmelsen. 

Valgstyret må velge en annen representant til stemmestyret og velge en ny leder. Eventuelle 
kandidater bør være forespurt på forhånd. 

For sikkerhets skyld bør det gis fullmakt til lederen av stemmestyret og lederen i valgstyret til sammen 
å peke ut en ny representant for å avhjelpe en akutt situasjon. Dette har vært brukt i forbindelse med 
tidligere valg, men dette er en delegering som kan være omstridt, og bør derfor kun brukes i helt 
spesielle situasjoner.
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