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Uttreden fra verv i kommunalt råd for funksjonshemmede - Silje Dons Ranhoff -
Nyvalg

Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 13/06172-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskap 29.01.2014

Rådmannens innstilling:
Silje Dons Ranhoff (NHF) har trådt ut av sitt varaverv i kommunalt råd for
funksjonshemmede.

Som ny personlig vara for Adriana Schmidt (HLF Ytre Follo) velges: …………………..

Ås, 07.01.2014

Trine Christensen Andreas Brodahl
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef

Vedlegg:
Ingen

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap

Utskrift av saken sendes til:
Silje Dons Ranhoff
Valgt varamedlem
Kommunalt råd for funksjonshemmede, referatsak
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Silje Dons Ranhoff (Norges Handikapforbund - NHF) er folkeregistrert som utflyttet
fra Ås kommune 18.12.2013. Hun tapte dermed valgbarheten og trådte samtidig ut
av sitt kommunale verv som vara i kommunalt råd for funksjonshemmede.

Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende sammensetning:

Medlemmer Personlig varamedlemmer
Siri Kjær V Bente Sneis Follo MS-forening
Kjell Westengen, leder A Tommy Skar A
Marianne Semner, nestleder H Ulf Oppegård H
Anne Marit Kleven Blindeforbund Jacob Apeland HLF ytre Follo
Adriana Schmidt HLF ytre Follo Silje Dons Ranhoff NHF
Ole Harald Aarseth Adm. Jens Hansen Adm.
Eva Merete Lunde Adm. Bertha Solheim Hansen Adm.

Kommuneloven

§ 15. Uttreden. Suspensjon. (utdrag)
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.

§ 16. Opprykk og nyvalg. (utdrag)

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt.
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Ås kommunes reglementer

10.2.1.9 Kommunalt råd for funksjonshemmede
Kommunalt råd for funksjonshemmede skal ha 7 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret slik:
3 folkevalgte, fortrinnsvis en fra formannskapet og to fra forskjellige hovedutvalg.
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2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger.
2 representanter fra administrasjonen - forskjellige etater/deler.

Varamedlemmene velges blant medlemmer eller varamedlemmer i nevnte utvalg.
Varamedlemmene for representantene for foreningene og administrasjonen velges
fortrinnsvis fra andre foreninger og etater/deler av administrasjonen.

Kommunestyret velger leder og nestleder.
Alle medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter.
Varamedlemmene fra foreningene har ellers møte- og talerett.
Fritidsleder for funksjonshemmede har møterett og talerett.

Kommunestyrets delegasjonsvedtak 03.04.2013, K-sak 17/13

Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg delegeres formannskapet der lovverket
gir adgang til dette.

Konklusjon:
Formannskapet har myndighet til å avgjøre saken i henhold delegert myndighet siden
dette dreier seg om en varaplass.

I e-post 19.12.2013 ble aktuelle organisasjoner oppfordret til å foreslå ny kandidat til
vervet innen 16.01.2014. Innkomne forslag vil bli sendt formannskapet.
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