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Administrasjonssjefens anbefaling:
1.

Liv Mari Schei gis permisjon fra sine verv som 1. varamedlem i lokalstyret for Venstre og 3.
varamedlem for Venstre i oppvekst- og kulturutvalget fra 1.8.2020 til 1.8.2021.

2.

Som nytt varamedlem i oppvekst- og kulturutvalget velges: _____________________________

Saksopplysninger:
Liv Mari Schei (V) har fått permisjon fra sin jobb fra 1.8.2020 til 1.8.2021. Siden hun skal flytte ned til
fastlandet i permisjonstiden søker hun om permisjon fra sine politiske verv i Longyearbyen lokalstyre
for det året hun har permisjon.
Schei har flg. verv:
- 1. vara for Venstre i lokalstyret
- 3. vara for Venstre i oppvekst- og kulturutvalget
Den som melder flytting fra Longyearbyen taper sin valgbarhet til lokalstyret og utvalgene. I henhold til
Svalbardlovens § 36 a er det kommunelovens regler som gjelder ved valg til folkevalgte organer. Etter
kommunelovens § 7-9 skal den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden tre
endelig ut av dette, men vedkommende kan likevel tre inn igjen i vervet om han/hun flytter tilbake igjen
innen to år.

Vurdering:
Når et medlem i lokalstyret trer ut av vervet skal varamedlemmer fra samme gruppe automatisk tre inn
som nytt medlem i den nummerorden de er valgt, jf. kommunelovens § 7-10, tredje ledd. Det betyr at
2. vara Oddmund Rønning blir ny 1. vara for Venstre i lokalstyret når Schei trer ut.
Det vil fortsatt være tre varamedlemmer for Venstre til oppvekst- og kulturutvalget, og lokalstyret kan
derfor selv vurdere om det er nødvendig å foreta suppleringsvalg til utvalget. Ved suppleringsvalg til
utvalgene sier kommuneloven at den som skal velges skal komme fra samme gruppe som den
uttredende tilhørte, jf. § 7-10, sjette ledd. Dette betyr at det er Venstre som evt. må foreslå ny
kandidat.
Vedlegg:
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