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Utv.saksnr.

Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
1.

Ida Lehn fritas fra sine verv som medlem i lokalstyret, administrasjonsutvalget og valgstyret fra
1.6.2020.

2.

Trond Erik Johansen trer inn som nytt fast medlem i lokalstyret for Høyre.

3.

Som nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret velges:
.............................................................

Sammendrag og konklusjon:
Ida Lehn (H) flytter til fastlandet og søker derfor om fritak fra sine politiske verv i Longyearbyen
lokalstyre fra 1.6.2020.
Lehn har flg. verv:
- Fast medlem for Høyre i lokalstyret
- Fast medlem i administrasjonsutvalget og for listesamarbeidet mellom Ap/H/Frp
- Fast medlem i valgstyret for listesamarbeidet mellom Ap/H/Frp
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.
Når et medlem i lokalstyret trer endelig ut 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
1. vara Trond Erik Johansen blir nytt fast medlem for Høyre i lokalstyret når Lehn trer ut.
Lokalstyret må foreta valg av nytt medlem til administrasjonsutvalget og valgstyret. Ved
suppleringsvalg til disse organene sier kommuneloven at den som skal velges skal komme fra samme
gruppe som den uttredende tilhørte, jf. § 7-10, fjerde ledd. Altså må vedkommende komme fra
listesamarbeidet Ap/H/Frp. Kun faste lokalstyremedlemmer er valgbare til AU.
Regelen om at begge kjønn skal være representert med minst 40 % betyr at det må velges en kvinne
til vervet for at kravet skal være oppfylt.
Det samme vil da også gjelde for valgstyret siden lokalstyret har vedtatt at valgstyret skal bestå av
medlemmene i AU.
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