Verdal kommune
Rådmannen

Robert Eriksson
Tiurvn. 7
7650 Verdal

Deres ref:

Vår ref: LIER 2005/8942

Dato: 04.11.2005

Svar - Søknad om fritak fra alle politiske verv, unntatt kommunestyret, i
Verdal kommune - Robert Eriksson
Vi viser til din søknad om fritak.
Verdal kommunestyre behandlet saken i møte den 31.10.05 som sak nr. 90/05 og fattet slikt
vedtak:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Robert Eriksson om fritak som medlem i
formannskapet, valgstyret, samkommunestyret og representantskapet for Innherred
Renovasjon samt varamedlem til skatteutvalget, stiftelsen Stiklestad Museum og
overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av valgperioden
2. Berit Musum rykker inn som fast medlem i formannskapet for resten av valgperioden
3. Odd H. Weisæth rykker opp som 1. vara til formannskapet. I tillegg til eventuell
supplering av varamannslista.
Samlet saksframstilling følger vedlagt.
Dette til underretning.
Med hilsen
Line Therese Ertsås
Førstesekretær

Kopi til:
Berit Musum
Odd Helge Weisæth
Stiklestad Museum
Innherred Renovasjon
Rita-Mari Keiserås
Rolf Baglo
Hanna Vinne

Postadresse:
Postboks 24
7651 Verdal
Tlf. 74048200

Brinken 8
Austvollvn. 76
Stiklestad
Russervegen 10
Innherred Samkommunestyre
Kemneren
Kemneren

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048250

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no
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Verdal kommune
Samlet saksframstilling

Søknad om fritak fra alle politiske verv, unntatt kommunestyret, i Verdal
kommune - Robert Eriksson
Saksbehandler: Line Therese Ertsås
E-post:
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf.:
74048250

Arkivref:
2005/8942 - /033

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
20.10.2005
31.10.2005

Saksnr.
101/05
90/05

Sammendrag:
I brev av 12.10.05 søker Robert Eriksson om fritak fra alle sine kommunale verv unntatt
kommunestyret for Fremskrittspartiet/Felleslista FRP/H/KRF for resten av valgperioden.
Rådmannens forslag til innstilling:
Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Robert Eriksson om fritak som medlem i
formannskapet, valgstyret, samkommunestyret og representantskapet for Innherred
Renovasjon samt varamedlem til skatteutvalget, stiftelsen Stiklestad Museum og
overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av valgperioden
2. Berit Musum rykker inn som fast medlem i formannskapet for resten av valgperioden
(hvis Line Stang innvilges fritak).
3. Odd H. Weisæth rykker opp som 1. vara til formannskapet. I tillegg til eventuell
supplering av varamannslista.

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
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Saksopplysninger:
Robert Eriksson er valgt inn på Stortinget for valgperioden 2005-2009 for Nord-Trøndelag
fylke.
Robert Eriksson søker av den grunn om fritak fra alle sine politiske verv, unntatt
kommunestyret, i Verdal kommune og i utvalg, styrer og råd som han ellers er oppnevnt i av
kommunen.
Robert Eriksson er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i følgende
utvalg:
- kommunestyret
- formannskapet
- samkommunestyret
- valgstyret
- representantskapet for Innherred Renovasjon
og vara til følgende utvalg:
- skatteutvalget
- stiftelsen Stiklestad Museum (personlig vara)
- overskattetakstnemnda for eiendomsskatt (personlig vara)
Robert Eriksson er valgt på Fremskrittspartiets liste til formannskapet/valgstyret som har
følgende medlemmer og varamedlemmer:
Varamedlemmer:
1. Line Stang
2. Berit Musum
3. Odd H. Weisæth

Medlemmer:
Robert Eriksson

Line Stang har også søkt om fritak fra sine verv så i realiteten er det Berit Musum som blir 1.
vara til formannskapet og valgstyret og dermed rykker inn som fast medlem
Robert Eriksson er innvalgt på fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti som
har følgende medlemmer og varamedlemmer i de aktuelle utvalg:
Samkommunestyret:
Medlemmer:
1. Robert Eriksson (FRP)
2. Kåre Norum (H)

Varamedlemmer:
1. Line A. Stang (FRP)
2. Odd H. Weisæth (FRP)
3. Knut S. Sandnes (H)
4. Rigmor Hafell (KRF)

Representantskapet for Innherred Renovasjon:
Medlem:
Robert Eriksson (FRP)
Postadresse:
Postboks 24
7651 Verdal
Tlf. 74048200

Personlig varamedlem:
Arne Holan (H)

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048250

Organisasjon:
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og vara til følgende utvalg:
Skatteutvalget:
Medlem:
Birgit Bjartnes (H)

Varamedlem:
Robert Eriksson (FRP)

Stiftelsen Stiklestad Museum:
Medlem:
Johannes Sollid

Personlig varamedlem:
Robert Eriksson

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Medlem:
Personlig varamedlem:
6. Line A. Stang
Robert Eriksson
Kommuneloven § 15, nr. 2 har slik ordlyd:
”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.”
Rådmannen vil tilrå at søknaden fra Robert Eriksson om fritak for sine kommunale verv,
unntatt kommunestyret, imøtekommes.
Berit Musum (hvis søknad fra Line Stang imøtekommes) rykker inn som fast medlem for
formannskapet for resten av valgperioden.
Felleslista FRP/H/KRF bes fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer til
samkommunestyret og valgstyret. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
Videre bes Fremskrittspartiet og grupperingen bak felleslista
Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti i formannskapets møte fremme forslag på
kandidater som nye medlemmer og eventuelle varamedlemmer i forhold til fritak der det er
aktuelt eller foreslå opprykk om det kan være aktuelt. Her må det tas hensyn til
kjønnskvoteringsreglene.
Fremskrittspartiet må videre vurdere om det må foretas suppleringsvalg på varamannslista i
aktuelle utvalg.
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2005

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
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INNSTILLING:

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Robert Eriksson om fritak som medlem i
formannskapet, valgstyret, samkommunestyret og representantskapet for Innherred
Renovasjon samt varamedlem til skatteutvalget, stiftelsen Stiklestad Museum og
overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av valgperioden
2. Berit Musum rykker inn som fast medlem i formannskapet for resten av valgperioden
(hvis Line Stang innvilges fritak).
3. Odd H. Weisæth rykker opp som 1. vara til formannskapet. I tillegg til eventuell
supplering av varamannslista.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – enstemmig vedtat.
Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
FRP kommer tilbake med forslag på nyvalg i utvalgene.

VEDTAK:

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Robert Eriksson om fritak som medlem i
formannskapet, valgstyret, samkommunestyret og representantskapet for Innherred
Renovasjon samt varamedlem til skatteutvalget, stiftelsen Stiklestad Museum og
overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av valgperioden
2. Berit Musum rykker inn som fast medlem i formannskapet for resten av valgperioden
(hvis Line Stang innvilges fritak).
3. Odd H. Weisæth rykker opp som 1. vara til formannskapet. I tillegg til eventuell
supplering av varamannslista.
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