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Utvalg
Valgstyret

Supplering av varamedlemmer for partiet Rødt i
Alstahaug kommunestyre
Ordførerens innstilling:
Nye varamedlemmer i rangert rekkefølge for partiet Rødt i Alstahaug kommunestyre for
resten av perioden 2019-2023:




Kristine Kleven
Mari-Ann Nergård Johansen

Vedlegg
1
Kandidatstemmetall_pr_parti_70_2019-09-10

Saksutredning
Rødt har i 2021 opplevd to fratreden fra kommunestyret ifm. fraflytting, noe som har
medført at to av partiets varamedlemmer har rykket opp til å bli medlemmer i
kommunestyret. Dermed har Rødt gått fra 8 varamedlemmer til 6 varamedlemmer i
kommunestyret. Rødt har på bakgrunn av dette bedt ordføreren om å gjennomføre
suppleringsvalg for å fylle opp de to tomme varaplassene.
Valglovens § 14-2 andre ledd, påpeker at det skal foretas nytt valgoppgjør når en
vararepresentantplass er blitt ledig, og ordføreren finner dette nødvendig.
Valglovens § 14-2 første ledd påpeker at valgstyret gjennomfører nytt valgoppgjør.
Valglovens § 11-13 påpeker at valgstyret skal underrette de valgte medlemmene og
varamedlemmene om valget. Valgstyrets sekretær (formannskapssekretær) ivaretar
valgstyrets oppgave etter denne bestemmelsen.
Valglovens § 3-3 regulerer valgbarheten ved kommunestyrevalg. For å være valgbar må
kandidaten i tillegg til å ha stemmerett også stå innført i folkeregisteret som bosatt i
kommunen og ikke være utelukket eller fritatt.
Ifølge valglovens § 3-3, tredje ledd er følgende utelukket fra valg i kommunestyret:
a) Statsforvalteren eller assisterende statsforvalter og
b) den som i vedkommende kommune er
- kommunedirektør eller dennes stedfortreder,
- kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå,
- sekretær fr kommunestyret,
- ansvarlig for regnskapsfunksjonen,
- den som foretar revisjon for kommunen

Suppleringen av de to vararepresentantene skjer på bakgrunn av valgoppgjøret i 2019.
Kandidatenes valgbarhet er på nytt kontrollert. De nye varamedlemmene følger
rangeringen fra valget i 2019 og plasseres nederst på listen over varamedlemmer til
partiet Rødt.
Kate Sørnes stod som kandidat nr. 14 skulle rykke opp til plass som varamedlem.
Annélen Terjesdatter Smestad stod som kandidat nr. 15 og skulle også rykke opp til
plass som varamedlem. Det er gjort en kontroll av valgbarheten til begge, og det viser
seg at de begge er flyttet ut av kommunen, og dermed ikke er valgbar lengre.
Kandidat nr. 16 er Kristine Kleven og kandidat nr. 17. er Mari-Ann Nergård Johansen, og
de begge har bekreftet at det ikke er lovmessige hindre for at de tiltrer som
varamedlemmer for Rødt i kommunestyret.

Involvering av medvirkningsorgan
Det er vurdert dit hen at det ikke er funnet nødvendig å involvere medvirkningsorganene
i denne saken.

Konklusjon
Ordføreren finner det nødvendig med suppleringsvalg av varamedlemmer til Rødt, og har
på bakgrunn av valgoppgjøret i 2019 lagt frem navnene på de to kandidatene fra Rødt
som skal velges som nye varamedlemmer i kommunestyret.

