
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Valgnemnda               Clarion Hammer hotell, Lillehammer 12.02.2019       10:30 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Harald Eivind Bakke 
  
Vararepresentanter :  
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7  
  
Dessuten møtte :  
  
Møteleder : Ordfører Hans Oddvar Høistad 
  
Merknader :  
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/19   
 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRNAR KRUSE  
  
 



  

 
 
VN-1/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/113 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BJØRNAR KRUSE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv for resten av kommunestyreperioden 
2015 – 2019. 

2. 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av 
kommunestyreperioden 2015-2019.  

4. Som ny representant i valgnemnda velges:  
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges:  
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges:  
7. Som ny leder i kontrollutvalget velges: 

 
 
Behandling: 
Kruse trekker sin søknad om generelt fritak fra politiske verv. 
Han søker fritak fra kommunestyret, valgnenmda og tjenestekomiteen, og holder fast ved sitt 
verv som leder av kontrollutvalget ut kommunestyreperioden. 
 
Vedtakspunkt 1 i rådmannens innstilling endres til: 
Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i 
kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019. 
 
Vedtakspunkt 7 i rådmannens innstilling utgår. 
 
Det ble votert over de reviderte vedtakspunktene. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Innstilling: 
 

1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i 
kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019. 



  

2. 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av 
kommunestyreperioden 2015-2019.  

4. Som ny representant i valgnemnda velges:  
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges:  
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges:  

 


