
Gruppeleiarane i Høgre, Bygdalista, Senterpartiet 
Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet 
 
 

Samnanger, 09.04.2013 
 
Ordførar Marit A. Aase 
Tyssevegen 217 
5650 Tysse 
 
 

Interpellasjon (1) til kommunestyremøtet 17.04.2013 
 
 

Om utilbørleg press frå ordføraren 
 
Me viser til vedlagt skriv frå kommunestyrerepresentantar om hendingar i kommunestyremøtet 
06.03.2013.  
 
Framlegg til vedtak:  
 
Kommunestyret i Samnanger fester lit til det kommunestyrerepresentantar fortel om 
opplevingane sine i samband med kommunestyremøtet 06.03.2013. Kommunestyret legg 
dermed til grunn at følgjande skjedde i tilknyting til møtet 06.03:  
 

1. Ordførar Marit Aase prøvde før røystinga i sak 5/13 å pressa ein representant til å 
stemma på ein særskild måte med å visa til at representanten er tilsett i Samnanger 
kommune.  

2. Ordføraren og rådmann Tone Ramsli hadde i pausen etter at sak 5/13 var ferdig 
handsama, ei samtale der dei sa seg svært misnøgde med at fleire kommunetilsette 
røysta som dei gjorde i saka. 

 
Kommunestyret aksepterer ikkje at ordføraren legg urimeleg press på 
kommunestyrerepresentantar eller har samtalar med rådmannen eller andre i administrasjonen, 
som bryt med det ein kan venta av henne som folkevald og leiar av kommunestyret. Difor krev 
kommunestyret at ordføraren skal be dei nemnde representantane og heile kommunestyret om 
orsaking for det som er oppsummert ovanfor.  
 
 
 
 
Eva Hellevang   Gunnar Bruvik   Øyvind Røen 
Høgre     Framstegspartiet   Senterpartiet 
 
 
 
 
Ragnfrid Olsnes   Sigmund Dyrhovden 
Bygdalista    Kristeleg Folkeparti 



Orientering vedkomande interpellasjonar frå gruppeleiarar i kommunestyret 

Samnanger kommune v/ordføraren mottok 10.04.2013 følgjande tre interpellasjonar i epost frå Øyvind 

Røen:  

1. Interpellasjon teieplikt 

2. Interpellasjon ordførar 

3. Interpellasjon rådmann 

Som avsendarar på interpellasjonane var oppført gruppeleiarane i Høgre, Bygdalista, Senterpartiet, 

Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet.  

Kommuneadministrasjonen fekk 12.04.2013 informasjon frå ordføraren om at kommunestyregruppa til 

KrF  på møte 11.04.2013 vart samde om at KrF ikkje skal stå som avsendar på dei tre interpellasjonane, 

samt at Sigmund Dyrhovden ikkje skal stå som underskrivar på interpellasjonen om ordføraren.  

Kommunen har ikkje motteke nye versjonar av dei tre interpellasjonane. Me legg derfor denne 

orienteringa med som vedlegg til dei tre interpellasjonane.  

 

Tysse, 15.04.2013 

Jan Erik Boge 

Stabssjef 


