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Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 14 – 1b at Annikken 

Bergerud ikke lenger er valgbar til politiske verv for valgperioden 2019-2023  

2. Jan Holm Hansen rykker opp som fast medlem til Kommunestyret jf. Kommunelovens § 

16-2 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Annikken Bergerud var valgbar da valglistene ble godkjent. Etter valget har hun imidlertid 

takket ja til stilling som sekretær ved servicekontoret. Til stillingen ligger møtesekretær for 

politiske- og administrative utvalg. I henhold til kommuneloven er Annikken ikke lenger 

valgbar. Jan Holm Hansen rykker opp fra varaplass til fast plass i kommunestyret, i henhold 

til mandatkåring. 

 

 

 
§ 14.Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg. 

1. Ved valg til 

- formannskap og fylkesutvalg 
- faste utvalg 
- kommunedelsutvalg 
- kontrollutvalg 
- kommuneråd og fylkesråd 
- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover 

gjelder følgende regler: 
a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre  

og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i  
vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg  
kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i  
vedkommende kommunedel, er valgbare. 

Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta 
imot valg. 

b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 



 kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er  
sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret  
for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for  
kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke  
utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er  
ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare. 

c) Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av  
vedkommende organ de siste fire år. Den som er medlem av et parti som er registrert  
etter partiloven kapittel 2, kan nekte valg på grunnlag av listeforslag som ikke er framsatt  
av dette partiet. 

 
§ 16.Opprykk og nyvalg. 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt  
mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall,  
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er  
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg,  
trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 

 

 

Vurdering: 

 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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