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Arkivsak: 17/885   

Sakstittel:   SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV  

KJELFRID KJØLÅS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 og 

imøtekomme søknad fra Kjelfrid Kjølås om varig fritak fra alle politiske verv fra den 

1.11.17 og ut valgperioden:   

 Kommunens representant i styret for Stifelsen Foldal. 

 

2. Det velges ny fast representant til styret for Stiftelsen Foldal fra den 1.11.17 og ut 

valgperioden. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA VERV 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FOLDAL 

 

 

Faktaopplysning: 

Kjølås har søkt om fritak fra politiske verv. Begrunnelse for fritak er at hun har tatt utflytning 

til Tana og avslutter sitt arbeidsforhold i Lebesby kommune den 31.10.17.   

Kjølås er oppnevnt som kommunens representant i styret for Stiftelsen Foldal.  

Kari Krogh er vararepresentant. 

 

Kommunelovens § 16 – 2 lyder: 

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. 

 

Kommunelovens § 16 - 3 lyder: 

«Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 

tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønn.» 

 

Kommunelovens § 16 - 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 

utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 



midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et 

utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 

formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget». 

 

 

 

Vurdering: 

I hht. Kommuneloven § 15 – 2 vurderes det som både vanskelig og belastende for 

representanten at hun skal skjøtte sine politiske verv i Lebesby kommune da hun har tatt 

utflytting fra kommunen.   

Kjølås er kommunens representant i styret for Stiftelsen Foldal og det må velges en ny 

representant ut valgperioden, ref. Kommuneloven § 16-3. 

 

 

Administrasjonen innstiller på at søknad innvilges. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


