
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/997   

Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF PEDERSEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1) Kommunestyret avslår søknad fra Leif Pedersen om fritakn fra sine verv i 

Kommunestyret og Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag. 

 

2) Kommunestyret vedtar å gi Leif Pedersen permisjon fra sine verv i Kommunestyret og 

Formannskapet, samt representantskap Nordkyn Kraftlag for den perioden han 

innehar vervet som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet 

 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Søknad fra Leif Pedersen 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Leif Pedersen har søkt om fritak fra politiske verv. Han har i dag følgende verv i Lebesby 

kommune: 

 

Fast medlem i Kommunestyret  

Fast medlem i Formannskapet 

Fast medlem av Representantskap Nordkyn Kraftlag 

 

Begrunnelsen fra Pedersen er at han sitter som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i 

Lebesby kommune. Han har også fått signaler fra regionalt og sentralt hold i forbundet om at 

det å være tillitsvalgt på den ene siden og skoleeier på den andre siden kan medføre at en 

møter seg selv i døra. 

Videre fremkommer det i søknaden at det er mange reisedøgn i tillitsvervet i 

Utdanningsforbundet og at han må velge mellom å bruke tid på politisk arbeid eller arbeidet 

som tillitsvalgt. Pedersen ønsker å fortsette sitt verv i Utdanningsforbundet uten å ha 

tilhørighet til politikken eller et bestemt politisk parti. 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 



 

Kommuneloven § 14 sier følende om 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. 

 

Om Uttreden/ Suspensjon sier Kommunelovens § 15 følgende: 

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 

 Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to  

år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten  

av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning  

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 
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.» 

 

Kommuneloven slår fast en plikter å ta imot valg (med noen unntak), og idet ligger at det skal 

være god grunn til å få fritak fra verv som folkevalgt.  

 

Rådmannen har forståelse for at det kan være utfordrende å være hovedtillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet og samtidig være skoleeier og arbeidsgiver i kommunestyret.  Vervet i 



Utdanningsforbundet er et tillitsverv hvor en blir valgt for en periode.  Det foreslås derfor at 

Leif Pedersen gis permisjon fra sine verv i Kommunestyre og Formannskap i den perioden 

han er valg som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, selv om han ikke har søkt om det 

som et alternativ.  

 

 

 

Forslag til vedtak, dersom kommunestyret ønsker å gi permisjon kan være: 

 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å 

imøtekomme søknad fra Leif Pedersen om varig fritak fra alle politiske verv ut 

valgperioden: 

 Fast medlem i Kommunestyret 

 Fast medlem i Formannskapet 

 Fastmedlem i Representantskap Nordkyn Kraftlag 

 

2.  Varamedlem rykker opp i Kommunestyret 

 

3. Det velges nytt fast medlem til formannskapet (må være fast medlem av 

kommunestyret) og til Representantskap Nordkyn Kraftlag. 

 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


