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HJØRDIS IRENE MAUSETH 

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 14.1.a. å avslå 

søknad fra Hjørdis Mauseth om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden. 

Mauseth har følgende verv: 

Kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2017-2019. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

MELDING OM VEDTAK – REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 2015 - 2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Mauseth har søkt om fritak fra politiske verv.  Behovet for fritak er begrunnet med 

manglende tillit til kommunens politiske – og administrative ledelse. 

 

Mauseth er politisk oppnevnt i følgende verv:  

 Kommunens representant/fast medlem i Kirkelig Fellesråd for perioden 2015-2019. 

 

I tillegg er følgende medlemmer av Kirkelig Fellesråd: 

Helge Masternes - Leder 

Merete Abrahamsen Angell - Nestleder 

Trygve Georg Nilsen 

Margunn Hølland Birkeland 

Peder Julian Jenssen 

Lill Britt Myhre Lauritsen 

 

 

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 - 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.» 

 

 

Vurdering: 

I sin søknad har Mauseth begrunnet ønske om fritak med manglende tillit til politisk- og 

administrativ ledelse.  

Administrasjonen kan ikke finne hjemmel i kommuneloven som fritar en politisk oppnevnt 

representant fra verv på grunn av mistillit.  

 

 

Administrasjonen vurderer at Mauseths begrunnelse gjelder kommunens politiske- og 

administrative ledelse, og ikke ledelsen av organet hun er valgt inn i.  

Tidligere medlemmer av Kirkelig Fellesråd; Rakel Løkke og Charlotte Angell, er begge 

medlemmer av kommunestyret, men de har søkt fritak fra Kirkelig fellesråd, slik at 

medlemmene Peder Jenssen og Lill Britt Lauritsen er faste medlemmer.   

Administrasjonen kan heller ikke se at de øvrige medlemmer av Kirkelig Fellesråd på noen 

måter er påvirket av kommunens politiske- og administrative ledelse.  

 

 

Kommuneloven har åpnet for fritak dersom vervet er uforholdsmessig vanskelig eller 

belastende for den som skal skjøtte sine plikter i vervet. 

Kommunestyret kan derfor ta stilling til hvorvidt vervet som medlem av Kirkelig Fellesråd er 

uforholdsmessig vanskelig eller belastning for Mauseth, og om Mauseth derfor skal få 

innvilget fritak i hht. kommuneloven § 15.2.  

 



Administrasjonen innstiller på at fritak fra politiske verv avslås, men dersom Kommunestyret 

velger å innvilge fritak ut valgperioden må det velges nytt medlem til Kirkelig Fellesråd, ref. 

Kommuneloven § 16-3. 

 

Forslag til vedtak kan da være:  

 

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

imøtekomme søknad fra Hjørdis Mauseth om varig fritak fra alle politiske verv ut 

valgperioden: 

 Kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2017-2019. 

 

 

2. Det velges nytt fast medlem til Kirkelig Fellesråd ut valgperioden, jf. Kommunelovens 

§ 16-3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

 

 


