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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentant til Lebesby formannskap: 

 

 ……………………………………………………… 

 

 

 

Saksutredning: 
 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

Ved konstitueringsmøtet 24.10.19 ble Annikken Bergerud valgt som varamedlem til 

Formannskapet. I samme møtet ble det også vedtatt at hun ikke er valgbar, jf.  

Kommunelovens § 14 – 1b.  

Suppleringsvalg av varamedlem skal skje fra den gruppen som har ett utilstrekkelig antall 

varamedlemmer. 

 

§ 16.Opprykk og nyvalg. 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer så vidt 
 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. 

3. 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. 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

5. 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. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som  
skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller  
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende  
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


	a1
	AVSNITT_1
	a2
	AVSNITT_2
	a3
	AVSNITT_3
	a4
	AVSNITT_4
	a5
	AVSNITT_5
	a6
	AVSNITT_6
	§7-7
	PARAGRAF_7-7

