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Innstilling: 

 

1. Lebesby  kommunestyre vedtar med hjemmel i Kommunelovens § 15 – 2 å imøtekomme 
søknad fra Lill Astrid Røvik om fritak fra følgende verv for resten av valgperioden: 

 

� Fast representant i Lebesby kommunestyre 
� Fast representant i Lebesby havnestyre  
� Vararepresentant i Lebesby formannskap 
� Vararepresentant i Stiftelsen Foldal 
� Vararepresentant som barnas representant i plansaker 

 

 

2. For kommunestyre rykker vararepresentant opp som fast medlem for resten av valgperioden 
jf Kommunelovens § 16-2.  For Lebesby formannskap vil det være tilsvarende opprykk på 
varamedlemslista. 

 

3. Med hjemmel i Kommunelovens §§ 16-3, 16-5 delegeres fullmakt til Formannskapet å velge 
en ny representant  til havnestyre, og vararepresentanter til Stiftelsen Foldal og som barnas 
representant i plansaker for resten av planperioden. 

 

Dokumenter: :    

Søknad om permisjon – Lill Astrid Røvik  

 Kommuneloven (1992 m/ endringer ) 

 Forvaltningsloven (1967 m/ endringer) 

 Saksnr. 60/08 - Valg av representant til stiftelsen Foldal 

 Saksnr. 99/07 - Valg av barnas representant i plansaker 
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Faktaopplysning: 

 

”…………………….Permisjonssøknad 

Jeg søker med dette om permisjon fra alle mine politiske verv i Lebesby kommune, i gjeldende valgperiode. 
Dette begrunnes med at jeg for tiden er ansatt som utviklingsleder i kommunen, og finner det vanskelig å 
kombinere rollen som politiker og ansatt på ledernivå. 

Mvh 

Lill Astrid Røvik………………………”  

 

Lill Astrid Røvik er midlertidig ansatt som utviklingsleder.  

 

 Kommunelovens § 15-2 sier følgende: 

”……………. 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….” 

 
I følge Kommunelovens § 16-3 skal det velges en ny  representant til Havnestyre, selv om det 
er vaarepresentanter.  Likeså må vi velge vararepresentanter til stiftelsen Foldal og som barnas 
representant i plansaker fordi Lill Astrid Røvik var eneste vararepresentant.. 

 

Vurdering: 

Det gjenstår 6 måneder av valgperioden. I praksis vil det ikke være politisk aktivitet mer enn 4 
måneder fra dette tidspunkt. 

Kombinasjonen leder og politiker kan være vanskelig, og som utviklingsleder vil det være et 
bredt saksfelt en er innom, og det er derfor lett å komme i konflikt med verv og fag.  Sett i 
forhold til tidsperspektivet, vil det mest sannsynlig være problemfritt å gi representanten fritak 
resten av perioden. 

 


