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Sak  49/11

GODKJENNING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 11/786

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS / Formannskapet  
PS 49/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre godkjenner valgoppgjøret for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 
for 2011

Dokumenter:

Valgloven 

Rundskriv H-4/11 Valg av formannskap, ordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

Faktaopplysning:
Det er ikke kommet inn klage på kommunestyre- og fylkestingsvalget – innen fristen.

Alle de valgte representantene er underrettet om valgresultatet, og opplyst om retten de har til 
å søke fritak.

Det er ikke kommet inn skriftlig søknad om dette.

 

Valglovens § 13-4 fastsetter at det nyvalgte kommunestyret avgjør om valget er gyldig.

Dette er en ny lovendring som innebærer at, kommunestyret som første sak i det 
konstituerende møtet, skal ta stilling til valget.

Vurdering:
Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i 
kommunestyret.

Eventuelt klage skal være skriftlig og fremsettes for Valgstyret.
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VALG AV FORMANNSKAP 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/713

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 50/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Lebesby formannskap:

2. Lebesby kommunesyre velger følgende vararepresentanter til Lebesby formannskap:

Dokumenter:  Kommuneloven § 8

Faktaopplysning:

Det skal velges 7 medlemmer til Lebesby formannskap.

Det nye formannskapets medlemmer  og varamedlemmer skal velges i det konstituerende 
møtet. 

Bestemmelsene om valg til formannskap finnes i kommunelovens § 8.  Formannskap og 
varamedlemmer må være faste representanter i kommunestyret. Valget foretas som 
forholdstallsvalg hvis minst ett medlem foreslår det, ellers som flertallsvalg. Valget kan også 
foretas som avtalevalg (kl. §38a), som forutsetter at fordelingen av medlemmer er avtalt på 
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forhånd. Avtalevalg forutsetter enstemmighet dvs. at det er nok at 1 medlem foresår 
forholdstallsvalg.

Ved forholdstallsvalg skal det leveres lister med forslag på kandidater. Hver liste kan 
inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges. Avstemningen skal 
skje skriftlig.  Det er anledning til så stryke kandidater, og endre rekkefølgen. Det er ikke 
anledning til å kumulere, eller føre opp kandidater fra andre lister. 

Mandatfordelingen foregår ved å dele antall stemmer på hver liste med 1,2,3,4,5 osv. helt til 
alle mandatene er fordelt.  Representantplassene fordeles til de listene som har størst kvotient.

Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % så sant det er mulig.

Når det gjelder antall varamedlemmer sier kommunelovens § 37 nr. 4 at det skal velges like 
mange vara som faste medlemmer pluss 2, hvis det er mulig. Det kan uansett ikke velges mer 
enn 10 varamedlemmer totalt siden alle må være medlemmer av kommunestyret.

§ 38a. Avtalevalg. 

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 
skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 

2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 
varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 
innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 
medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 
kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få 
færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det 
underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 
Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 
eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges 
så langt det er mulig. 

4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. 

Vurdering:
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VALG AV ORDFØRER 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/714

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 51/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre velger ………………………..som ordfører for valgperioden 
2011-2015

Dokumenter: Kommunelovens § 9

Faktaopplysning:

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. 
Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire 
år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller 
fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas. 

Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp 
som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

Ordfører og varaordfører velges blant de faste medlemmene av formannskapet.

Den som velges må ha rent flertall dvs. 50 % av stemmene i første runde. Oppnås ikke rent 
flertall holdes ny avstemning i samme møte, og den blir da valgt som har fått alminnelig 
flertall.

Vurdering: Når en er kommet så langt ut i valgprosessen, så er valg av ordfører en formalitet 
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Sak  52/11

VALG AV VARAORDFØRER 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/715

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 52/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre velger…………………………….til varaordfører for perioden 
2011-2015

Dokumenter: Kommunelovens § 9

Faktaopplysning:
I det konstituerende møtet skal det velges varaordfører.

Varaordfører velges blant de faste medlemmene av formannskapet.

Den som velges må ha rent flertall dvs. 50 % av stemmene i første runde. Oppnås ikke rent 
flertall holdes ny avstemning i samme møte, og den blir da valgt som har fått alminnelig 
flertall.

Varaordfører trer inn i Ordføreres sted ved ordføreres fravær, ferie og lignende

Vurdering:
På tidspunktet er valgprosessen kommet så lagt at det nærmest er en formalitet å velge 
varaordfører dersom intet annet er sagt.
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Sak  53/11

VALG AV KONTROLLUTVALG 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/716

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 53/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre velger Kontrollutvalg for perioden 2011-2015 med følgende 

representanter  og varareresentanter:

Faste repr:  ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vara repr.: ----------------------------------------------------------------------------------------

                               -----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenter: Kommunelovens § 10 og § 77

Faktaopplysning:
Endringen som er foreslått for Kontrollutvalg (KU) er i hovedtrekk at 

 KU skal velges på konstituerende møte. 
 KU velges i rekkefølge etter Formannskap, ordfører og varaordfører
 I stedet for 3 medlemmer i KU  er det foreslått 5 medlemmer. 
 Tiltredelsestidspunkt (tiltredelse fra og med konstituerende kommunestyre møte)
 Leder og flertallet i KU er anbefalt å komme fra Opposisjonen

Utelukket fra valg til KU er:

 Ordfører , varaordfører,
 Medlemmer og varamedlemmer i  formannskapet
 Medlemmer i utvalg med beslutningsmyndighet
 Ansatte i Lebesby kommune

Utelukket fra valg til andre utvalg/komiteer:

 Medlem av KU som også sitter i Kommunestyre kan ikke velges til andre utvalg eller 
komiteer
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Vurdering:
Brevet nedenfor fra Kontrollutvalgan IS er viktig å lese når det skal velges medlemmer, slik at 
en slipper omvalg slik vi og flere andre kommuner måtte gjøre i 2007. Videre er det viktig å 
presisere at overstående  brev og innhold ikke er vedtatt i forhold til lovendring, men det er 
sterke indikasjoner på at forslaget gjennomføres. Det er like greit å forholde seg til dette først 
som sist.
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Sak  54/11

VALG AV REPRESENTANT TIL  FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OG 
KONTROLLUTVALGAN IS 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/717

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 54/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar:

1. Leder av Kontrollutvalget …………………………er kommunens representant til 
representantskapet i Finnmark Kommunerevisjon IKS .

2. …………………………...er kommunens representant i styret til Kontrollutvalgan IS.

3. Nestlederen i Kontrollutvalget velges som vararepresentant til begge verv over.. 

Dokumenter: Vedtekter for Finnmark Kommunerevisjon IKS, Vedtekter for Kontrollutvalgan 
IS

Kommunelovens Kap 12.

Faktaopplysning:
Endringer som har skjedd fra forrige valg ( 2007- 2011) er at Forvaltningskontrollen IS er slått 
sammen med Finnmark kommunerevisjon IKS.  Videre var det vedtatt høst 2010 at 
Kontrollutvalgan IS skulle bli et IKS, men det viser seg at dette ble det ikke noe av.

Vurdering:
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Sak  55/11

VALG AV REPRESENTANT TIL KOMMUNENS SENTRALFORBUND 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/721

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 55/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:

1. Lebesby kommunestyre velger Ordfører…………………til fast representant til 
Kommunenes Sentralforbund for perioden 2011- 2015
Varaordfører ------------------velges som vararepresentant 2011- 2015

Dokumenter: Tidligere praksis ved valg av repr. til Kommunenes sentralforbund

Faktaopplysning:
Kommunenes Sentralforbund – KS er alle norske kommuners interesseorganisasjon.  KS 
påvirker og veileder kommunene i alle spørsmål som har med tjenesteproduksjon å gjøre; 
Økonomi, personal, arbeidsgiver, utdanning/opplæring, helse, tariff og avtaler m.v.

Kommunenes sentralforbund er delt i regioner og fylker. Lebesby kommune tilhører Troms- 
og Finnmark.

De faste møter for kommunene er KS sine arbeidsgiverkonferanser høst – og vår, der ordfører, 
rådmann og fagprofesjoner (alt etter hvilket tema som er oppe).  Dagsaktuelle tema er ofte 
oppe til debatt.  Uttalelser fra KS er blant annet aktuelt i budsjettdebatter og andre viktige 
saker blir tatt med til departementet når det er samarbeidsmøter mellom KS og KRD.

Vurdering:
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Sak  56/11

VALG AV REPRESENTANTER TIL ØST-FINNMARK REGIONRÅD 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/720

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 56/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre velger ordfører…………………………….som fast 

representant til Finnmark Regionråd
           Som vararepresentant velges  varaordfører………………………………..

2. Fra Opposisjon velges:…………………………………………… som fast representant 
Som vararepresentant fra opposisjon velges………………………………..

Rådmannen er fast representant, og rådmannens stedfortreder er vararepresentant.

Dokumenter: Vedtekter til Øst Finnmark Regionråd 

Faktaopplysning:
Øst Finnmark  regionråd er ei sammenslutning av alle kommuner i ØstFinnmark. Tilsvarende 
har vi  Vest Finnmark regionråd Avjovarri Urfolksregion ( Midt finnmark) 

”…..§ 2. Formål og organisasjonsform

Rådet skal med hovedfokus på Øst-Finnmark bidra til å gjøre Finnmark fylke til en 
konkurransekraftig region næringsmessig og bostedsmessig.
Rådet skal diskutere og beslutte felles strategiske anliggender for Øst-Finnmark.

Rådet skal samarbeide med Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, lokalt 
næringsliv og organisasjoner.
En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte bidrar til å 
styrke eksisterende næringsliv og/eller utvikle ny virksomhet og nye arbeidsplasser.

Rådet skal holde kontakt med Vest-Finnmark Regionråd og Avjovarri Urfolksregion for å 
kunne samarbeide om aktuelle saker/prosjekter.

Når rådet finner det hensiktsmessig kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall 
deltakerkommuner, eventuelt for bedrifter/institusjoner.

§ 3. Medlemmer til regionrådet
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Hver av kommunene deltar med tre medlemmer til rådet.

Rådet består av:

Ordførere i de deltakende kommuner med varaordfører som varamedlem.

Opposisjonsleder med varamedlem valgt av kommunestyret.

Rådmann/administrasjonssjef deltar i rådsmøtene med tale og forslagsrett.

Ved forfall møter rådmannens stedfortreder.

Vurdering:
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Sak  57/11

VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/718

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 57/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Administrasjonsutvalget for 

2011-2015:
2. Lebesby kommunestyre velger følgende vararepresentanter for 2011-2015:
3. Som leder velges:……………………………………………
4. Som nestleder velges:
5. 2 arbeidstakerrepresentanter velges fra arbeidstakerne for 2 år.

Dokumenter:  Kommuneloven § 10- Faste utvalg -Komiteer
                         Kommunale retningslinjer for Administrasjonsutvalget

Faktaopplysning:
Det skal velges administrasjonsutvalg for perioden 2011-2015

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg. I Lebesby kommune består utvalget av 
7 repr., 5 arbeidsgiverrepresentanter valgt av kommunestyret, og 2 arbeidstakerrepresentanter 
valgt avarbeidstagerne.

Kommunestyret skal også velge leder og nestleder.

Kommunelovens § 25. Partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg. 

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte 
utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom 
kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum 
kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de 
ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller 
fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to 
år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller 
fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller 
fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse. 

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra 
bostedskravet. 
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4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg

Ansvarsområde ( fra de kommunale retningslinjer) :

1. Administrasjonsutvalget (ADMU) er kommunens partssammensatte utvalg etter 
kommunelovens § 25 og Hovedavtalens del B § 4. 

2. ADMU har som ansvarsområde å ivareta hele den kommunale organisasjon med sikte på 
at organisasjonen skal bli best mulig egnet til å løyse de oppgaver som er lovpålagt og de 
oppgaver som kommunestyret bestemmer innenfor de økonomiske og andre faktiske 
rammer som kommunestyret fastsetter. 

3. ADMU ’s ansvar gjelder organisering og utvikling av kommunens personellmessige 
ressurser. 
ADMU har med dette ansvaret for den organisasjonsmessige planlegging som har med 
kommunens tjenesteproduksjon å gjøre.

4. ADMU skal behandle og foreslå overordnede retningslinjer for kommunens 
personalpolitikk, likestilling og den strategiske utviklingen av personalet. 

Vurdering:
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Sak  58/11

VALG AV ARBEIDSMILJØUTVALG 2011 - 2015

Saksbehandler: Margoth Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 11/719

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 58/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:
1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Arbeidsmiljøutvalget for 

2011- 2015
Faste representanter:

Vararepresentanter:

Utvalget velger selv leder og nestleder

Dokumenter: Kommunelovens § 10 og AML § 7-1

Faktaopplysning:
Det skal velges arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget (AMU) for perioden 2011-
15.

Dette er et partssammensatt utvalg, lovpålagt i arbeidsmiljølovens § 7-1.

I Lebesby kommune har utvalget 6 medlemmer, 3 av hver fra arbeidsgiver-og 
arbeidstagersiden.

Utvalget velger selv leder og nestleder

Vurdering:
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Sak  59/11

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
LILL ASTRID RØVIK

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 11/268

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 33/11 Formannskapet 24.03.2011 
PS 19/11 Kommunestyret 24.03.2011 
PS 59/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:

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

    søknad fra Lill Astrid Røvik om fritak fra følgende verv 

-   Fast representant i Lebesby kommunestyre til våren 2012,

    da hun er midlertidig ansatt som utviklingsleder i dette tidsrommet.

Grunnet dette kan det ikke innvilges fritak ut hele valgperioden.

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.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.03.2011 sak 19/11

Vedtak:
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
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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 datert 4. oktober 11.

- Valgloven

- Kommuneloven

Faktaopplysning:
Røvik innehar stillingen som utviklingsleder til våren 2012, og da kommer Hege Johansen 
tilbake i jobb, etter sin permisjon.

Det kan derfor ikke innvilges fritak for Lill Astri Røvik ut hele valgperioden. 

I perioden som har gått, har hun følgende verv:

- Fast representant i Lebesby Havnestyre,
- Vararepresentant i Lebesby formannskap, 
- Vararepresentant i Stiftelsen Foldal,
- Vararepresentant som barnas representant i plansaker

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 vararepresentanter.  Likeså må vi velge vararepresentanter til stiftelsen Foldal og som 
barnas representant i plansaker fordi Lill Astrid Røvik var eneste vararepresentant..

Vurdering:
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 
fra utvalgene inntil våren 2012
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
MARGOTH FALLSEN

Saksbehandler: Lill Wenche Evensen Arkiv: 465  

Arkivsaksnr.: 11/790

Saksnr.: Utvalg Møtedato
PS 60/11 Kommunestyret 17.10.2011 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre innvilger Margoth Fallsen fritak fra politisk verv som nyvalgt fast 
medlem i Kommunestyret.

Fritaket gjelder inntil det er avklart med hennes jobbsituasjon i Sentraladministrasjonen.

Som vara for henne i dette tidsrommet, rykker Sigurd Rafaelsen opp som fast medlem,.

Dokumenter:
Valgloven

Kommuneloven

Faktaopplysning:
Margoth Fallsen skriver i brev av 02.10.11:

I Valglovens § 3-3 om Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg står det i pkt. 3:

”Utelukket fra valg ved fylkestinget eller kommunestyret er:

a) fylkesmannen eller assisterende fylkesmann og 
b) den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er

- administrasjonssjef eller dennes stedfortreder
- leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående 

virksomheter,
- sekretær for kommunestyret eller fylkestinget
- ansvarlig for regskapsfunksjon eller

c) den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune.
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      4.        I fylkeskommuner eller kommuner som har parlamentarisk styreform, er   

ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke 
valgbare.

5. Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen 
når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

Valglovens § 3-4 sier:

1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre har
a) den som har gjort tjeneste som medlem av henholdsvis fylkestinget eller 

kommunestyret de siste fire år,
b) den som har rett til fritak etter andre lover,
c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen 

andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av, og
d) den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i 

vervet

2. Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist 
fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. 
Den som har fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på 
liste, kan ikke påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter å ha blitt valg.

3. En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende 
skriftlig melding om valget mottas eller ikke, innen tre dagen etter å ha mottatt 
melding om valget. Ellers anses valget mottatt. 

Vurdering:
Margoth Fallsen er administrasjonssjef; det vil si konst. rådmann og leder av forvaltningsgren, 
og er ansvarlig for regnskapsfunksjonen, og hun innehar stillingen når kommunestyret trer i 
funksjon, - den 17. oktober.

Etter at den nye rådmannen har tiltrådt stillingen sin, vil Fallsen saksforberede bl.a. saker til 
kommunestyret mv., og det blir da vanskelig for henne å skjøtte sine plikter i dette vervet.
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