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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/21 Nordreisa valgstyre 26.11.2021 
 Nordreisa valgutvalg  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av valgperioden - Else 
Marie Haugstad (Frp) 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Else Marie Haugstad (Frp) innvilges fritak fra sine politiske verv ut valgperioden 
2. Ragnhild Hammari (Frp) rykker opp fra 6. til 5. varamedlem av kommunestyret ut 

valgperioden 
3. Mette Johansen-Vik (Frp) rykker opp som nytt 6. varamedlem av kommunestyret ut 

valgperioden 
 

Frp medlemmer Varamedlemmer 
1. Anne Kirstin Korsfur 
2. Arthur J. Tørfoss 
3. John R. Karlsen 

1. Rikke Gausdal Larsen 
2. Jonny Henriksen 
3. Line Olsen Ørstad 
4. Ann-Kristin Thorheim 
5. Ragnhild Hammari 
6. Mette Johansen-Vik 

 
4. ............................. (Frp) velges som nytt 1. varamedlem til helse- og omsorgsutvalget ut 

valgperioden 
 
 

Bakgrunn 
Else Marie Haugstad (Frp) har søkt om permisjon fra alle sine politiske verv i Nordreisa 
kommune ut valgperioden grunnet flytting til annen kommune. 

Saksopplysninger 
Else Marie Haugstad (Frp) er 5. varamedlem til kommunestyret, og 1. varamedlem til helse- og 
omsorgsutvalget. 
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Kommunelovens § 7-9 første ledd sier: 
«En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke 
lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen til vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen 
to år». 
 
Ved innvilgelse av fritak som kommunestyremedlem rykker 6. varamedlem, Ragnhild Hammari 
(Frp) opp fra 6. til 5. varamedlem av kommunestyret ut valgperioden, og Mette Johansen-Vik 
rykker opp som nytt 6. varamedlem av kommunestyret ut valgperioden jfr. Kommunelovens 
§7.10.  
 
I kommentarutgaven står: 
«Ved registreringspliktig flytting fra kommunen/fylkeskommunen er også hovedregelen at en 
person trer endelig ut av de vervene som omfattes av § 7-2 første avsnitt. Dersom vedkommende 
blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode etter registrert utflytting, følger det 
imidlertid av bestemmelsen her at han/hun trer inn i vervet igjen. Med mindre det da foreligger 
grunnlag for fritak, må en slik gjeninntreden ikke bare anses som en rett, men som en plikt for 
vedkommende.» 
 
Dette betyr at Else Marie Haugstad ikke er valgbar etter 12.07.2021, men med rett og plikt til å 
gjeninntre om hun flytter tilbake før 12.07.2023. 
 
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn. 
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Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 
ut, skal det velges nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet eller varamedlemmet 
skal velges fra den samme gruppen som den uttredende tilhørte. Jfr. Kommunelovens §7.10. 
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Søknad om fritak fra politiske verv Isabel Vangen (Sp) 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Søknad om fritak fra verv som 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget avslås. 
 
 

Bakgrunn 
Isabel Kanutte Vangen (Sp) har søkt om fritak fra sitt verv som 4. varamedlem av helse- og 
omsorgsutvalget, og opplyser at hun har valgt å flytte fra kommunen 01.08.2021 på grunn av 
omorganisering i lederstrukturen innenfor Helse Nordreisa. 

Saksopplysninger 
Isabell Kanutte Vangen (Sp) er 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget, og 7. varamedlem 
av kommunestyret.  
 
Isabel Kanutte Vangen (Sp) er registret som bosatt i Nordreisa kommune 17.11.2021. 
 
Kommunelovens § 7-9 første ledd sier: 
«En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke 
lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen til vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen 
to år».  
 
I kommentarutgaven står: 
«Ved registreringspliktig flytting fra kommunen/fylkeskommunen er også hovedregelen at en 
person trer endelig ut av de vervene som omfattes av § 7-2 første avsnitt. Dersom vedkommende 
blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode etter registrert utflytting, følger det 
imidlertid av bestemmelsen her at han/hun trer inn i vervet igjen. Med mindre det da foreligger 
grunnlag for fritak, må en slik gjeninntreden ikke bare anses som en rett, men som en plikt for 
vedkommende.»  
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Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 
midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om 
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. 
Jfr. Kommunelovens §7-9, andre avsnitt.  
 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 
ut, skal det velges nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet eller varamedlemmet 
skal velges fra den samme gruppen som den uttredende tilhørte. Jfr. Kommunelovens §7.10. 
 

Vurdering 
Isabell Kanutte Vangen (Sp) oppgir i sin søknad at hun har flyttet fra Nordreisa kommune 
01.08.2021, men står pr 17.11.201 registret som bosatt i Nordreisa kommune. Ved 
registreringspliktig flytting fra kommunen er også hovedregelen at en person trer endelig ut av 
de vervene som omfattes av § 7-2 første avsnitt i kommuneloven.  
 
Jfr. Kommunelovens §7-9, andre avsnitt kan en folkevalgt som ikke kan ivareta vervet sitt uten 
at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne søke fritak for vervet midlertidig eller for 
resten av valgperioden.  Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av 
søknad. Fritak er betinget av at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens 
arbeidsforhold, helseforhold eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de 
plikter vervet medfører. 
 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. Isabel Kanutte 
Vangen (Sp) søker fritak fra verv som 4. varamedlem i helse- og omsorgsutvalget da hun har 
valgt å flytte fra kommunen på grunn av omorganisering i lederstrukturen innenfor Helse. Når 
søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det 
tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at søknaden ikke innvilges da Isabel Kanutte Vangen (Sp) er 
registret som bosatt i Nordreisa kommune, og vurdere at vervet derfor kan ivaretas uten at det 
fører til vesentlig ulempe. 

7


	Forside 
	Saksliste 
	PS 3/21 Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av valgperioden - Else Marie Haugstad (Frp)
	Saksfremlegg

	PS 4/21 Søknad om fritak fra politiske verv Isabel Vangen (Sp)
	Saksfremlegg


