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FRITAK FRA POLITISKE VERV 
MARIT ROLAND 
 
 
Ordførerens innstilling: 
 

1. Marit Roland (AP) innvilges fritak fra alle politiske verv fom 1.4.2021 tom 
31.8.2021. 

 
For fritaksperioden gjelder følgende:  

 
2. 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Granli, trer inn som medlem av 

kommunestyret.  
 

3. Som settemedlem til Utvalg for helse og velferd velges 1. varamedlem Lise Haugstad 
(AP). 
 

4. I Formannskapet rykker vararepresentantene fra samme liste tilsvarende opp en plass.  
 
 
  
 
 
 
Sammendrag: 
Marit Roland (AP) har søkt om fritak fra alle politiske verv i perioden 1.4.2021-31.8.2021. 
Søknaden er begrunnet i arbeidsmessige forhold hvor hun i en periode vil inneha to 
stillinger. Forholdet var ikke kjent på det tidspunkt den folkevalgte samtykket til å bli valgt. 
Kommunestyret gjennomfører valg.  
 
Fakta: 
Roland har følende verv:  

- Medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet 



- Medlem i Utvalg for helse og velferd for Arbeiderpartiet 
- 6. varamedlem i Formannskapet for Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, Venstre 

og Kristelig folkeparti 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 
§ 7-9.Uttreden og fritak, andre og tredje ledd 
«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. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis 
han eller hun søker om det. 
 
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet 
før fritaksperioden er over.» 
 
§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg, andre ledd 
 «Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 
perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges.» 
 
§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg, 6. ledd og 7. ledd 
«Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 
som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. (…) Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte 
varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer.» 
 
Vurdering: 
I henhold til Kommunelovens § 7-9.Uttreden og fritak, andre og tredje ledd, kan 
Kommunestyret innvilge søknaden om fritak. 1. varamedlem på listen til partiet rykker opp 
til midlertidig fast plass i kommunestyret.   
 
For Rolands plass i Utvalg helse og velferd vises til Kommunelovens § 7-10 Opprykk, 
nyvalg og suppleringsvalg, andre ledd. Kommunestyret kan selv velge et settemedlem for 



den perioden fritaket gjelder. På samme måte som ved innkalling av varamedlem ved forfall 
står kommunestyret ikke fritt til å velge hvilke settemedlemmer de vil. Som settemedlem må 
velges det første medlem på varamedlemslisten. (ref. note 340 til Kommunelovens § 7-10, 
andre ledd).  
Kommunestyret kan beslutte ikke å velge settemedlem. Da vil varamedlem bli innkalt i den 
rekkefølgen de står på varamedlemslisten. Plassen til Roland vil da fra møte til møte, bli 
besatt av møtende varamedlem. Til de ulike løsningene følger ulike godtgjøringsrettigheter. 
(ref. Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår») 
Lillehammer kommunestyre har som praksis å velge settemedlem.  
 
For Rolands varaplass i Formannskapet vises til kommunelovens § 7-10.Opprykk, nyvalg og 
suppleringsvalg, 6. ledd og 7. ledd. Anledningen til å velge settemedlemmer gjelder bare for 
faste medlemmer, ikke for varamedlemmer. For midlertidig fritak av varamedlemmer skal 
varamedlemslisten følges. Midlertidig fritak av et varamedlem fører til er opprykk i varalista.  
 
 
Konklusjon: 
Ordføreren innstiller på at søknaden imøtekommes og valg foretas som beskrevet og 
begrunnet. 
 
 
 
 
Lillehammer,  10.3.2021 
 
 
Terje Rønning   
Fungerende ordfører  

 
 
 
 
 


