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Saken behandles slik: 
 
UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 
Valgnemnd 16.03.2021 
Kommunestyret  25.03.2021 
 
FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM I RÅDET FOR MENNESKER MED 
NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SOLVOR ENGEN 
 
 
Ordførerens innstilling: 
1. Solvor Engen innvilges fritak fra vervet som medlem av Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne ut valgperioden. 
2. 1. varamedlem Terje Erlandsen velges som settemedlem i Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne for perioden fra 25.3.2021 og ut valgperioden. 

  
 
 
 
 
Sammendrag: 
I denne saken skal kommunestyret ta stilling til søknad fra Solvor Engen om fritak fra vervet 
som medlem av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Bakgrunn: 
Solvor Engen er valgt som medlem av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for 
inneværende valgperiode. 
 
Hun har nå søkt om fritak ut valgperioden av helsemessige årsaker.  
 
Fakta: 
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.» 
 
Vurdering: 
Det 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 Engen vil da fra møte til møte, bli 
besatt av møtende varamedlem.  
Det anbefales at settemedlem blir valgt for fritaksperioden slik Lillehammer kommunestyre 
har som praksis. 
 
Når Engen trer ut velges 1. varamedlem Terje Erlandsen som settemedlem i fritaksperioden. 
Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp. Rådet har fire varaplasser til rådighet. Det er 
opprinnelig valgt bare tre varamedlemmer til rådet i numerisk rekkefølge. Det vil da være to 
varamedlemmer igjen. Det må vurderes om nye varamedlemmer skal velges. Dersom den 
ledige 3. og 4. plassen skal fylles må det igangsettes et arbeid med å be om kandidater fra 
aktuelle organisasjoner og foreta et suppleringsvalg. Det foreslås at en ikke gjør det nå, men 
at situasjonen vurderes ganske raskt.  
 
 
Konklusjon: 
Ordføreren innstiller på at søknaden imøtekommes og valg foretas som beskrevet og 
begrunnet. 
Ordføreren mener at det må legges fram ny sak om supplering av varalisten. 
 
 
 
Lillehammer, 10.3.2021  
 
 
Terje Rønning   
Fungerende ordfører  

 
 



 
 
 


