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PERMISJONSSØKNAD - POLITISKE VERV 
INGRID KRISTIN SIGURDARDOTTIR LANGFELDT 
 
 
Ordførerens innstilling: 
1. Ingrid Kristin Sigurdsdattir Langfeldt (SV) innvilges midlertidg fritak i perioden 23.1. – 

20.6.2020 fra følgende politiske verv: 
- medlem kommunestyret 
- medlem og nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 
- varamedlem til formannskapet. 

2. Kaia B. Paulsen rykker i perioden 23.1.– 20.6.2020 opp som fast medlem av 
kommunestyret, samt som medlem av utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling, samt 
som 1. varamedlem til formannskapet for SV. 

3. Som nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling i perioden 23.1.- 20.6.2020 
velges ……... 
 

  
 
 
 
Vedlegg: Ingen. 
  
 
Sammendrag: 
I denne saken skal kommunestyret ta stilling til søknad fra Ingrid K.S. Langfeldt (SV) om 
midlertidg fritak fra alle politiske verv i perioden 5.1.-20.6.2020. 
  
Bakgrunn: 
Søkeren er student, og skal i ovennevnte periode oppholde seg i utenlandet på grunn av at 
hun er innvilget utveklsingsplass. 



 
Fakta: 
Hun har følgende verv: 
- Medlem kommunestyret  
- Medlem 7 nestleder i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 
- 1. varamedlem til formannskapet  
- Vara som grendeutvalgskontakt for Vingrom Grendeutvalg 
- Medlem representantskapet Saksumdal Bygdehus. 
 
Kommunelovens § 7-9: «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. ……  
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet 
før fritaksperioden er over».  
 
 Kommunestyret kan velge nye medlemmer (settemedlem), til varaplassene hun har i 
andre verv, ref. kommunelovens § 7-10, 2. ledd. Dersom det gjøres, skal rekkefølgen på 
listen til varamedlemmene følges. Alternativt velges det ikke nye, rekkefølgen blant 
varamedlem-mene står og partiet har da èn mindre til disposisjon på varalista til de 
respektive utvalg i fritaksperioden. Mao. vil dette være opp til partiet selv å vurdere.  
 
Vurdering: 
Dersom søknaden innvilges utløser det følgende konsekvenser for perioden 23.1. - 
20.6.2020:  
 - 1. varamedlem til kommunestyret for SV, Kaia B. Paulsen rykker opp til fast plass, 
og  
  øvrige varamedlemmer rykker fram èn plass. Jfr. kommunelovens § 7-10, 3. ledd. 
 - Det må velges nytt medlem og nestleder i utvalg for klima, miljø og 
samfunnsutvikling 
 - Det må velges ny 1. varamedlem til formannskapet 
 - Til de to andre vervene hun har til hhv. grendeutvalg og Saksumdal bygdehus, 
foreslås at 
  det ikke erstattes. Hun er vara til det ene, og det er vara for henne til det andre. Og disse har  
  sjelden møter, og gitt den korte perioden fritak gjelder for synes det ikke nødvendig. Dette  
   er avklart med SVs gruppeleder.  
  
Tilbudet om utveksling var ikke kjent da hun samtykket til å stille til valg. 
 
Gruppeleder for SV har fremmet slikt forslag: 
- Som medlem i utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling, samt som 1.vara til  
  formannskapet i fritaksperioden velges Kaia B. Paulsen. 
 
 
Lillehammer, 10.1.2020  
 
Ingunn Trosholmen 
Ordfører 
 

  



 
 


