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SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET - MILJØPARTIET DE GRØNNE 
 
 
 
Ordførerens innstilling: 
 

1. Det foretas nytt valgoppgjør.  
2. Gunnar Veastad blir valgt inn i kommunestyret som varamedlem for Miljøpartiet de 

Grønne for resten av valgperioden 2019-2023. 

  
 
 
 
Uttrykte vedlegg:  
«Kommunestyrevalget 2019 – Valgprotokoll - for valgstyret i Lillehammer kommune, 
Innlandet fylke.» 
Kommunestyrets vedtak i sak 90/19 den 10.10.2019. 
 
 
Sammendrag: 
Det legges fram sak om nytt valgoppgjør for å sikre antall vararepresentanter til kommunestyret 
for Miljøpartiet de Grønne for resten av valgperioden 2019-2023. 
 
Bakgrunn: 
I inneværende valgperiode har ett av partiets varamedlemmer til kommunestyret fratrådt sitt 
verv. I tillegg er to av partiets faste medlemmer fått innvilget fritak ut 2021. Med bakgrunn i 
dette ber Miljøpartiet de Grønne om supplering av varalisten.   
 
Fakta: 
Valgloven § 14-2.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret 
 
Andre ledd: 



(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig. 
 
(5) For øvrig gjelder §§ 11-11 og 11-13 tilsvarende. 
 
Valgprotokollen etter kommunestyrevalget 2019 tilsier at Gunnar Veastad, Måsåhaugen 52, 
2614 Lillehammer, får plass som varamedlem for Miljøpartiet de Grønne i Lillehammer 
kommunestyre.   
 
Note 28 til valgloven:  
Ordningen er at når en representant til (…) kommunestyret trer ut av vervet, blir den ledige 
plassen fylt ved at en vararepresentant trer inn. Slik supplering skjer automatisk uten at det 
avvikles nytt valgoppgjør. Unntaksvis kan det oppstå behov for å fylle en representantplass 
etter et nytt valgoppgjør. (…) Ved (…) kommunevalg er det (…) kommunestyret som foretar 
nye valgoppgjør etter initiativ fra (…) ordfører.  
 
Vurdering: 
Miljøpartiet de Grønne fikk 4 plasser i kommunestyret ved valgoppgjøret 2019. Dermed har de 
rett på å kunne ha 7 vararepresentanter. Det foretas supplering av varalisten for å unngå at det 
blir utilstrekkelig antall varamedlemmer for partiet.   
 
Det nye valgoppgjøret vurderes å være innenfor bestemmelser i valgloven § 14-2 (2).  
 
Konklusjon: 
Ordføreren foreslår at det foretas nytt valgoppgjør for å supplere Miljøpartiet de Grønnes 
varaliste til kommunestyret. Protokollen fra kommunestyrevalget 2019 med paritets valgliste 
følges.  
 
 
 
 
Lillehammer,  08.03.2021 
 
 
Terje Rønning   
Fungerende ordfører  

 
 
 
 
 


