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FRITAK FRA POLITISKE VERV PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA GAUSDAL KOMMUNE- INGE 
BUGGE KNUDSEN  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslås det at Inge Bugge Knudsen innvilges fritak fra politiske verv for 
resten av kommunestyreperioden 2019 -2023. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Inge Bugge Knudsen søker i e-post av 30.11.2021 om fritak fra politiske verv på grunn av 
flytting. Det opplyses om at flytting skjer fra og med 17.12.2021.  

 
Inge Bugge Knudsen er innvalgt som medlem av kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne 
og har følgende verv:  

• Medlem av kommunestyret  
• Medlem av valgnemnda 
• 2. vara til formannskapet for gruppering SP/TPL/MDG 
• Representant til Langsua Nasjonalparkstyre (Miljødirektoratet valgte Knudsen 

som vara til kommunal representant) 
• Personlig vara for Hans Martin Graedler i Gausdal fjellstyre 

 
Lovhjemmel 
Kommuneloven:  
§ 7-2 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg 
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven 
§ 3-3.  
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:  

a. Han eler hun har stemmerett ved kommunestyre – og fylkestingsvalg  
b. Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av 

kommunene i fylke på tidspunktet for det aktuelle valget.  
c. Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.  



  
 
 

  
 
 

 

 
§ 7-9 Uttreden og fritak  
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 i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen 
to år. 
 
§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg  

Tredje ledd  
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt 
ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den 
nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer 
endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 
nummerordenen de er valgt. 
 
Fjerde ledd 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det 
velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den 
samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett 
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal 
det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
 
Sjette 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. 
 
Sjuende ledd 
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 nyvalg etter fjerde ledd 
rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved 
suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst 
på listen over varamedlemmer. 
 

 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune:  
 
Reglement for Gausdal kommunestyre, punkt 1 Hjemmel for opprettelse og tidsperioden: 
«Kommunestyret er et lovpålagt organ etter kommuneloven §§ 5-1 og 5-3. 
Organet er opprettet for hele kommunestyreperioden 2019 – 2023». 
 
Reglement for Gausdal formannskap, punkt 1. Hjemmel for opprettelse, tidsperiode og 
representasjon: 
«Formannskapet er et lovpålagt organ etter kommuneloven §§ 5-1 og 5-6, og er opprettet 
for hele kommunestyreperioden.  Formannskapet består av 7 medlemmer med 
varamedlemmer. Disse velges i tråd med kommuneloven § 5-6. Ordfører er leder av 
formannskapet og varaordfører er nestleder». 
Formannskapet fungerer som partssammensatt utvalg, supplert med 2 representanter valgt 
av og blant de ansatte for 2 år av gangen.  
Formannskapet er valgstyre ihht. valgloven § 4 -1 
 
Representant til Valgnemnda 
Valgnemnda skal innstille overfor kommunestyret på kandidater til folkevalgte organer og 
andre kommunale organer, med unntak av ungdomsrådet, i kommunestyreperioden 2019-
2023. I perioden 2015 -2019 har valgnemnda bestått av en representant, med personlig 
vararepresentant, fra hvert av partiene som har representanter i kommunestyret.  
Representantene velges blant kommunestyrets medlemmer, og det velges også leder og 
nestleder. 
 
Valg av representanter til Langsua nasjonalparkstyre  
Kommunestyret har i sak 109/19 og etter anmodning fra Miljødirektoratet har i brev den 
02.09.2019 valgt ordfører Anette Musdalslien og kommunestyrerepresentant Inge Bugge 
Knudsen som Gausdal kommune sine representanter til nasjonalpark-/verneområdestyre for 
perioden 2019-2023.  
 
Miljødirektoratet har på bakgrunn av forslaget i ovennevnte kommunestyresak oppnevnt 
ordfører Anette Musdalslien som medlem og Inge Bugge Knudsen som varamedlem til 
Langsua Nasjonalparkstyre. 
Når Inge Bugge Knudsen trer ut av sine verv må det velges ny representant fra Gausdal 
kommune.  
 
Hver kommune skal være representert i det nye styret med ett medlem, primært ordføreren 
eller et formannskapsmedlem evt. fra faste kommunestyrerepresentanter i kommunen. 
Hver kommune bes om å innstille en kvinne og en mann.  
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
I henhold kommuneloven §7-9 tredje ledd, er ikke Inge Bugge Knudsen lenger valgbar til 
folkevalgte organer fra den dato han flytter til en annen kommune.  Følgelig skal Inge Bugge 
Knudsen innvilges fritak fra politiske verv i Gausdal kommune fra og med 17.12.2021 og ut 
kommunestyreperioden 2019-2023. Han vil ha rett til å gjeninntre i sine verv dersom han 
flytter tilbake til Gausdal innen to år. 
 
Konsekvensen ved innvilgelse av fritakssøknaden vil være følgende: 
 

1. Vararepresentant Karsten Vedel Johansen (MDG) rykker inn som fast representant i 
kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2019-2023. Øvrige 
vararepresentanter rykker en plass opp.  
Lovhjemmel: Kommuneloven § 7-10, tredje og fjerde ledd.  
 

2. Det velges nytt 2. varamedlem til formannskapet fra gruppering SP/TPL/MDG for 
resten av kommunestyreperioden 2019-2023. Krav om kjønnsbalanse avvikes da det 
ikke er flere kvinnelige representanter som kan velges.  
Lovhjemmel: Kommuneloven § 7-10 , fjerde.  

 
3. Kommunestyremedlem Karsten Vedel Johansen (MDG) velges som nytt medlem i 

valgnemnda for resten av kommunestyreperioden 2019-2023.  
Lovhjemmel: Kommuneloven § 7-10 fjerde ledd og Reglement for folkevalgte organer 
i Gausdal kommune.  
 

4. ---- /MDG) velges som personlig vararepresentant for Karsten Vedel Johansen i 
valgnemnda for resten av kommunestyreperioden 2019-2023.  
Lovhjemmel: Kommuneloven § 7-10 fjerde ledd og Reglement for folkevalgte organer 
i Gausdal kommune.  
 

5. Som vararepresentant for Gausdal kommune i Langsua nasjonalparkstyre velges 
____________.  Det er formelt Miljødirektoratet som utpeker medlemmer og 
varamedlemmer til styret. 
 

6. Som personlig vara for Hans Martin Graedler i Gausdal fjellstyre velges ___________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 



  
 
 

  
 
 

 

 
 

vedtak: 
 

1. Inge Bugge Knudsen innvilges fritak fra politiske verv fra og med 17.12.2021 og ut 
kommunestyreperioden 2019-2023.  
 

2. 1. vararepresentant Karsten Vedel Johansen (MDG) rykker inn som fast medlem i 
kommunestyret fra og med 17.12.2021 og ut kommunestyreperioden 2019-2023.  
 

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter for Miljøpartiet De Grønne rykker en 
plass opp fra og med 17.12.2021 og ut kommunestyreperioden 2019-2023.  
 

4. Som nytt 2. varamedlem til formannskapet fra gruppering SP/TPL/MDG fra og med 
17.12.2021 og ut kommunestyreperioden velges:  
 

5. Som nytt medlem i valgnemnda for MDG fra og med 17.12.2021 og ut 
kommunestyreperioden velges kommunestyremedlem Karsten Vedel Johansen 
 

6. Som personlig vara for medlem i valgnemnda for MDG fra og med 17.12.2021 og ut 
kommunestyreperioden velges ________________. 
 

7. Som vararepresentant for Gausdal kommune i Langsua nasjonalparkstyre fra og med 
17.12. 2021 og ut kommunestyreperioden velges _________. Det er formelt 
Miljødirektoratet som utpeker medlemmer til styret. 
 

8. Som personlig vara for Hans Martin Graedler i Gausdal fjellstyre fra og med 
17.12.2021 og ut kommunestyreperioden velges _________________. 
 
 


