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SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA GAUSDAL FJELLSTYRE - BJØRNAR KRUSE  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Saksprotokoll kommunestyresak 53/20 datert 27.08.2020  
Søknad om forlenget permisjon fra Gausdal Fjellstyre 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at Bjørnar Kruse innvilges forlengelse av permisjon fra vervet i Gausdal 
fjellstyre fram til 31.08.2022.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bjørnar Kruse ble i kommunestyret 27.08.2020, sak 53/20, innvilget permisjon fra vervet i 
Gausdal fjellstyre i perioden 17.8.2020 – 01.09.2021 på grunn av engasjement i 
Longyearbyen lokalstyre. søker Bjørnar Kruse har fått videre engasjement og søker i e-post 
av 05.08.2021 om at permisjonstiden forlenges til 31.08.2022.    
 
Gausdal fjellstyre har i perioden 17.8.2020- 01.09.2021 jfr. vedtak i sak 53/20 følgende 
medlemmer/varamedlemmer:  
 

1. Leder: Ola Kleiven    personlig vara: Ingvild Hårstadhaugen  
2. Nestleder: Alfred M. Johansen  Personlig vara: Tor Egil Klufthaugen  
3. Medlem: Hans Martin Graedler  Personlig vara: Kari Klinge  
4. Medlem: Kari Kirkebø   personlig vara: Paul Kristian Lillelien  
5. Helene Dypdal    Personlig vara:  Marit Dahle Johansen  

 
Valg av fjellstyre reguleres av fjelloven kap. III § 3:  
«Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av 
kommunestyret, eitt medlem som leiar og eitt som nestleiar.» 

 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Av kommunelovens § 15, 2. ledd fremgår følgende: 
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.» 
 
 
Opprykk og nyvalg reguleres av kommunelovens § 16:  
«1. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
2. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det 
er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønn.» 
 
VURDERING: 
Ihht. kommuneloven kan det innvilges fritak for et kortere tidsrom eller for hele 
valgperioden dersom søker ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine verv. Det foreslås at Bjørnar Kruse innvilges forlenget permisjonstiden i perioden 
1.9.2021 -31.8.2022.   
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Bjørnar Kruse innvilges permisjon fra nestleder vervet i Gausdal fjellstyre i perioden 
01.09.2021 – 31.08.2022.  

2. Gausdal fjellstyre har i perioden 01.09.2021 – 31.08.2022 følgende 
medlemmer/varamedlemmer:  

 
1. Leder: Ola Kleiven    Personlig vara: Ingvild Hårstadhaugen  
2. Nestleder: Alfred M. Johansen               Personlig vara: Tor Egil Klufthaugen  
3.  Medlem: Hans Martin Graedler   Personlig vara: Kari Klinge  
4.  Medlem: Kari Kirkebø    Personlig vara: Paul Kristian Lillelien  
5.  Helene Dypdal     Personlig vara:  Marit Dahle Johansen  
 


