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SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslås det at Anne Synnøve Østensen innvilges fritak fra politiske verv 
for resten av kommunestyreperioden 2019 -2023.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Anne Synnøve Østensen er innvalgt i kommunestyret i Gausdal for Arbeiderpartiet og har 
følgende verv:  
 

 Kommunestyret 
 Formannskapet  
 Partsammensattutvalg  
 Valgnemnda 
 Interkommunalt politisk råd  
 Representant til fylkesmøtet i KS  
 Valgt til å skrive under møteprotokollen til Kommunestyret 
 Personlig vara for Helene Dypdal i fjellstyre 

 
I søknad av 28.04.2020 søker Østensen om fritak fra politiske verv ut kommunestyreperioden 
2019-2023. Søknaden begrunnes i helsemessige årsaker.   
 
Lovhjemmel  
 
Kommuneloven:  
§ 5- 1 Folkevalgte organer: «Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne 
loven eller etter bestemmelser om slike organer i andre lover. Folkevalgte organer etter 
denne loven er bl.a.:  
Kommunestyre og fylkesting 
Formannskap og fylkesutvalg  
Kommuneråd og fylkesråd 
Utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunestyrets og fylkestingets medlemmer velges etter regler som er fastsatt i lov». 
 
§ 7-9.Uttreden og fritak 
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 
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den 
gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 
nummerordenen de er valgt. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 
 
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. 
 
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. 
 
§ 5 -3 Kommunestyre og fylkesting: Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og 
fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen.  
 
§ 5-6. Formannskap og fylkesutvalg 
«Kommunestyret og fylkestinget velger selv formannskap og fylkesutvalg med minimum fem 
medlemmer. Kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal 
ikke ha formannskap eller fylkesutvalg. 
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalget velges for fire år av og 
blant medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når 
minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg» 
 

§ 5-11. Partssammensatt utvalg 
«I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte 
utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de 
ansatte og kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver. Hvis minst 3/4 av de ansatte 
ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger». 
Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller 
fylkeskommunen og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte 
for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller 
fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller 
fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse». 
 
18-3.Representantskap i Interkommunalt politisk råd 
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere 
i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert 
kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange 
varamedlemmer. Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet kan velges. Hvis ikke noe 
annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder. 
Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang 
mellom deltakerne. 
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller 
fylkeskommunens medlemmer. Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne 
myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har 
bestemt noe annet. 
 
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte 
ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og 
varamedlemmer velges for resten av valgperioden. 



  
 
 

  
 
 

 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet 
velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer. 

 
§ 7- 7 Avtale valg – kjønnsrepresentasjon  
Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av 
kommunestyret eller fylkestinget, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal 
reglene i tredje ledd følges så langt det er mulig. 
 Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i 
organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge 
kjønn være representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at 
kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater 
fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte 
organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved 
valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er 
mulig. 
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges. 
 
Valgloven 
§ 4-1 Valgstyret 
I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. 
 
Fjelloven 
 kap. III, § 3, følger at det skal være fjellstyre i hver kommune der det er statsallmenning. 
Fjellstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.  
Disse velges av kommunestyret, som også velger leder og nestleder.  
 Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir representert i 
fjellstyret og at minst 2 medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til 
allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukere. 
Funksjonstida er 4 år og følger kommunestyreperioden. 
 
KS vedtektene 
§10: 
«Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet på bakgrunn av 
folketallet per 01.01 det år valg til kommunestyret avholdes (…) 
Kommunestyrets representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter (…) i 
kommunestyrets konstituerende møte. Ordfører bør være blant representantene.» 
 
På bakgrunn av innbyggertall pr. 01.01.2019, skal det velges 2 representanter fra Gausdal 
kommune. Ihht. vedtektene, bør det velges like mange vararepresentanter som representanter 
med tillegg av to. 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

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 
 
Reglement for partssammensatt utvalg punkt 1Hjemmel for opprettelse, tidsperiode og 
representasjon:  
For kommunestyreperioden 2019 – 2023 er det opprettet et fast partssammensatt utvalg med 
medhold i kommuneloven § 5-1 og 5-11, i tillegg til arbeidsmiljøutvalg etter 
arbeidsmiljøloven. Partssammensatt utvalg for kommunestyreperioden 2019 - 2023 består av 
det til enhver tid sittende formannskap, med tillegg av to representanter utpekt av de ansatte.  
 
Representanter til fylkesmøtet i KS: 
Inneværende periode er ordfører og opposisjonsleder valgt som faste medlemmer. 

  
Representant til å skrive under møteprotokollen til kommunestyre; 
 Av reglement for folkevalgte organer fremgår følgende:  

«Protokollen godkjennes og undertegnes av 3 (tre) medlemmer valgt av og blant organets 
medlemmer. Etter godkjenning sendes protokollen elektronisk til organets medlemmer og 
møtende varamedlemmer.» 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Ihht. kommuneloven § 7-9 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 Anne Synnøve Østensen innvilges fritak fra politiske verv 
med begrunnelse i helsemessige årsaker.  
 
Konsekvensen ved innvilgelse av fritakssøknaden vil være følgende: 
 

- 1. vararepresentant Ola Svendsrud (AP) rykker inn som fast representant i 
kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2019-2023. Øvrige 
vararepresentanter rykker en plass opp. Lovhjemmel: Kommuneloven § 7-10. 
 

- Det velges ny representant i formannskapet for resten av kommunestyreperioden 
2019-2023. Dersom nåværende vararepresentant velges som fast medlem, må det i 
tillegg velges ny vararepresentant.  
For å ivareta kjønnsrepresentasjon bør det velges en kvinne som fast medlem. 
Lovhjemmel: Kommuneloven §§ 7-7 og 7-9. 
 

- Det velges ny representant i Interkommunalt politisk råd for resten av 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. Dersom nåværende vararepresentant velges som 
fast medlem, må det i tillegg velges ny vararepresentant. Her er Østensen valgt som 
opposisjonsleder og dette må tas hensyn til ved valget av ny representant fra 
opposisjon. Lovhjemmel: Kommuneloven § 7-9 og § 18-. 
 

- Det velges ny representant til fylkesmøtet i KS for resten av kommunestyreperioden 
2019-2023. Dersom nåværende vararepresentant velges som fast medlem, må det i 
tillegg velges ny vararepresentant. Lovhjemmel: kommuneloven § 7-9 og KS 
vedtektene § 10.  

 
- Det velges ny representant til valgnemnda for resten av kommunestyreperioden 2019-

2023. Dersom nåværende vararepresentant velges som fast medlem, må det i tillegg 
velges ny vararepresentant. Kjønnsrepresentasjon med krav om at hvert kjønn skal 
være representert med minst 40 prosent blir ivaretatt uavhengig av hvilket kjønn det 
nye medlemmet representerer. Dersom det velges en mann som nytt medlem fra 
gruppa til Arbeiderpartiet må det da velges en kvinne som vara for å ivareta 
kjønnsrepresentasjon blant varamedlemmer. Lovhjemmel: Kommuneloven §7-7 og 7-
9.  

 
- Det velges ny personlig vara for Helene Dypdal i fjellstyret. Lovhjemmel: Fjelloven 

kap.III § 3 
 
 

- Det velges ny kommunestyrerepresentant for møteprotokollgodkjenning. 
 

- Den som velges som ny fast representant i formannskapet blir også ny representant i 
partssammensatt utvalg. Dette med bakgrunn i at politiske medlemmer i 



  
 
 

  
 
 

 

partssammensatt utvalg tilsvarer formannskapets medlemmer for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. Lovhjemmel: Kommuneloven § 5- 11 og § 7-9. 
 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Anne Synnøve Østensen innvilges fritak fra politiske verv fra og med 1.6.2019 og ut 
kommunestyreperioden 2019-2023. 
 

2. 1. vararepresentant Ola Svendsrud (AP) rykker inn som fast representant i 
kommunestyret fra og med 1.6.2019 og ut kommunestyreperioden 2019-2023.  
 

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp fra og med 1.6.2019 
og ut kommunestyreperioden 2019-2023. 
 

4. Som ny representant i formannskapet fra og med 1.6.2019 og ut 
kommunestyreperioden 2019 –2023 velges:  
 

5. Som ny representant til partssammensatt utvalg fra og med 1.6.2019 og ut  
kommunestyreperioden 2019 –2023, velges ______________. 

 
6. Som ny vararepresentant i valgnemnda fra og med 1.6.2019 og ut 

kommunestyreperioden 2019 –2023 velges: _______________. 
 

7. Som ny representant i Interkommunalt politisk råd fra og med 1.6.2019 og ut 
kommunestyreperioden 2019 –2023 velges: _____________________. 
 

8. Som ny representant til fylkesmøtet i KS fra og med 1.6.2019 og ut 
kommunestyreperioden 2019 –2023 velges: ____________________. 

 
9. Som ny representant til å godkjenne møteprotokollen til kommunestyret fra og med 

1.6.2019 og ut kommunestyreperioden 2019 –2023 velges: _________________. 
 

10. Som ny personlig vara for fast medlem Helene Dypdal i fjellstyret fra og med 
1.6.2019 og ut kommunestyreperioden 2019 –2023 velges: _________________. 


