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SAMMENDRAG: 
Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv for resten av kommunestyreperioden 
2015-2019.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bjørnar Kruse er innvalgt i kommunestyret i Gausdal for Miljøpartiet De Grønne, og har 
følgende verv:  
 

- Medlem av kommunestyret 
- Medlem av valgnemnda 
- Medlem av tjenestekomiteen 
- Leder av kontrollutvalget  

 
 
I søknad av 21.01.2019 søker han om fritak fra politiske verv ut kommunestyreperioden 2015-
2019. Dette på grunn av stor arbeidsmengde i sitt daglige arbeide. Dette gjør det vanskelig å 
følge opp pliktene som folkevalgt.  
 
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 fritak fra politiske verv med begrunnelse i at han har stor 
arbeidsmengde i sitt daglige arbeide og dette gjør det vanskelig å følge opp pliktene som 
folkevalgt.  
 
Konsekvensen ved innvilgelse av fritakssøknaden vil være følgende: 

- 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019. 
Øvrige vararepresentanter rykker en plass opp.  

- Det velges ny representant i valgnemnda for resten av kommunestyreperioden 2015 – 
2019. For at MDG skal være representert i valgnemnda er det naturlig at nåværende 
vararepresentant velges som fast medlem. Det må da i tillegg velges ny 
vararepresentant.  

- Det velges ny representant i tjenestekomiteen for resten av kommunestyreperioden 
2015 – 2019. Dersom nåværende vararepresentant velges som fast medlem, må det i 
tillegg velges ny vararepresentant.  

- Det velges ny leder i kontrollutvalget.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
 

1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv for resten av kommunestyreperioden 
2015 – 2019. 

2. 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av 
kommunestyreperioden 2015-2019.  

4. Som ny representant i valgnemnda velges:  
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges:  
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges:  
7. Som ny leder i kontrollutvalget velges: 

 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 1/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
Kruse trekker sin søknad om generelt fritak fra politiske verv. 
Han søker fritak fra kommunestyret, valgnemnda og tjenestekomiteen, og holder fast ved sitt 
verv som leder av kontrollutvalget ut kommunestyreperioden. 
 
Vedtakspunkt 1 i rådmannens innstilling endres til: 
Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i 
kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019. 
 
Vedtakspunkt 7 i rådmannens innstilling utgår. 
 
Det ble votert over de reviderte vedtakspunktene. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Innstilling: 
 

1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i 
kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019. 

2. 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast 
representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  

3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av 
kommunestyreperioden 2015-2019.  

4. Som ny representant i valgnemnda velges:  
5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges:  
6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges:  

 
 


