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MØTEPLIKT OG GYLDIG FORFALL (§8-1)
Medlemmer av folkevalgte organer, dvs. folke-
valgte, har plikt til å delta i organets møter med 
mindre de har gyldig forfall. Det er det folkevalg-
te organet selv som avgjør hvilke fraværsgrunner 
som anses som gyldige.

Møte- og stemmeplikt

STEMMEPLIKT (§8-1)
Folkevalgte som er til stede i et møte i et folke- 
valgt organ plikter å stemme. Det er kun ved 
valg og vedtak om ansettelser at det er mulighet 
til å stemme blankt.

FRI FRA ARBEID (§8-2)
Folkevalgte har krav på fri fra sitt arbeid i forbin-
delse med møter i folkevalgte organer. Dersom 
den folkevalgte har takket ja til et heltidsverv har 
hun også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år, 
eller for resten av valgperioden.

Møteplikten og retten til fri fra sitt arbeid i forbin-
delser med møter i kommunale eller fylkeskom-
munale folkevalgte organer henger tett sammen. 
Det er likevel ikke slik at møteplikten er ube-
tinget. Som tidligere omtalt kan man ha gyldig 
forfall. Særlig hyppig eller omfattende fravær fra 
sin stilling kan medføre store vanskeligheter for 
arbeidsgiver, og i så måte vil uoppsettelig arbeid 
gjelde som gyldig forfallsgrunn. 

Med permisjon forstås avtale med arbeidsgiver 
om hel eller delvis tjenestefri fra ordinær yrkes-
stilling med eller uten lønn i hele eller deler av 
valgperiode. 

KS ANBEFALER

KS anbefaler at kommunestyret/fylkestinget 
utarbeider retningslinjer for gyldig forfall. 
Terskelen for gyldig forfall bør være høy, 
og KS anbefaler at følgende grunner anses 
som gyldige: alvorlig sykdom, uoppsettelig 
arbeid (at det er plikter eller viktig arbeid 
som ikke kan settes til side på det gjelden-
de tidspunkt), eller at man er fraværende 
grunnet nødvendig reise. Møter i andre fol-
kevalgte organer er ikke gyldig forfallsgrunn 
med mindre møtet finner sted i folkevalgt 
organ på høyre nivå, det vil si Stortinget. 
Kommuner og fylkeskommuner er likestilte 
forvaltningsnivåer og må det må derfor gjø-
res en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle 
hvilket møte det er viktigst å delta i. 



9

KS ANBEFALER

Når en representant etter endt permisjon 
vender tilbake til sitt yrke kan det oppstå 
vanskelige situasjoner. Stillingen represen-
tanten hadde før kan ha endret innhold/
organisasjonsfunksjon, eller det kan være 
behov for annen kunnskap eller ferdigheter. 
KS anbefaler derfor at arbeidsgiver og ar-
beidstaker kommer frem til avtaler angåen-
de dette, som begge parter kan leve med. 
Dette bør finne sted før permisjon gis.

Lovens bokstav må tolkes dit hen at retten til 
permisjon kun gjelder for fire år. Bakgrunnen for 
dette er at man kan nekte å stille til valg når man 
har innehatt vervet i en valgperiode. Går man inn 
i en ny periode gjelder ikke loven, og det vil være 
opp til arbeidsgiver å gi permisjon. Får man ikke 
dette må den folkevalgte eventuelt si opp sin 
stilling eller si nei til gjenvalg. Har man tidligere 
vært folkevalgt, men har hatt en periode uten 
folkevalgte verv, vil plikten til å ta på seg verv 
inntreffe igjen. I så måte vil også retten til permi-
sjon gjøres gjeldende
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