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                 Saksframlegg 
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16/21 Kommunestyret 02.03.2021 
 

Saksbehandler: May Hilde Skarsaune 
Arkivsak: 2021/930 
Dato: 23.02.2021 
 

Søknad om fritak fra verv som varamedlem i 
kontrollutvalget - Gunn Anita Engvik 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Gunn Anita Engvik innvilges fritak fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget fra og med 
2.3.2021 og ut valgperioden. 
 
Nominasjonsutvalgets forslag til vedtak:  
 
Varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget gjeldende ut valgperioden: 
 
 Medlemmer  Varamedlemmer  
 
1. Kurt Myrabakk (FrP), leder  
2. Per Brovold (SV), nestleder  
3. Hauk Paulsen (FrP)  
 

 
1. Idar Aune (KL) 
2. Tormod Overland (FrP) 
3. Brit Wemundstad (KL)  
4. Håkon Strand (KL)  
5. Grete Tungen, (SV)  
 

 
1. Randi Sollie Denstad (SP)  
2. Veronica Moan Myran (V)  
 

 
1. Georg Høgsve (H)  
2. Ellen Lindvåg (PP)  
3. Kjetil Sund (PP)  
4. Magnar Bremeraunet  
 

 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.03.2021  

 

Behandling: 

Johan Engvik (KL) fratrådte som inhabil i saken (forvaltningsloven §6). 

Kommunedirektøren og nominasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig 
vedtatt. 



Endelig vedtak: 
Gunn Anita Engvik innvilges fritak fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget fra og med 
2.3.2021 og ut valgperioden. 
 
Varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget gjeldende ut valgperioden: 

 

Medlemmer  Varamedlemmer  
 

1. Kurt Myrabakk (FrP), leder 
2. 2.Per Brovold (SV), nestleder  
3. Hauk Paulsen (FrP)  

 

 
1. Idar Aune (KL) 
2. Tormod Overland (FrP) 
3. Brit Wemundstad (KL)  
4. Håkon Strand (KL)  
5. Grete Tungen, (SV)  
 

 
1. Randi Sollie Denstad (SP)  
2. Veronica Moan Myran (V)  
 

 
1. Georg Høgsve (H)  
2. Ellen Lindvåg (PP)  
3. Kjetil Sund (PP)  
4. Magnar Bremeraunet  
 

 

 
Saksopplysninger 
Gunn Anita Engvik har søkt om fritak fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget ut 
valgperioden. Søknaden er begrunnet med arbeidsforhold som har endret seg. 
 
Fritak for folkevalgte er regulert av kommunelovens § 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. 

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.» 
 

Kommunestyret kan innvilge fritak for resten av valgperioden dersom søker ikke kan ivareta 
vervet uten at det fører til «vesentlig ulempe» for søker og at grunnlaget for søknaden ikke 
var kjent da han ble valgt, jf. kommuneloven § 7-9, 2. ledd.  

I denne saken vurderer kommunedirektøren at søkers begrunnelse for fritak er relevant for 
om det er mulig å ivareta vervet som varamedlem i kontrollutvalget uten at det fører til 



«vesentlig ulempe» for søker. Basert på dette anbefaler kommunedirektøren at søknaden 
innvilges. 

Dersom Gunn Anita Engvik innvilges fritak som varamedlem i kontrollutvalget må det velges 
ny 3. vara for opposisjonen til kontrollutvalget. 

Kommunelista ønsker å beholde representasjonen i kontrollutvalget og foreslår at Brit 
Wemundstad (KL) velges til nytt 3. varamedlem til kontrollutvalget. 

Nominasjonsutvalget slutter seg til dette og fremmer dette som forslag. 

 


