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Sammendrag: 
Som følge av at Stine Johansen trer ut av sine politiske verv ut valgperioden  
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Arbeiderparti 
og påfølgende varamedlemmer til kontrollutvalget for Øyer Arbeiderparti/Øyer Høyre opp. 
 
Saksutredning: 
Stine Johansen (Øyer Ap) har ved e-post av 25.04.2022 søkt om fritak fra sine politiske verv 
da hun har flyttet til Gausdal kommune. Hun er som følge av dette ikke lenger valgbar til 
verv i Øyer kommune. 
 
Kommuneloven § 7-9, 1.ledd 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. 
 
Stine Johansen hadde følgende verv: 

• 2. varamedlem til kommunestyret for Øyer Ap for perioden 2019 -2023  
(1. varamedlem i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 i Elin Strangstad Hagen sin 
permisjon) 

• 1. varamedlem til kontrollutvalget for Øyer Ap/Øyer H for perioden 2019 – 2023.  
 
Kommunestyret behandlet i møte 31.10.2019, sak 106/19 – Valg av kontrollutvalg for 
perioden 2019 – 2023. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Som varamedlemmer til kontrollutvalget 2019 – 2023 velges: 
Vararepresentanter Ap/H: 
1.vara Stine Johansen-Solbraa (Ap) 
2.vara Geir Korslund (Ap) 
3.vara Marthe Langvik (H) 
 
 



 
Kommuneloven § 7-10, 3.ledd Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 
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. 
 
Som følge av Stine Johansen sin uttreden som varamedlem til kommunestyret rykker 
påfølgende varamedlemmer opp.  
 
Kommuneloven § 7-10, 4. – 7.ledd. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 
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. 
 
Kommuneloven § 23-1 Kontrollutvalget 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll 
på deres vegne. 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre 
samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem 
skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Utelukket fra valg er 



 
a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 
eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 
i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. 
Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på 
nytt. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er nødvendig med suppleringsvalg av 
varamedlemmer til kontrollutvalget for Øyer Ap/Øyer H. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Som følge av at Stine Johansen trer ut av sine politiske verv ut valgperioden  

2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer 
Arbeiderparti en plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 

2. Som følge av at Stine Johansen trer ut av sine politiske verv ut valgperioden  
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kontrollutvalget for Øyer 
Arbeiderparti/Øyer Høyre en plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 
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