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SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET – ARBEIDERPARTIET 
2015-2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/469     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/19 Valgnemnda 12.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
 
Sammendrag: 
Det legges fram sak om nyvalg av vararepresentanter til Øyer Arbeiderparti sin 
kommunestyregruppe for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.  
 
 
Saksutredning: 
I inneværende kommunestyreperiode har kommunestyret innvilget søknader om fritak for 1 
fast representant og 1 vararepresentant for Arbeiderpartiet. 2 vararepresentanter som av 
ulike årsaker ikke har muligheter for å møte, søker nå om fritak som foreslås innvilget, disse 
to er Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund. Med bakgrunn i dette ber Øyer Arbeiderparti 
om supplering av varamedlemslisten med 3 vararepresentanter for kommunestyreperioden 
2015-2019. 
 
 
Lovgrunnlag:  
Sitat fra valglovens § 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller 
kommunestyret:”(1)Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller 
valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller 
kommunestyret blir stående ubesatt. (2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en 
vararepresentantplass er blitt ledig, dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette 
nødvendig.  (3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt 
utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan 
vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige 
vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som 
velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt.”  
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Valgbarhet ved kommunestyrevalg. 
 
Etter valglovens § 3-3, (2) er alle som har stemmerett ved valget, som står innført i 
folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, som ikke er utelukket eller fritatt, 
valgbar og pliktig til å ta imot valg til kommunestyret. 
 
 
Vurdering: 
Øyer Arbeiderparti hadde 17 navn på listen til kommunestyrevalget i 2015. 11 ble valgt som 
representanter og 6 som vararepresentanter til kommunestyret. De 6 vararepresentantene 
ble innvalgt i denne rekkefølgen:  

1. vara Jon Magne Aspelund 
2. vara Erling Broen 
3. vara Arne Reidar Eggen 
4. vara Svein Larsen 
5. vara Håkon Løken 
6. vara Synnøve Aspelund 

Etter at Eva Reidun Jensvoll fikk innvilget fritak som fast representant overtok 1. vara Jon 
Magne Aspelund den faste plassen. Vara nr. 4 Svein Larsen er tidligere innvilget fritak. 3.vara 
Arne Reidar Eggen og 6.vara Synnøve Aspelund søker fritak nå. Fritaket foreslås innvilget. 
Antall vararepresentanter har vist seg å være utilstrekkelig i flere tilfelle. Supplering av Øyer 
Arbeiderpartis vararepresentanter pga. utilstrekkelighet, vurderes å være innenfor 
bestemmelser i valgloven § 14-2 (3). De foreslåtte representanter fyller lovens krav, jmf. § 3-
3, (2). Øyer Arbeiderparti har pr. i dag 2 varamedlemmer som rykker oppover og blir 
varamenn nr. 1og 2 på listen. De nye varamedlemmene får plassering 3, 4 og 5 slik partiet 
foreslår.  
 
Konklusjon:  
Ordføreren foreslår at det innvilges fritak for Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund og at 
det foretas suppleringsvalg med tre vararepresentanter til kommunestyret for 
Arbeiderpartiet.  
 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 

1. Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund innvilges fritak som vararepresentanter til 
kommunestyret da de av ulike årsaker ikke har mulighet til å møte. 

2. Følgende kandidater velges som vararepresentanter til kommunestyret for 
Arbeiderpartiet for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019, i slik rekkefølge: 
1.Erling Broen (flyttes opp som 1.vara) 
2.Håkon Løken (flyttes opp som 2.vara) 
 
Nyvalg av vararepresentanter: 

       3.Dag Norvald Hansen (erstatter Arne Reidar Eggen) 
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       4.Stine Johansen Solbraa (erstatter Svein Larsen) 
       5.Gudbrand Sletten (erstatter Synnøve Aspelund) 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
 


