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Møtested: Digitalt møte via Teams 
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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG 
SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 21/39     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Valgnemnda 19.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Elin Strangstad Hagen datert 05.01.2021 
 
Sammendrag: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner. 

2. Kommunestyret velger 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer 
Høyre, varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang 
skole og styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021. 

 
Saksutredning: 
Elin Strangstad Hagen har ved e-post av 05.01.2021 søkt om permisjon fra sine politiske verv 
i Øyer kommune for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner.  
 
Elin Strangstad Hagen søker om permisjon fra følgende verv: 

 2.varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret 
 1.vararepresentant i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre 
 Varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang skole 
 Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral 

 
Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2019 sak 141/19 – Valg av Tjenesteutvalg for 
perioden 2019 – 2023. 
Følgende vedtak ble fattet: 
Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Elin Strangstad Hagen (AP) 
2.vara Rune Moen (AP) 
3.vara John Berge (H) (Nyvalg i kommunestyret 03.12.2020, sak 94/20). 
4.vara Unni Harjo (H) 
5.vara Marthe Langvik (H) 
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Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2019, sak 129/19 – Valg av kommunale 
representanter til barnehager og skoler i perioden 2019-2023. 
Følgende vedtak ble fattet: 
Som kommunale representanter til skoler og barnehager i perioden 2019-2023 velges: 
Aurvoll skole:  Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)        Varamedlem: Bente Gaukstad (SP) 
Øyer ungdomsskole: Medlem: Niklas Aas Skovdahl (SV) Varamedlem: Ingeborg Frøyse (SV) 
Solvang skole: Medlem: Inger Synnøve Bratt (AP)            Varamedlem: Elin S. Hagen (AP) 
Vidarheim bhg: Medlem: Steinar Grimsrud(SP)                 Varamedlem: Marianne M Engevold 
(SP) 
Dulven bhg: Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)                     Varamedlem: Mona S Svegården 
(SP) 
Hågåsletta bhg: Medlem: Niklas Aas Skovdahl (SV)           Varamedlem: Ingeborg Frøyse Moe 
(SV) 
Mosjordet bhg: Medlem: Arne Skogli (AP)                           Varamedlem: Rune Moen (AP) 
Granrudmoen bhg: Medlem: Anne Aronsveen (H)             Varamedlem: John Berge(H) 
(Nyvalg i kommunestyret 03.12.2020, sak 94/20) 
 
Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2019, sak 139/19 – Stiftelsen Øyer – Tretten 
frivilligsentral - valg av kommunale representanter for perioden 2019-2023. Følgende vedtak 
ble fattet: 
Som kommunens representanter til årsmøte i Stiftelsen Øyer og Tretten frivilligsentral for 
perioden 2019 – 2023 velges: 
Representant: ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Vararepresentant: opposisjonsleder Brit K Lundgård 
 
Styremedlem: Elin Strangstad Hagen 
Vara: Dag Norvald Hansen 
 
 
Dersom kommunestyret innvilger Elin Strangstad Hagen sin søknad om permisjon for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 skal det velges: 

 2.varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret 
 1.vararepresentant i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre 
 Varamedlem som kommunal representant til Solvang skole 
 Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral 
 

Kommunelovens § 7-9, 2.ledd Uttreden og fritak 
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. 
  
Kommuneloven § 7-10 omhandler Opprykk nyvalg og suppleringsvalg 
3.ledd 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
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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. 

4.ledd 
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. 

 
Vurdering: 
Medlem i kommunestyret 
Elin Strangstad Hagen oppgir helsemessige årsaker som begrunnelse for søknaden om 
permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 
Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 7.9, 2.ledd og rår kommunestyret til å 
innvilge søknaden. 
 
I henhold til kommunelovens § 7-10, 3.ledd rykker Stine Johansen-Solbraa opp som 
2.varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021. 
 
Vararepresentant til tjenesteutvalget, kommunal representant til Solvang skole og 
styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral  
I henhold til kommunelovens § 7-10, 4.ledd innstilles det ny vararepresentant til 
tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H, ny kommunal varamedlem til Solvang skole og nytt 
styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner. 
 

2. Som ny 1.vararepresentant til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges:…………………………………………. 
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021 velges:………………………………………….. 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges:………………………………………….. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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