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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad datert 06.05.2016. 
 
Saksutredning: 
Marthe Lang-Ree søker om fritak fra vervet som fast representant i kommunestyret, 
formannskapet og andre tilhørende verv tom 31.12.2016. 
Marthe Lang-Ree er valgt inn i følgende politiske verv for Øyer kommune for perioden 
22.10.2015- 31.10.2019: 

 Kommunestyret – fast medlem 

 Formannskapet – fast medlem 

 Valgnemnda – fast medlem (konsekvens av formannskapet) 

 Partssammensatt utvalg – fast medlem (konsekvens av formannskapet) 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem 

 Kommunereformen, prosjektgruppe  – fast medlem (avsluttes juni 2016) 

 Kommunereformen, styringsgruppe  – fast medlem (avsluttes juni 2016) 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem 

 Representant til Regionrådet – fast medlem 
 
Søknaden fremmes på bakgrunn av sykdom, og fritak fra politiske verv er anbefalt av 
legene. 
 
Vurdering: 
I kommuneloven § 15.2 heter det følgende: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet». 
 
 
 
 



Rådmannens forslag til innstilling: 
Marthe Lang-Ree innvilges fritak fra sine politiske verv for Øyer kommune for perioden 
01.06.2016 – 31.12.2016. 
 
Som representanter for perioden 01.06.2016 – 31.12.2016 velges: 

 Kommunestyret – fast medlem: 

 Formannskapet – fast medlem: 

 Valgnemnda – fast medlem: 

 Partssammensatt utvalg: 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem: 

 Kommunereformen, prosjektgruppe  – fast medlem: 

 Kommunereformen, styringsgruppe  – fast medlem: 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem: 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem: 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem: 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem: 

 Representant til Regionrådet – fast medlem: 
 
Sveinar Kildal Laila Odden 
Rådmann 


