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Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

6/15 14/3445    

 Valg av varamedlem til formannskapet   

 

7/15 15/705    

 Valg av varamedlem til formannskapet   

 

8/15 15/2170    

 Permisjon fra politiske verv Elise Loftheim  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 26.02.2015 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 

 

 



   

 Sak 6/15 

 Side 2   

 

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Valgnemnda 26.02.2015 

28/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig slik 

den foreligger i dag. 

 

2. Dersom det konkluderes at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det foretas 

et suppleringsvalg.  

 

3. Som vararepresentant til formannskapet velges……….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet.  

 

Viser til pkt 4 i vedtak fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda vil avklare suppleringsvalg til formannskapet/valgnemnd og legge fram egen 

sak i kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til notat fra kommuneadvokat Dag Reite . 

 

Vurdering 
Det må tas først stilling til om de eksisterende varamannslistene til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Gravermoen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv.  

Dersom eksiterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i Kommuneloven § 16 nr 5 og nr 6 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15.  

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 



  Sak 6/15 

 

 Side 3   

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 7/15 

 Side 4   

 

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Arkivsaksnr.: 15/705   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Valgnemnda 26.02.2015 

29/15 Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig slik 

den foreligger i dag. 

 

2. Dersom det konkluderes med at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det 

foretas et suppleringsvalg. 

 

3. Som varamedlem til formannskapet velges…………………………. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen (Ap)  har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet 

 

Viser til pkt 2 i vedtaket fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå formannskapet 

med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. Suppleringsvalg avgjøres i 

kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til vedlagte notat fra kommuneadvokaten Dag Reite. 

 

Vurdering 
Det må først tas stilling til om de eksisterende varamannsliste til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Korneliussen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv. 

Dersom eksisterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i kommuneloven §16 nr 5 og nr 6. 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15. 

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 



  Sak 7/15 

 

 Side 5   

 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



   

 Sak 8/15 

 Side 6   

 

 

Permisjon fra politiske verv Elise Loftheim 

 

Arkivsaksnr.: 15/2170   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/15 Valgnemnda 26.02.2015 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Elise Loftheim innvilges permisjon for vervet som folkevalgt for resten av valgperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 
Elise Loftheim har begrunnet søknaden om fritak  fra sitt politiske verv at det er svært 

krevende med både mange eksamener  knyttet til studiene i Bergen, samt ønske om å gjøre en 

best mulig jobb som folkevalgt. Hennes eksamener ligger tett opp til møteplanene for 

kommunestyret, slik at det blir vanskelig å kombinere dette. Hun ønsker å prioritere studiene. 

 

Vurdering 
Ut i fra en samlet vurdering, er det forståelse at Loftheim prioriterer studiene i Bergen. 

  

 
 

 Ringerike kommune, 26.02.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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SAKSLISTE  NR 2   
 

 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

6/15 14/3445    

 Valg av varamedlem til formannskapet   

 

7/15 15/705    

 Valg av varamedlem til formannskapet   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 19.02.2015 

 

 

KJELL B. HANSEN 

LEDER 

 



   

 Sak 6/15 

 Side 2   

 

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Arkivsaksnr.: 14/3445   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Valgnemnda 26.02.2015 

/ Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig slik 

den foreligger i dag. 

2. Dersom det konkluderes at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det foretas 

et suppleringsvalg.  

3. Som vararepresentant til formannskapet velges……….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet.  

 

Viser til pkt 4 i vedtak fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda vil avklare suppleringsvalg til formannskapet/valgnemnd og legge fram egen 

sak i kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til notat fra kommuneadvokat Dag Reite . 

 

Vurdering 
Det må tas først stilling til om de eksisterende varamannslistene til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Gravermoen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv.  

Dersom eksiterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i Kommuneloven § 16 nr 5 og nr 6 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15.  

 
 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

saksbehandler: Merete Røst 



   

 Sak 7/15 

 Side 3   

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Arkivsaksnr.: 15/705   Arkiv: 033 &16  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Valgnemnda 26.02.2015 

/ Kommunestyret 26.02.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig slik 

den foreligger i dag. 

 

2. Dersom det konkluderes med at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det 

foretas et suppleringsvalg. 

 

3. Som varamedlem til formannskapet velges…………………………. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen (Ap)  har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet 

 

Viser til pkt 2 i vedtaket fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå formannskapet 

med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. Suppleringsvalg avgjøres i 

kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til vedlagte notat fra kommuneadvokaten Dag Reite. 

 

Vurdering 
Det må først tas stilling til om de eksisterende varamannsliste til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Korneliussen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv. 

Dersom eksisterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i kommuneloven §16 nr 5 og nr 6. 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15. 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

saksbehandler: Merete Røst 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3445-5   Arkiv: 033 &16  

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig 

slik den foreligger i dag. 

 

2. Dersom det konkluderes at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det 

foretas et suppleringsvalg.  

 

3. Som vararepresentant til formannskapet velges……….. 

 

Innledning / bakgrunn 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet.  

 

Viser til pkt 4 i vedtak fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda vil avklare suppleringsvalg til formannskapet/valgnemnd og legge fram egen 

sak i kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til notat fra kommuneadvokat Dag Reite . 

 

Vurdering 
Det må tas først stilling til om de eksisterende varamannslistene til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Gravermoen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv.  

Dersom eksiterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i fra 

gjeldende regler i Kommuneloven § 16 nr 5 og nr 6 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15.  



 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



NOTAT 

 
18. februar 2015 

Til:  Personalavdelingen ved Merete Røst 
Fra:  Kommuneadvokat Dag Erlend Reite  
 
 

Reglene for supplering av varamannsrekken til formannskapet. 

Viser til samtale oss i mellom der du redegjorde for kommunestyrets vedtak som lyder: 

«Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå 
formannskap med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. 
Suppleringsvalg avgjøres i kommunestyrets februarmøte». 

Du ba om en vurdering og den følger her.  

Slik jeg forstår saksforholdet så er kommunestyrerepresentant Anne Kathrine Korneliussen og 
Lise Kihle Gravermoen trådt varig ut av kommunestyret. Det er foretatt suppleringsvalg til  
deres faste plasser i hovedkomiteene. Det som nå er spørsmålet er hvordan man eventuelt 
supplerer varalisten(e) til formannskapet.  

2. Rettslig vurdering.  

De to relevante bestemmelsene i kommuneloven er gjengitt nedenfor. Kommuneloven § 16 
nr. 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppe varamedlemmer til formannskap, fylkesutvalget 
eller annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget utilstrekkelig, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige 
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er 
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til 
formannskapet eller fylkesutvalget» 

Kommuneloven § 16 nr. 6 lyder: 

«Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller 
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende 
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.» 
 

Det første man må ta stilling til er følgelig om de eksisterende varalistene til formannskapet 
har blitt utilstrekkelige. Det er kun da man har grunn til å velge nye varaer. Korneliussen og 
Gravermoen står på hver sin liste, så i prinsippet må hver liste vurderes for seg.  
 



Hvis man kommer til at listen(e) har blitt utilstrekkelige, så må det foretas suppleringsvalg.   
 
Det er lovfestet i § 16 nr. 6 at det er den gruppe som den uttredende tilhørte, som i så fall 
fremmer forslag til ny representant og at kommunestyret følger innstillingen gitt at de 
lovbestemte kravene til minst 40 % andel for hvert kjønn er oppfylt.   
 
Man trenger ved suppleringsvalget ikke å velge navn kun fra varalisten. Det er i tillegg en 
uskreven regel at det tilrettelegges for at den politiske balansen i formannskapet (og det kan 
man i dette tilfelle utvide til å gjelde varamannsrekken) opprettholdes ved slike 
suppleringsvalg.  
 
3. Konklusjon: 
Først må det tas stilling til om varamannslistene for hhv. Ap, H, V og Krf som den ene 
gruppen, og Frp, Sol og Sp som den andre gruppen har blitt utilstrekkelig som følge av at 
henholdsvis Korneliussen og Gravermoen har trådt varig ut.  
 
Forutsatt at man svarer ja til dette, så foretas suppleringsvalg ved at kommunestyret velger 
den nye varamann som den respektive gruppe utpeker. Basert på den uskrevne regel om å 
opprettholde den politiske balansen er det naturlig at det parti som har «mistet» sin 
representant på varalisten gis forrang til å utpeke den som skal erstatte tidligere vara.     
 



SAKSFRAMLEGG 

 
Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/705-4   Arkiv: 033 &16  

 

Valg av varamedlem til formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Valgnemnda tar stilling til om varamannsrekken til formannskapet er tilstrekkelig 

slik den foreligger i dag. 

 

2. Dersom det konkluderes med at varamannsrekken ikke er tilstrekkelig nok, kan det 

foretas et suppleringsvalg. 

 

3. Som varamedlem til formannskapet velges…………………………. 

 

Innledning / bakgrunn 
Anne Katrine Korneliussen (Ap)  har blitt innvilget varig fritak fra sine folkevalgte verv ut 

valgperioden. Det har blitt valgt inn representanter i hennes faste verv. Unntaket var vervet 

som vara til formannskapet 

 

Viser til pkt 2 i vedtaket fra kommunestyret den 29.01.15: 

Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå formannskapet 

med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. Suppleringsvalg avgjøres i 

kommunestyrets februarmøte. 

 
Beskrivelse av saken 
Viser til vedlagte notat fra kommuneadvokaten Dag Reite. 

 

Vurdering 
Det må først tas stilling til om de eksisterende varamannsliste til formannskapet har blitt 

utilstrekkelige ved at representanten Korneliussen har trådt varig ut av sine folkevalgte verv. 

Dersom eksisterende varamannsliste er utilstrekkelig, så foretas det et suppleringsvalg ut i 

fra gjeldende regler i kommuneloven §16 nr 5 og nr 6. 

 

Vedlegg 
Notat fra kommuneadvokaten, dat. 18.02.15. 



 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



NOTAT 

 
18. februar 2015 

Til:  Personalavdelingen ved Merete Røst 
Fra:  Kommuneadvokat Dag Erlend Reite  
 
 

Reglene for supplering av varamannsrekken til formannskapet. 

Viser til samtale oss i mellom der du redegjorde for kommunestyrets vedtak som lyder: 

«Valgnemnda anmoder kommuneadvokaten og saksbehandler å gjennomgå 
formannskap med vararekke i forhold til regelverk og suppleringsvalg. 
Suppleringsvalg avgjøres i kommunestyrets februarmøte». 

Du ba om en vurdering og den følger her.  

Slik jeg forstår saksforholdet så er kommunestyrerepresentant Anne Kathrine Korneliussen og 
Lise Kihle Gravermoen trådt varig ut av kommunestyret. Det er foretatt suppleringsvalg til  
deres faste plasser i hovedkomiteene. Det som nå er spørsmålet er hvordan man eventuelt 
supplerer varalisten(e) til formannskapet.  

2. Rettslig vurdering.  

De to relevante bestemmelsene i kommuneloven er gjengitt nedenfor. Kommuneloven § 16 
nr. 5 lyder: 

«Er antallet varamedlemmer eller en gruppe varamedlemmer til formannskap, fylkesutvalget 
eller annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget utilstrekkelig, kan 
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige 
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er 
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til 
formannskapet eller fylkesutvalget» 

Kommuneloven § 16 nr. 6 lyder: 

«Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal 
rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller 
fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende 
gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.» 
 

Det første man må ta stilling til er følgelig om de eksisterende varalistene til formannskapet 
har blitt utilstrekkelige. Det er kun da man har grunn til å velge nye varaer. Korneliussen og 
Gravermoen står på hver sin liste, så i prinsippet må hver liste vurderes for seg.  
 



Hvis man kommer til at listen(e) har blitt utilstrekkelige, så må det foretas suppleringsvalg.   
 
Det er lovfestet i § 16 nr. 6 at det er den gruppe som den uttredende tilhørte, som i så fall 
fremmer forslag til ny representant og at kommunestyret følger innstillingen gitt at de 
lovbestemte kravene til minst 40 % andel for hvert kjønn er oppfylt.   
 
Man trenger ved suppleringsvalget ikke å velge navn kun fra varalisten. Det er i tillegg en 
uskreven regel at det tilrettelegges for at den politiske balansen i formannskapet (og det kan 
man i dette tilfelle utvide til å gjelde varamannsrekken) opprettholdes ved slike 
suppleringsvalg.  
 
3. Konklusjon: 
Først må det tas stilling til om varamannslistene for hhv. Ap, H, V og Krf som den ene 
gruppen, og Frp, Sol og Sp som den andre gruppen har blitt utilstrekkelig som følge av at 
henholdsvis Korneliussen og Gravermoen har trådt varig ut.  
 
Forutsatt at man svarer ja til dette, så foretas suppleringsvalg ved at kommunestyret velger 
den nye varamann som den respektive gruppe utpeker. Basert på den uskrevne regel om å 
opprettholde den politiske balansen er det naturlig at det parti som har «mistet» sin 
representant på varalisten gis forrang til å utpeke den som skal erstatte tidligere vara.     
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2170-2   Arkiv: 033 &16  

 

Permisjon fra politiske verv Elise Loftheim 

 

Forslag til vedtak: 
 

Elise Loftheim innvilges permisjon for vervet som folkevalgt for resten av valgperioden. 

 

Innledning / bakgrunn 
Elise Loftheim har begrunnet søknaden om fritak  fra sitt politiske verv at det er svært 

krevende med både mange eksamener  knyttet til studiene i Bergen, samt ønske om å gjøre 

en best mulig jobb som folkevalgt. Hennes eksamener ligger tett opp til møteplanene for 

kommunestyret, slik at det blir vanskelig å kombinere dette. Hun ønsker å prioritere 

studiene. 

 

 Vurdering 

Ut i fra en samlet vurdering, er det forståelse at Loftheim prioriterer studiene i 

Bergen. 
  

 
 

 Ringerike kommune, 26.02.2015 

 

 

 

 Kjell B Hansen 

 Leder av valgnemnda 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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