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Fritak fra politiske verv i Marker kommune Kjell Erik Haug 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/13 Kommunestyret 29.10.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kjell Erik Haug  gis fritak fra verv som fast representant av kommunestyret  for FrP.  
 
Tor Morten Larsen trer inn som fast representant  for FrP i kommunestyret for resten av 
valgperioden. 
 
 
Sammendrag: 
Viser til e-post mottatt her 21. oktober 2013 fra Kjell Erik Haug der han søker fritak fra 
politiske verv i Marker kommune da han har flyttet fra Marker. 
 
Kjell Erik Haug  er fast representant i kommunestyret 
 
 
Bakgrunn: 
I henhold til kommunelova (Kl) § 15 nr. 1 framgår følgende: 
”Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to 
år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.” 
 
På bakgrunn av dette vil ikke Kjell Erik Haug være valgbar til politiske verv i Marker 
kommune etter at flyttingen er registrert. Dersom Haug  blir registrert tilbakeflyttet i løpet av 
en toårsperiode etter registrert utflytting, følger det av Kl. § 15 nr 1 annet punktum at han trer 
inn i vervet igjen. Det følger videre av lovens kommentarer at en slik gjeninntreden ikke bare 
ansees som en rett, men som en plikt for vedkommende. Dersom så skjer vil det bli fremmet 
ny sak for kommunestyret. 
 
Når det gjelder hans fredtreden som fast representant i kommunestyret vises  det til 
bestemmelsene Kl. § 16 nr. 2 slår fast følgende:  
 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
 
 
 
Konklusjon: 
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Kjell Erik Haug gis fritak fra verv som fast representant  i kommunestyret for FrP. 
Tor Morten Larsen rykker opp som fast representant i kommunestyret for FrP. 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Kjel Erik Haug.  
 
 


	Møteinnkalling
	Fritak fra politiske verv i Marker kommune Kjell Erik Haug


Fra:	Privat [kjellerikhaug@online.no]
Sendt:	21. oktober 2013 23:22
Til:	Hanne B Hattestad
Emne:	Fritak fra  Kommunestyre

Oppfølgingsflagg:	Følg opp
Status for flagg:	Flagget

Kategorier:	Rød kategori

Til Ordfører og kommunestyret     21. Oktober 2013

Jeg vil be om fritak fra verv i  kommunestyre i Marker.

Jeg har flyttet til Halden kommune og har ingen adresse lenger i marker

Jeg ønsker dere alle lykke til vidre.

Med hjertelig hilsen

Kjell Erik Haug





