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Jens Kristian Baustad - Søknad om fritak fra vervet som medlem i Viltnemnda 

Administrasjonens innstilling 

1. Jens Kristian Baustad innvilges fritak fra vervet som medlem av viltnemnda da han har flyttet fra 

kommunen.  Jfr. Kommunelovens §15 pkt. 1. 

 

2. Som medlem i Viltnemnda velges………………………………………………………………………..  

Jfr. Kommunelovens §16 pkt. 3 

 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Jens Kristian Baustad skriver i e-post av 11.09.2012: 

 

”Jeg søker med dette om fritak fra mitt verv i viltnemnda i Nesseby kommune på grunn av at jeg har flyttet til Sør-

Varanger kommune.” 

 

Vurderinger 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier følgende i §15 pkt. 1 og 2: 

 

1. 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.  

2. 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.  
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Videre sies det i §16 pkt. 3, 5 og 6:  

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og 

fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 

den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 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.  

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt 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 varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det 

så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 

suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller 

fylkesutvalget.  

6. 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.  

 

 

 

 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


