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Søknad om fritak fra politiske verv - Ingrid Endrerud (Ap)
Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak:
Ingrid Endrerud (Ap) innvilges permisjon fra sine verv som 3. vararepresentant i fylkestinget,
1. vararepresentant i Hovedutvalg for utdanning i perioden hun besitter rollen som politisk rådgiver i
Kunnskapsdepartementet.
Som ny vararepresentant i fylkestinget velges:
Som ny vararepresentant i Hovedutvalg for utdanning velges:

Tron Bamrud
Fylkeskommunedirektør

Bakgrunn:
Ingrid Endrerud (Ap) skriver følgende i sin søknad av 16.10.2021:
«Jeg har fra 14. oktober 2021 fått jobb som politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet for
kunnskapsminister Tonje Brenna.
Det er selvsagt stor stas og jeg gleder meg veldig til å gyve løs på spennende og store oppgaver.
Dessverre innebærer det at jeg ikke lengre kan møte i fylkestinget i Innlandet, ei heller i utvalg.
Jeg ønsker å søke fritak den tid jeg har stillingen som politisk rådgiver i regjeringsapparatet. Dersom
jeg slutter i denne jobben før valgperioden i Innlandet er over, så ønsker jeg selvsagt å komme
tilbake til mine folkevalgte plikter.»
Reglene som regulerer midlertidig uttreden følger av kommuneloven (merk vår understrekning og
utheving)
«§ 7-9.Uttreden og fritak
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger
er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.
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.
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over».

«§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den
gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen
de er valgt.
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre
måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket
gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 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.
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.
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller
et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer
(suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert
med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det,
hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer.
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som
skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller
fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved
nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen.
Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen
over varamedlemmer.»
Vararepresentant i fylkesting – midlertidig fritak
Vararepresentasjon i Hovedutvalg for utdanning - midlertidig uttreden – varamedlem velges fra den
gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte, jf. Kommunelovens § 7-10 fjerde ledd.
Ny vararepresentant for Arbeiderpartiet til fylkestinget: Det foreslås at varalisten for
Arbeiderpartiet til fylkestinget suppleres med en person – kandidat nr. 46 på valglista til
Arbeiderpartiet er Elin Mikaelsen.

