
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 12.12.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Sak "Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst" og "Krav om 
lovlighetskontroll" vil komme i tilleggsinnkalling. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2019 
Sak nr. Sakstittel  
119/19 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 

101/19 - Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - 
Ingelin Noresjø 

 

 
 
 
Fauske, 06.12.19 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/18166     
 Arkiv sakID.: 19/2563 Saksbehandler: Marlen Rendall Berg 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
119/19 Kommunestyre 12.12.2019 

 
 
Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 101/19 - Søknad om 
midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 07.11.2019 i sak 101/19 
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling av lovlighetskontroll. 

 
 
Vedlegg: 
28.11.2019 Krav om lovlighetskontroll 1427820 

12.11.2019 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 1424085 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte krav om lovlilghetskontroll og kommunestyresak 101/19. 
 
Etter kommuneloven § 27-1 heter det: 
 

Tre eller flere medlemmer av kommuenstyret eller fylkestinget kan sammen kreve at 
departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Det samme kan tre eller flere medlemmer av 
representantskapet i et interkommunalt politisk råd. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra 
vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for det 
organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til 
departementet. 

 
Kravet om lovllighetskontroll ble fremmet innen fristen. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Krav om  lovlighetskontroll jmf. kommunelovens §  59

Arbeiderpartiet, Fellesliste, Rødt og Sosialistisk Venstreparti vil med dette kreve lovlighetskontroll i

kommunestyresak  101/19  — Søknad  om midlertidig fritak fra kommunale verv -Ingelin Noresjø.

Kommunestyret valgte nytt formannskap i  sitt konstituerende møte 3. oktober  i  sak 044/19.

Formannskapet består av 9 medlemmer og valget ble gjennomført som avtalevalg. Formannskapets

medlemmer utgår fra fire ulike grupperinger, med separate varamannslister.

Valg av formannskap 3. oktober var etter vår oppfatning i tråd med kommuneloven.

Representanten lngelin Norsejø søkte i ettertid om permisjon fra sine vervi Fauske kommune, med

begrunnelse i hennes verv som fylkesråd i Nordland. Kommunestyret innvilget søknad, men det erå

bemerke at Noresjøs inntreden i det nye fylkesrådet var godt kjent før kommunestyret konstituerte

seg 3. oktober.

Ikommunestyresak  101/19  innvilget kommunestyret søknaden om fritak og et flertall  i

kommunestyret valgte å erstatte Noresjø med en mann. Dette betyr at det fra den aktuelle listen

Nordesjø representerer er tre menn og en kvinne. l tillegg ble formannskapet sett under ett redusert

fra  4  av 9 medlemmer, til 3 av 9 medlemmer.

Dette mener de overnevnte partier strider mot kommunelovens  §  38 a og  §  36 nr. 2

På denne bakgrunn ber de 4 partier departementet foreta en lovlighetskontroll av nevnte vedtak.

Hilde Dvb Is-Christian Steinbakk

Arbeiderpartiet Fellesliste

_ %

Aam- ØØØØ/
Rødt - Sosialistisk Venstrepartti
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Sak nr.   Dato 

066/19 Formannskap 29.10.2019 

101/19 Kommunestyre 07.11.2019 

 
 

Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Ingelin Noresjø midlertidig fritak fra 

sine politiske verv i Fauske kommune så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland 
fylkeskomme. 

 
2. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 tredje ledd rykker følgende opp som fast medlem i 

kommunestyret i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Høgstvn. 8, 8200 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges som nytt fast medlem for Høyre, 

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet i permisjonstiden: 
· ………………………………. 

 
4. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges ny 3. vararepresentant for 

Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet til representantskapet i IRIS 
Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
· ………………………………. 

 
 
Formannskap 29.10.2019: 
 
Behandling: 

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
FOR- 066/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Saken ble oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Kommunestyre 07.11.2019: 
 
Behandling: 

Siv Anita J. Brekke (H) foreslo: 
3. Audun Krarup Jonassen 



4. Audun Krarup Jonassen 
 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
H's forslag pkt. 3 ble vedtatt med 20 (5AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 1R, 5SP) mot 7 (4FL, 1R, 2SV) stemmer. 
H's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 101/19 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Med hjemmel i kommunelovens § § 7-9 andre ledd innvilges Ingelin Noresjø midlertidig fritak fra 

sine politiske verv i Fauske kommune så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland 
fylkeskomme. 

 
2. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 tredje ledd rykker følgende opp som fast medlem i 

kommunestyret i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske 

 
3. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges som nytt fast medlem for Høyre, 

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i formannskapet i permisjonstiden: 
· Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske 

 
4. Med hjemmel i kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges ny 3. vararepresentant for 

Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet til representantskapet i IRIS 
Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 

· Audun Krarup Jonassen, Aspvn. 7, 8209 Fauske 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) signaliserte at det vil bli fremmet lovlighetskontroll. 

 
Vedlegg: 

08.10.2019 Søknad om permisjon fra verv - Ingelin Noresjø 1422980 

08.10.2019 Søknad om permisjon fra verv - Ingelin Noresjø 1422980 

22.10.2019 Angående søknad om fritak 1424273 

22.10.2019 Angående søknad om fritak 1424273 

 

Sammendrag: 
Det vises til søknad fra Ingelin Noresjø vedrørende midlertidig fritak fra kommunale verv i Fauske 
kommune, så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland fylkeskommune.  
 
Etter kommuneloven § 7-9, andre ledd kan kommunestyret etter søknad frita, midlertidig eller for 
resten av valgperioden, den som ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
henne. 
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helsetilstand, familieforhold eller 
andre velferdsgrunner. 
 
Kommunestyret skal utøve et skjønn jfr. formuleringen ”kan – frita”. Etter at det er fastslått at 
fritaksgrunn er tilstede, må kommunestyret vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Det må her 
tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. Når kommunestyret behandler søknaden, skal de 
legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent da personen ga sitt samtykke til å bli valgt til vervet. 



 
Etter kommuneloven § 10-2 tredje ledd skal personer som velges som medlem av fylkesråd, fratre sine 
øvrige kommunale verv i funksjonstiden. 
 
Rådmannen anbefaler at søknaden om midlertidig fritak imøtekommes og innstiller på at Ingelin Noresjø 
innvilges midlertidig fritak fra følgende verv så lenge hun har funksjonen som fylkesråd i Nordland 
fylkeskommune: 
· Kommunestyret – fast medlem 
· Formannskapet – fast medlem 
· Representantskapet i IRIS SALten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS – 3. 

vararepresentant 

 
Etter kommunelovens § 7-10 tredje ledd vil varamedlemmer tre inn i den nummerorden de er valgt i 
kommunestyret. I samtaler med fylkesmannen og departementet mener de at permisjoner på ubestemt 
tid, som følge av politiske verv, bør behandles på samme måte som endelig uttreden. 
 
Etter kommunelovens § 7-10 fjerde ledd velges det nytt varamedlem i formannskapet, selv om det er 
valgt varamedlem, fra samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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