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FOLLDAL, 05.04.2018 
 
Hilde Frankmo Tveråen 
ordfører 
 
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører. 
Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette.  
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling 
 
Møtet er åpent for publikum. 



Gruppemøte avholdes mandag før kommunestyremøte på kommunehuset Nyberg. 
AP   kl 19.00. 
SP    kl 19.30. 
SL    kl 19.30. 
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Sak  9/18 
ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2017  
 
 

Arkiv:  X64 Saksbehandler: 
Arkivsaksnr.:  18/118 Eva Tørhaug 
 

Behandling av saken: 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
9/18 Kommunestyret 12.04.2018 
 

 
Vedlegg: 
Årsmelding eldrerådet 2017 
 
Saksopplysninger: 
I følge LOV 1991-11-08 nr 76: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova] § 
4 fjerde ledd, skal eldrerådet hvert år utarbeide årsmelding som også skal legges fram for 
kommunestyret.  
En slik årsmelding skal inneholde oversikt over rådets medlemmer, antall møter og antall saker. Den 
kan også inneholde oversikt over instanser som har gjort henvendelser til rådet, og uttalelser rådet 
har kommet med i løpet av året. Meldingen kan også inneholde resultat av de sakene eldrerådet har 
behandlet, og i hvilken utstrekning eldrerådets syn har blitt tatt hensyn til. Det bør også framgå av en 
årsmelding om medlemmene har deltatt på kurs og konferanser.  
 
Det har vært stor aktivitet i eldrerådet i Folldal i 2017, noe årsmeldingen viser. I tillegg til å uttale 
seg og komme med innspill til kommunens budsjett, så har rådet på eget initiativ tatt tak i saker de 
har ansett som viktige. Flere av medlemmene har deltatt på møter og kurs utenfor kommunen, og det 
har vært brukt store ressurser på å arrangere Eldredagen. 
 
Saksvurdering: 
Eldrerådet har lagt ned en stor innsats i 2017.  En egen årsmelding for eldrerådet, som legges fram 
for kommunestyret, sikrer at kommunestyret gjøres kjent med eldrerådets arbeid gjennom året.  
 
Eldrerådets vedtak: 
Årsmelding vedtas som fremlagt. 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding fra eldrerådet 2017 tas til orientering. 
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Sak  10/18 
ENDRINGER I ELDRERÅDETS SAMMENSETNING  
 
 

Arkiv:  033 &16 Saksbehandler: 
Arkivsaksnr.:  18/13 Hilde Frankmo Tveråen 
 

Behandling av saken: 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
10/18 Kommunestyret 12.04.2018 
 

 
Vedlegg: Ingen 
 
Melding om vedtak sendes til: 
Gunnveig Bekken Brattbakken 10, 2580 FOLLDAL 
Kjellaug Eiklid, Folldalsvegen 4425, 2582 Grimsbu 
 
Andre dokumenter i saken: 
1. SØKNAD OM FRITAK FRA VERV, datert 05.01.2018 
2. TREKKER SØKNAD OM FRITAK FRA VERV , datert 24.01.2018 
3. ENDRINGER I ELDRERÅDETS SAMMENSETNING, datert 28.03.2018 
 
Saksopplysninger: 
Gunnveig Bekken søkte i brev datert 05.01.18 om fritak fra vervet som medlem i eldrerådet.  
Begrunnelsen var høy alder.  I telefonsamtale 24.01.18 trakk hun søknaden og sa seg villig til å være 
varamedlem i stedet for medlem.  
 
Det skal være kjønnsbalanse i rådet, så det må velges en kvinne som nytt medlem. En måte å løse 
saken på er at en av kvinnene som er personlig varamedlem for de to mennene som er foreslått av de 
eldre, velges som nytt medlem, og at Gunnveig Bekken overtar varamedlemsplassen til denne.  
 
Da det er de eldre sine medlemmer i rådet som berøres, ble eldrerådets leder kontaktet om 
situasjonen, og tilbakemeldingen var at de ønsket at Kjellaug Eiklid og Gunnveig Bekken bytter 
plass i rådet.  Kjellaug Eiklid er i dag valgt som personlig varamedlem for Jan Carlo Antonsen. Det 
betyr at Kjellaug Eiklid foreslås som nytt medlem og Gunnveig Bekken som nytt personlig 
varamedlem for Jan Carlo Antonsen. 
 
Saksvurdering: 
Den skisserte løsningen anses som fornuftig, og er den enkleste måten å løse dette på.  Kjellaug 
Eiklid er som varamedlem godt kjent med rådets arbeid da hun som varamedlem har mottatt både 
innkallinger og møteprotokoller for rådet i denne perioden. 
 
Ordførers innstilling: 
Kjellaug Eiklid velges som nytt medlem i eldrerådet.  Hun erstatter Gunnveig Bekken som velges 
som nytt personlig varamedlem for Jan Carlo Antonsen. 
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Sak  11/18 
SØKNAD OM MIDLER FRA BYGDEBOKFONDET TIL SETERBOK FOR FOLLDAL  
 
 

Arkiv:  242 C Saksbehandler: 
Arkivsaksnr.:  18/33 Jens Jørgen Jensen 
 

Behandling av saken: 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
16/18 Formannskapet 22.03.2018 
11/18 Kommunestyret 12.04.2018 
 

 
Melding om vedtak sendes til: 
Arild Alander, Oddgardan 11, 2580 FOLLDAL 
Jon Olav Ryen, Liavegen 22, 2580 FOLLDAL 
Geir Olav Slåen, Holhaugen, 10  2584 DALHOLEN 
 
Vedlegg: 
Bygdebokfondet vedtekter 
 
Andre dokumenter i saken: 
1. SØKNAD OM MIDLER FRA BYGDEBOKFONDET TIL SETERBOK FOR FOLLDAL - 
SØKNAD MED PROSJEKTFRAMSTILLING , datert 16.01.2018 
 
Saksopplysninger: 
I søknaden vises det til at tiltaket er en spesielt viktig del av kulturhistorien for Folldal. Det vises 
også til at det er en del av historien hvor de sentrale informantene er i en alder som gjør at det haster 
når det gjelder innsamling og registrering. 
 
Det søkes om tilskudd til innsamling av opplysninger og registreringer av seterlandskap, byggeskikk, 
fortellinger, bilder, driftsformer og annen viktig dokumentasjon som skal digitaliseres og 
systematiseres.  
 
De tre søkerne Geir Olav Slåen, Jon Olav Ryen og Arild Alander legger vekt på at denne 
bygdeboken om seterlivet overføres digitalt til kommunen.  
 
Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt kr 960.000,- og planlagt opplag for boka er 800 eksemplarer. 
Det søkes om kr 250.000,- fra bygdebokfondet. 
 
Nabokommunen har nylig lansert utgivelse av seterbok for Dovre, hvor responsen med 180 oppmøtte 
på lanseringen viser at det er et tema innbyggere i sin alminnelighet ser på som viktig. 
 

Saksvurdering: 
Kommunestyret vedtok 10.12.2015 kommunedelplan for seterområdene i Folldal kommune. Denne 
planen vil være med å sikre en framtidig forvaltning av områdene som har hatt stor betydning for 
primærnæringen sin betydningsfulle plass i fjellkommunen.  
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Som et kompletterende og supplerende tilskudd til denne planen vil en registrering av alle setrene 
med fotomateriale, fortellinger, driftsformer, og byggeskikk mv utgitt i bokform, kunne bidra til en 
dokumentasjon som er nyttig både for enkeltmennesket, og også for framtidige kulturopplevelser. 

Det er ønskelig med et delkapittel som omhandler interiør og planløsninger som er representative for 
setrenes oppholds- og driftsbygninger i Folldal. Dette foreslås inkludert fordi interiøret viser viktige 
sider av dagliglivet. Fotomaterialet i et slikt kapittel skal på grunn av sikkerhet for gjenstander ikke 
kunne knyttes opp til en spesifikk seter. Prosjektframstillingen viser gode konkrete mål for 
dokumentasjon på mange viktige områder med unntak av forannevnte emne. Seterboken vil bli et 
meget positivt bidrag og en viktig del av kulturminneplanen. Hedmark fylkeskommune har i sitt 
innspill til planprogrammet for kulturminneplanen også nevnt følgende: «Kulturlandskapet med den 
særegne bygningsarven i Einunndalen har høy verneverdi» 

For ettertiden vil denne boken potensielt ha stor betydning for både forvaltningen, reiseliv, 
tilleggsnæring innen landbruk og ikke minst innen reiselivsutviklingen.   

De tre søkerne har alle lang erfaring og kunnskapen som kreves for å gjennomfører denne 
produksjonen. 

I en normal situasjon ville saken ha vært en del av Kulturminneplanens handlingsdel, men som nevnt 
i saksopplysningen er det viktig å igangsette dette så hurtig som mulig på grunn av informantenes 
alder. 

Det omsøkte beløpet på kr 250.000,- vurderes som noe høyt med bakgrunn i at det offentlige ikke har 
direkte innflytelse på det redaksjonelle, og ikke tidligere har gitt så betydelige beløp til private 
bokutgivere. Tiltaket ses likevel på som så positivt og spektakulært, at salget kan bli høyere enn 
budsjettert med her, og dermed realiserbart.  

Formålet er i tråd med bygdebokfondets vedtekter. 

 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anmoder formannskapet om å fatte følgende vedtak:  
 
Det bevilges kr. 150.000,- fra bygdebokfondet til produksjon av seterbok for Folldal. Dette vedtas 
under forutsetning om at Folldal kommune tildeles retten til kostnadsfri bruk av innholdet i boken i 
sin helhet og det digitale arkivmaterialet (herunder bl.a. fotografier). Dette gjelder f.o.m. 5 år etter 
boklansering. 
 
Tilskuddet dekkes over bygdebokfondet. Saldo etter tildeling er pålydende kr. 609.330,- 
 
Behandling i Formannskapet 22.03.2018: 
Representanten Jon Olav Ryen (Sp) stilte spørsmål ved sin habilitet da han er part i saken. Han ble 
enstemmig erklært inhabil. Representanten Ronny Bekken Larsen (Rødt) tok Ryens plass under 
behandling av saken.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.   
 
Ryen tok igjen plass i møtet.  
 
Vedtak i Formannskapet 22.03.2018: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
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Det bevilges kr. 150.000,- fra bygdebokfondet til produksjon av seterbok for Folldal. Dette vedtas under 
forutsetning om at Folldal kommune tildeles retten til kostnadsfri bruk av innholdet i boken i sin helhet 
og det digitale arkivmaterialet (herunder bl.a. fotografier). Dette gjelder f.o.m. 5 år etter boklansering. 
 
Tilskuddet dekkes over bygdebokfondet. Saldo etter tildeling er pålydende kr. 609.330,- 
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Sak  12/18 
BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGER  
 
 

Arkiv:  153 Saksbehandler: 
Arkivsaksnr.:  18/195 Ole Håkon Flatøy 
 

Behandling av saken: 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
22/18 Formannskapet 22.03.2018 
12/18 Kommunestyret 12.04.2018 
 

 
Melding om vedtak sendes til: 
Revisjon Fjell IKS Rytrøa 14  2550 OS I ØSTERDALEN 
 
Andre dokumenter i saken: 
1. BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGER , datert 08.03.2018 
 
Saksopplysninger: 
Folldal kommune har i flere år hatt en del restanse på gjennomføring av vedtatte 
investeringsprosjekter. Etter at det ble tilsatt egen prosjektleder for investeringer er vi nå i ferd med 
få tatt unna mye av dette etterslepet.  
 
Blant annet fordi det er flere år siden budsjettene ble vedtatt, viser det seg at avsatt økonomisk 
ramme ikke alltid er tilstrekkelig når en får innhentet priser. Det legges med dette fram egen sak om 
budsjettjustering for to prosjekter som har stått på vent lenge og som det vil være svært uheldig med 
ett år ekstra utsettelse i påvente av ny finansiering gjennom den ordinære budsjettprosessen: 
 

• Maling aldersboliger (Furusvingen): 
Avsatt kr. 300.000 i 2014. Innhentet pris kr. 462.000. 

 
• Ombygging legekontorer: 
Avsatt kr. 100.000 i 2015. Beregnet omgjøring kr. 465.000 + inventar og oppgradering av 
pasientstoler kr. 135.000, totalt kr. 600.000,-. 

 
 
Saksvurdering: 
Maling aldersboliger:  
Boligene har neppe vært malt / beiset annet enn da de var nybygd. Behovet er derfor stort. Innhentet 
pristilbud forutsetter at alle boligene tas. Firmaet som har gitt pris ønsker å starte til våren, det trengs 
derfor en rask avklaring slik at kontrakt kan fastsettes. 
 
Ombygging legekontorer: 
Planlegging av ombyggingen har pågått i flere år, og planene har endret seg en del underveis. 
Prosjektet nå omfatter legekontorene, laboratorium og toaletter. Da budsjettrammen i sin tid ble 
fastsatt var det tenkt en vesentlig enklere ombygging enn det en ser nå, samtidig som det etter hvert 
også ble klart at det var stort behov for å få skiftet ut inventar (arbeidsbenker m.v.). Det er ikke 
innhentet konkret pristilbud på hele prosjektet men det er i dialog mellom TLU og legekontoret gjort 
en grundig jobb i planlegging og kalkuleringer for å få så riktige priser som mulig. Gjennomføring av 
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prosjektet er viktig både for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø og for å ivareta pasienter / besøkende 
på en best mulig måte.  
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta følgende: 
Folldal kommunes investeringsbudsjett endres som følger: 
 

1. Maling aldersboliger, prosjekt 5514, ansvar 055 
Rammen styrkes med kr. 170.000,-. Ny ramme kr. 470.000,-. 
 

2. Ombygging legekontorer, prosjekt 5017, ansvar 050 
Rammen styrkes med kr. 500.000,-. Ny ramme kr. 600.000,-. 

 
Finansiering: Finansieres med bruk av ubrukte lånemidler kr. 670.000,-. 
 
Behandling i Formannskapet 22.03.2018: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i Formannskapet 22.03.2018: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta følgende: 
Folldal kommunes investeringsbudsjett endres som følger: 
 

1. Maling aldersboliger, prosjekt 5514, ansvar 055 
Rammen styrkes med kr. 170.000,-. Ny ramme kr. 470.000,-. 
 

2. Ombygging legekontorer, prosjekt 5017, ansvar 050 
Rammen styrkes med kr. 500.000,-. Ny ramme kr. 600.000,-. 

 
Finansiering: Finansieres med bruk av ubrukte lånemidler kr. 670.000,-. 
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Sak  13/18 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
 
 

Arkiv:  033 &16 Saksbehandler: 
Arkivsaksnr.:  18/225 Torill Tjeldnes 
 

Behandling av saken: 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
13/18 Kommunestyret 12.04.2018 
 

 
Vedlegg: 
Søknad om fritak fra politiske verv datert 22.03.2018 
 
Melding om vedtak sendes til: 
Gro Eli Svendsen Slemmen, Bekkelagsvegen 13, 2580 FOLLDAL 
 
Saksopplysninger: 
Gro Eli Svendsen Slemmen søkte den 22.03.18 om fritak fra sine politiske verv i et år.  
Søknaden var begrunnet med at hun er konstituert som enhetsleder for NAV i perioden fram 
til og med 31.03.19.  
 
Kommunestyret vedtok 08.03.2018: 

1. Samarbeidsavtalen mellom Folldal kommune og NAV Hedmark vedtas. 
2. NAV Folldal forblir egen enhet inntil videre.  
3. Det gjøres en ny vurdering på organisering innen et år.  
 
Gro Eli Svendsen Slemmen har fått tilbud om å bli konstituert som enhetsleder i perioden, og 
har takket ja til dette. Slemmen har med dette tapt sin valgbarhet som politiker.  
 
Valgloven sier blant annet følgende om valgbarhet: 
«§ 3-3. Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 

(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er: 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann og 

b) den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er 

- administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, 

- leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående virksomheter, 

- sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, 

- ansvarlig for regnskapsfunksjonen, eller 

c) den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune.» 

 

Kommuneloven har bestemmelser som regulerer situasjoner når noen taper valgbarheten. 
«§ 15. Uttreden. Suspensjon. 

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.» 
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I lovens forarbeider åpnes det for å gjøre unntak ved konstituering av kortvarig karakter. 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-15/01 uttalt følgende:  

Midlertidig konstituering som leder av forvaltningsgren. Hvor lang periode skal til før 
valgbarheten går tapt? 

Sak 00/3752 Kommuneloven §§ 15 nr.1 og 16 nr. 4 

I en kommune var leder for hovedutvalget for helse og omsorg blitt konstituert som helse- og 

sosialsjef, i påvente av at denne stillingen skulle bli besatt. Vedkommende var av 

formannskapet gitt midlertidig fritak fra sitt verv som leder for hovedutvalget. Kommunen 

henvendte seg til departementet med bl.a. spørsmål om det er en maksimal tidsgrense for slike 

midlertidige fritak, før vedkommende må endelig fratre sitt verv etter kommuneloven § 15. 

Departementet tok utgangspunkt i hovedregelen om at en person som har en stilling som leder 

av forvaltningsgren, ikke er valgbar til politiske organer, jf. valgloven § 13 og kommuneloven 

§ 14. Dersom en valgt person i valgperioden får en stilling i kommunen som leder av en 

forvaltningsgren, skal denne personen tre endelig ut av organet, jf. kommuneloven § 15 nr. 1. 

Det er imidlertid forutsatt i forarbeidene til kommuneloven (NOU 1990:13 side 186) at en 

rent midlertidig og kortvarig konstitusjon i en stillingskategori som normalt gjør at personen 

taper valgbarheten, ikke fører til at vedkommende trer endelig ut av vervet som folkevalgt. 

Vedkommende må likevel tre ut av vervet så lenge konstitusjonen varer. 

Kommunal- og regionaldepartementet har tidligere uttalt at en konstituering på et halvt år er 

å regne som midlertidig, og dermed ikke faller inn under hovedregelen om endelig uttreden 

etter kommuneloven § 15 nr. 1. Departementet understreket i denne saken at spørsmålet om 

hvor lang konstitusjonen kan være - før den ikke kan sies å være av midlertidig og kortvarig 

karakter - likevel må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Fra departementets 

side er det således ikke fastsatt en endelig grense på seks måneder. 

 
I dette tilfelle varer konstitueringen i et helt år. Rådmannen vurderer det dit at hovedregelen i 
kommunelovens § 15 nr. 1 bør følges. Slemmen inngår i rådmannens ledergruppe i hele 
perioden så lengden på konstitueringen tilsier at valgbarheten kan ha gått tapt i denne 
kommunestyreperioden.  
 
Gro Eli Svendsen Slemmen representerer Arbeiderpartiet og er valgt som medlem av 
kommunestyret og formannskapet. Som formannskapsmedlem er hun også valgt som medlem 
i valgstyret.  I tillegg er hun valgt som medlem i Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen og 
medlem av eldrerådet.   
 
Når et medlem gis fritak fra kommunestyret, rykker 1. varamedlem inn som fast medlem, og 
alle varamedlemmer  rykker en plass opp (kommunelovens § 16-2).  Det samme gjelder for 
formannskapet, så sant ikke dette medfører at kjønn vil bli representert med mindre enn 40% 
av medlemmene i organet (kommunelovens § 16-3).   Dette er ikke tilfellet i denne saken. 
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Dersom Gro Eli Svendsen Slemmen gis fritak, mister Arbeiderpartiet et varamedlem til 
formannskapet og står igjen med kun 2.  Dette kan anses som utilstrekkelig, og det kan være 
aktuelt å velge et nytt varamedlem (kommunelovens § 16-5). 
 
Når det gjelder andre verv, så må det foretas suppleringsvalg, og Arbeiderpartiet må finne ny 
kandidat til eldrerådet og SU i barnehagen  (kommunelovens § 16-6). 
 
Det er bestemmelsene i kommunelovens § 16 som er gjeldene ved opprykk og nyvalg: 
«§ 16.Opprykk og nyvalg. 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt 

mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er 

forfall. 

2. 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. 

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. 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

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.» 

 

Saksvurdering: 
Etter omorganisering av NAV har Slemmen blitt leder av forvaltningsgren. Etter 
kommunelovens bestemmelser er leder av forvaltningsgren utelukket fra valg til 
kommunestyret. Ved å takke ja til konstituering som enhetsleder for NAV mistet Gro Eli 
Svendsen Slemmen sin valgbarhet.  Hun søker om fritak i den perioden hun er konstituert, 
men hun er gjort kjent med at i den situasjonen hun er i kan det medføre at hun ikke er valgbar 
for resten av kommunestyreperioden. Konstitueringen er av så lang varighet at hun automatisk 
bør gis varig fritak.  
 
Når et medlem gis fritak fra kommunestyret, rykker 1. varamedlem inn som fast medlem, og 
alle varamedlemmer rykker en plass opp.  Det samme gjelder for formannskapet, så sant ikke 
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dette medfører at kjønn vil bli representert med mindre enn 40% av medlemmene i organet.  
Dette er ikke tilfellet i denne saken. 
 
Dersom Slemmen får innvilget sin søknad, mister Arbeiderpartiet et varamedlem i 
formannskapet og står igjen med kun 2.  Dette anses som utilstrekkelig, det anses derfor som 
fornuftig å velge et nytt varamedlem. 
 
Når det gjelder andre verv, så må det foretas suppleringsvalg, og Arbeiderpartiet må finne ny 
kandidat. 
 
Rådmannens innstilling: 
Gro Eli Svendsen Slemmen gis varig fritak fra sine politiske verv i Folldal kommune. 
 
Arbeiderpartiet bes om å komme med forslag på varamedlem i formannskapet samt medlem 
til eldrerådet og samarbeidsutvalget i barnehagen.  
 
 
 
 


