
 

FOLLDAL KOMMUNE 

 

MØTEINNKALLING 
 

KOMMUNESTYRET 
 
 

Møtested: Kommunehuset Nyberg  

Møtedato: 12.04.2018 

Tid:  19:00  
 

 
Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyret settes.  

 

TILLEGGSSAKLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel   
 
14/18      17/591   

 FORESPØRSEL OM VALGBARHET - BRIT KVÆRNESS  
 
 
 
 
FOLLDAL, 09.04.2018 
 
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  14/18 
FORESPØRSEL OM VALGBARHET - BRIT KVÆRNESS  
 
 

Arkiv:  033 &16 Saksbehandler: 

Arkivsaksnr.:  17/591 Torill Tjeldnes 
 

Behandling av saken: 

Saksnr. Utvalg Møtedato 
29/17 Kommunestyret 14.09.2017 
50/17 Kommunestyret 14.12.2017 
14/18 Kommunestyret 12.04.2018 
 

 
 
 

Vedlegg: 
Om fornyet vurdering av valgbarhet, 04.04.2018 
 

Melding om vedtak sendes til: 
Brit Kværness, Dalgardsvegen 210, 2584 DALHOLEN 
 

Andre dokumenter i saken: 
1. MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER , datert 20.08.2017 
2. SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I EN PERIODE , datert 15.08.2017 
3. MELDING OM POLITISK VEDTAK - MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER , 
datert 18.09.2017 
4. MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER - VIDEREFØRING , datert 18.12.2017 
5. SAMLET SAKSFREMSTILLING - MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER , 
datert 15.09.2017 
6. MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER - VIDEREFØRING , datert 07.12.2017 
7. SAMLET SAKSFREMSTILLING - MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER - 
VIDEREFØRING , datert 18.12.2017 
8. MELDING OM POLITISK VEDTAK - MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER - 
VIDEREFØRING , datert 18.12.2017 
9. MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER , datert 15.09.2017 
 

Saksopplysninger: 
Brit Kværness ber kommunestyret vurdere hennes valgbarhet etter kommunelovens § 14 om 
valgbarhet på nytt. Hun er ikke lenger leder av en kommunal forvaltningsgren. Derimot vil 
hun delta som leder i partnerskapet i NAV Folldal.  
 
Hun skriver i e-post til ordfører 04.04.18: 
 

NAV Folldal er et partnerskap mellom staten og kommunen. Kommunen har bestemt at de 

kommunale oppgavene for NAV skal ligge i direkte styringslinje fra rådmann. De statlige 

oppgavene skal koordineres fra NAV Nord-Østerdal. Samarbeidsavtalen mellom Folldal 

kommune og NAV Hedmark sier at både den kommunale og den statlige lederen sitter i 

partnerskapet. Dette anses som en praktisk løsning da det i hverdagen vil være en rekke saker 

som NAV skal ta stiling til som kan anses både statlige og kommunale. 
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Jeg er som kjent leder av NAV Nord-Østerdal. Ut fra det ber jeg om at kommunestyret 

vurderer min valgbarhet etter Kommuneloven § 14 på nytt: På den ene siden kan jeg 

oppfattes som leder av en forvaltningsgren, og jeg vil sitte i partnerskapsmøter med 

kommunen. På den andre siden har Folldal kommune en modell for NAV der det er leder av 

de kommunale tjenestene som har direkte delegert myndighet for de kommunale tjenestene.  

 

Jeg vil selvsagt innrette meg etter de vurderingene som kommunestyret gjør i denne saken. 

 
Kværness har siden august 2018 vært konstituert som NAV leder i Folldal. Fra hun takket ja 
til konstituering i juni tapte hun sin valgbarhet som politiker og fikk i første omgang fritak i 
perioden fram til 01.01.18. Denne ble i sak 50/17 forlenget, da NAV leder i Nord-Østerdal 
ennå ikke var endelig tilsatt. Kværness er nå ansatt som NAV leder med statlig tilsetting. Hun 
er også statlig leder for NAV i Folldal, men er ikke leder for den kommunale delen fra 
01.04.18.  
 
Forespørselen og problemstillingen har vært lagt fram både for fylkesmannen i Hedmark og 
KS advokatene. Fylkesmannen har også sjekket dette opp mot departementet. Disse mener at 
hun nå igjen er valgbar. Normalt bør ikke en midlertidig fratreden være på mye mer enn 6 
mnd, men her er det konkrete omstendigheter som gjør at 9-10 mndr. kan aksepteres. 
 

Saksvurdering: 
Hvilke personer som er utelukket fra valgbarhet skal tradisjonelt sett vurderes forholdsvis 
strengt, fordi det skal normalt en del til før noen ikke anses som valgbare. I § 14 i 
kommuneloven er det slik at den aktuelle personen må være å anse som «leder av en 
forvaltningsgren» og at denne forvaltningsgrenen i tillegg er en del av «kommunen». Det er 
ikke tilfelle her.  
 
Kværness måtte tre ut av sine politiske verv i den perioden hun var leder for hele NAV i 
Folldal. Nå er det tilsatt egen kommunal NAV leder, og situasjonen har endret seg. Perioden 
hun har vært ute av politisk arbeid har vart fra hun takket ja til konstitueringen 23. juni. Hun 
har til sammen vært ute av politisk arbeid i over 6 mnd, men det at konstitueringen trakk ut i 
tid har kommunestyret allerede akseptert.  
 
I forholdet til partnerskapsmøtene er de i seg selv uproblematiske. Som statlig leder er hun 
ikke underlagt rådmann, og skal heller ikke rapportere direkte til henne.  I forhold til 
enkeltsaker hvor Kværness har deltatt i forberedelser av politiske saker vil hun måtte stille 
spørsmål ved sin habilitet. 
 

Rådmannens innstilling: 
Brit Kværness anses igjen som valgbar til politiske verv i Folldal kommune.  
 


