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Valg av ny varaordfører 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019: 
... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Saksutredninger og vedtak om valg til ulike verv som i perioden 2015-2019 anses 
knyttet til varaordførervervet  

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge ny varaordfører. Varaordfører må velges blant formannskapets 
medlemmer. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Med hjemmel i kommuneloven § 9 velger kommunestyret blant formannskapets medlemmer en 
varaordfører. Valget gjelder for hele valgperioden. Som følge av at varaordfører Kent Arntzen har fått 
innvilget fritak fra alle politiske verv, med virkning fra 01.04.2019, må kommunestyret velge ny 
varaordfører. 
 
Varaordfører velges etter samme avstemmingsregler som for ordfører. 
 
Hvis valg av varaordfører ikke får flertall, det vil si mer enn 50 % av de avgitte stemmene, holdes ny 
avstemming. Samtlige kandidater deltar i den nye avstemmingen. Ved annen gangs avstemming er 
den valgt som får flest stemmer, - det vi si enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
Følgende verv er for perioden 2015 – 2019 knyttet til varaordførervervet: 

 Regionrådet for Hadeland, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 96/15 i møtet 15.10.2015 og K-sak 
15/18 i møtet 05.04.2018. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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 Randsfjordmuseene AS – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 
19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Randsfjordforbundet – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 
19.11.2015. 

 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT), varamedlem, jf. vedtak i K-sak 149/15 i møtet 
10.12.2015.  

 HAPRO – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 120/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 
15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Hadeland Energi og Hadeland Kraft, generalforsamlingene, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 
121/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 KLP Valgting, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 
05.04.2018. 

 Innlandet revisjon IKS – representantskapet, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 95/15 i møtet 
15.10.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS - generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 
122/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 32/18 i møtet 24.05.2018.  

 
Vervene i listen over anses i perioden 2015-2019 å være knyttet til vervet som varaordfører, og 
behøver dermed ikke nye oppnevninger som følge av at Kent Arntzen har fått fritak. 
 
Valg til øvrige verv som følge av at Kent Arntzen har fått innvilget fritak, legges fram i egne saker. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven § 9. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Se bakgrunn for saken. 
 
Økonomi 
Kommunestyret vedtok følgende regler for frikjøp/godtgjørelser for varaordfører, i K-sak 67/15 i  
møtet 18.06.2015, gjeldende for kommunestyreperioden 2015 – 2019:  
 

1. Varaordfører gis 20 % frikjøp/godtgjørelse med 20 % av ordførers godtgjørelse.  
 
Konkret avtale om frikjøp inngås med arbeidsgiver ved starten av kommunevalgperioden. 
Ved avtale om annen prosentandel enn 20 %, skal avtalen godkjennes av kommunestyret.  
 
Varaordfører tilstås inntil 3 måneders etterlønn ved avgang dersom vedkommende ikke har 
en jobb å gå til. Får avgått varaordfører arbeid før tre måneder er gått, faller etterlønn bort 
tilsvarende.  
 

2. Varaordfører mottar særskilt godtgjørelse for varaordførervervet, tilsvarende 10 % av  
ordførerens godtgjørelse. Varaordførergodtgjøringen utbetales som fast godtgjørelse, med  
utbetaling hver måned, uavhengig av antall møter.  
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Varaordførergodtgjøringen kommer i tillegg til godtgjøringen for møter i kommunestyret, 
formannskapet og annen ordinær møtegodtgjørelse. 

 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger ny varaordfører i samsvar med reglene i 
kommuneloven § 9, og at valget forberedes via valgnemnda. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til varaordfører vil bli publisert på kommunens hjemmeside, 
sammen med oversikten over kommunestyrets representanter. Oversikten på hjemmesiden, som 
viser oppnevninger til de ulike styrer, råd, utvalg og generalforsamlinger som fremgår av lista over, vil 
bli oppdatert med navnet på ny varaordfører. 
 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


