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Møteinnkalling 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy rådhus 
Dato: 14.10.2019 
Tidspunkt: 16:30 

 
Søknad om permisjon med gyldig begrunnelse må rettes til ordfører Steinar Aspli på telefon 
74 38 27 11 eller mobil 957 70 548, som eventuelt innvilger permisjon og sørger for 
innkalling av varamenn. 
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

75/19 Kommunestyret 14.10.2019 
 
Sak: Steinar Aspli - søknad om permisjon fra vervet som 

ordfører   
 
 

Vedlegg: 
1 Steinar Aspli - søknad om permisjon fra vervet som ordfører 
2 Rullering av verv i forbindelse med ordførers permisjon 

 
 
Bakgrunn 
I brev av 01.10.19 søker Steinar Aspli, Senterpartiet (Sp), om permisjon fra vervet som 
ordfører fra 16.10.19 og fram til periodens slutt 31.12.19. Aspli er for perioden 2019-2023 
valgt inn i fylkestinget i Trøndelag fylke og valgt som gruppeleder i Senterpartiet. Det er et 
verv i 100% engasjement som ikke kan kombineres med å være ordfører i Nærøy. 
 
Vurdering 
Kommuneloven § 6-2 Valg av ordfører og varaordfører: 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant formannskapets eller fylkesutvalgets 
medlemmer. 
 
Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og varaordføreren velges for 
hele valgperioden. 
 
I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ordfører og varaordfører velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny varaordfører skal 
da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny ordfører. 
 
Ordfører velges for hele valgperioden, jfr. kommuneloven § 6-2, 2. ledd, siste setning. 
Ordfører kan da ikke trekke seg med mindre vilkårene for uttreden i kommuneloven § 7-9 er 
til stede. 
 
Kommuneloven § 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. 
 
Kommunestyret kan innvilge fritak for resten av valgperioden dersom søker ikke kan ivareta 
vervet uten at det fører til «vesentlig ulempe» for han, jfr. kommuneloven § 7-9, 2. ledd. 
«Vesentlig ulempe» kan bl.a. være arbeidsforhold. Ulempen med å fortsette skal være 
vesentlig. Det skal legges vekt på om grunnlag for søknad var kjent da personen ga sitt 
samtykke til å bli valgt til vervet. 
 
Slik søker skriver vil vervet som ordfører i Nærøy kommune og gruppeleder for Senterpartiet 
på fylkestinget ikke la seg kombinere. Dette er også en situasjon som har oppstått i 
forbindelse med årets kommunestyre- og fylkestingsvalg og var således ikke kjent på det 
tidspunktet søker ble valgt som ordfører i Nærøy kommune. 
 
Med bakgrunn i ovenstående vil rådmannen tilrå at søker innvilges permisjon fra stillingen 
som ordfører for den omsøkte perioden, at varaordfører rykker opp som ordfører og det 
velges ny varaordfører for samme periode. Ny ordfører og ny varaordfører velges i de utvalg 
der disse er valgt i kraft av sine roller. I verv hvor Steinar Aspli er valgt uavhengig av 
ordførervervet kalles det inn vara i resten av perioden. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Med hjemmel i kommuneloven § 7-9 gis Steinar Aspli permisjon fra vervet som ordfører i 
Nærøy kommune fra 16.10.19 og fram til periodens slutt 31.12.19. 
 
Varaordfører Rune Arstein (H) rykker opp som ordfører i samme periode, jfr. kommuneloven 
§ 6-2, 4. ledd. 
 
Det velges ny varaordfører for samme periode, jfr. kommuneloven § 6-2, 4. ledd. 
 
Ny ordfører og ny varaordfører velges i de utvalg der disse er valgt i kraft av sine roller. I 
andre verv der Steinar Aspli er valgt uavhengig av ordførervervet kalles det inn vara i resten 
av perioden. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 





Rullering av verv i forbindelse med min permisjon som ordfører 

Formannskapet og adminstrasjonsutvalg 

Olav Wahl rykker opp til fast plass 

Fylkesmøtet i KS 

Uaktuelt. Det er konstituerende møte i Nærøysund kommune som velger utsendinger 

Beredskapsrådet 

Foreslår at ingen valg foretas. Vara innkalles 

Representant for Kirkelig fellesråd 

Foreslår at vara Torunn Nerland kalles inn til det ene møtet som gjenstår 

KonSek og Revisjon Midt-Norge SA 

Ingen endring 

Representantskapet i MNA 

Rune Arstein er ikke aktuell da han er medlem av styret. Varalista kan brukes 

 

Kolvereid 3.10.19 

Steinar Aspli 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

76/19 Kommunestyret 14.10.2019 
 
Sak: Valg av varaordfører for perioden 16.10.19-31.12.19   

 
 
 
 
Bakgrunn 
Det skal velges varaordfører for perioden 16.10.19 til 31.12.19. 
 
Dette er forutsatt at Steinar Aspli får innvilget fritak fra verv som ordfører i perioden 
16.10.19 til periodens slutt 31.12.19 og at varaordfører Rune Arstein rykker opp som ordfører 
i samme periode.  
 
Vurdering 
Valg av varaordfører blir regulert av kommuneloven § 6-2 og reglene om flertallsvalg i § 7-8. 
 
Kommuneloven § 6-2.Valg av ordfører og varaordfører 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv ordfører og varaordfører blant formannskapets eller fylkesutvalgets 
medlemmer. 
 
Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og varaordføreren velges for 
hele valgperioden. 
 
I kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ordfører og varaordfører velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny varaordfører skal 
da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny ordfører. 
 
Kommuneloven § 7-8.Flertallsvalg 
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ingen får 
mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest stemmer ved den nye 
avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
De som er valgbare til verv som varaordfører er bare de faste medlemmene av 
formannskapet. Det er kommunestyret selv som velger varaordfører, jfr. kommuneloven § 6-
2, 1. ledd. Saken legges derfor fram uten forslag til vedtak. 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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