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VALG AV NY MIDLERTIDIG VARAORDFØRER 

Henvisning til lovverk: 

 Kommuneloven §§ 9 og 13 

 Nordreisa kommunes delegasjonsreglement §2 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 22.07.2015  

 

Behandling: 

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag: Sigrund Hestdal velges som varaordfører så 

lenge ordfører Lidvart Jakobsen har sykefravær.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Sigrund Hestdal velges som varaordfører så lenge ordfører Lidvart Jakobsen har sykefravær.  

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

___________________ velges som varaordfører så lenge ordfører Lidvart Jakobsen har sykefravær. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §13. 

 

Saksopplysninger 

Reglene for valg av ordfører og varaordfører finnes i Kommunelovens §9. Bestemmelsens 2. ledd lyder som følger: 

Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller 

fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

http://gamle.levanger.kommune.no/administrasjon/personer/oet.htm
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#9


Ordfører Lidvart Jakobsen ble sykemeldt 1. juli 2015.  Iflg opplysninger fra Lidvart Jakobsen kan varigheten av 

hans sykemelding bli på ca 3 måneder. 

Varaordfører Halvar Wahlgren har fungert som ordfører fom 13. juli 2015, mens det ikke har vært noen fungerende 

varaordfører etter denne dato. Etter kommuneloven skal det velges midlertidig ny varaordfører når ordføreren trer 

midlertidig ut av sitt verv. 

Etter §9 1. ledd er det kommunestyret selv som velger varaordfører.  Varaordfører skal velges blant formannskapets 

medlemmer. 

Det haster med å få utnevnt midlertidig varaordfører, da kommunen vil være uten ordfører dersom fungerende 

ordfører også trer midlertidig ut av sitt verv. 

I hastesaker har kommunestyret i delegasjonsreglementet §2 gitt formannskapet myndighet til å treffe vedtak.  

Vedtaket skal refereres kommunestyrets neste møte. 

Bestemmelsens i §13 1. ledd lyder som følger: 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, 

kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet 

organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

 

Vurdering 

Rådmannen har undersøkt om lengden på ordførerens sykemelding har betydning for om det skal velges midlertidig 

vararordfører og har fått følgende svar fra Fylkesmannens jurist Kristine Sørensen Ødegård: 

Regelen om varaordførers opprykk ved ordførers midlertidige fravær og etterfølgende valg av ny midlertidig 

varaordfører er en videreføring av tidligere kommunelov av 12. november 1954 § 8 siste ledd. Av note 13 til 

bestemmelsen i Overå - Kommuneloven med kommentarer (1988) fremgår følgende om hva som etter tidligere lov 

måtte anses som kortvarige fravær hvor det ikke var nødvendig å velge midlertidig ny varaordfører: 

Ny varaordfører antas ikke å skulle velges når ordfører og varaordfører bare er fraværende fra kommunen for et 

kort tidsrom. Det er således antatt at det ikke kan velges varaordfører når ordføreren og varaordføreren skal være 

borte i en uke (skr. av 9/4 1946).  

Bestemmelsen i kommuneloven § 9 nr. 2 må altså forstås slik at det som hovedregel skal velges ny midlertidig 

varaordfører i tilfeller hvor ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv og varaordfører automatisk rykker opp etter 

koml. § 9 nr. 2 andre komma. Ved fravær av kortere varighet kan valg av midlertidig ny varaordfører antas å være 

unødvendig. Hva som kan anses som slik kortvarig fravær må nok avgjøres etter en konkret vurdering, men Overå 

nevner altså fravær av en ukes varighet som eksempel på kortvarig fravær hvor det ikke var ansett nødvendig å 

velge ny midlertidig varaordfører etter tidligere lov. Vi legger til grunn at dette også kan være retningsgivende for 

vurderingen etter gjeldende lov, ettersom bestemmelsen om valg av ny midlertidig varaordfører er videreført 

uendret.   

Ut i fra svaret fra Fylkesmannen må loven tolkes slik at det må velges ny midlertidig varaordfører når fraværet er av 

den lengde som er tilfellet i denne saken. 

Videre har rådmannen undersøkt om Formannskapet kan foreta valg av ny midlertidig varaordfører etter 

kommunelovens §13, med bakgrunn i at det er ferietid og dermed vanskelig å samle hele kommunestyret, samt at 

det haster med å få på plass ny midlertidig varaordfører. 

Svaret fra jurist Kristine Sørensen Ødegård på det er følgende: 

Som redegjort for på telefon, må kommuneloven § 13 forstås slik at bestemmelsen også omfatter myndigheten til å 

velge midlertidig ny varaordfører, jf. koml. § 9 nr. 2, dersom det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke 

er tid til å innkalle kommunestyret. Ettersom avgjørelsen kan bringes inn for Fylkesmannen for lovlighetskontroll 

kan vi ikke ta stilling til om dette vilkåret er oppfylt i saken – det vil si om denne saken ligger slik an at det er 

nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret.   

For å sikre at kommunen har politisk ledelse i samsvar med kommuneloven, må det snarest velges ny midlertidig 

varaordfører. 



 

 

 

 


