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Søknad om fritak fra Eldrerådet - Per Ludvik Pedersen

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Per Ludvik Pedersen gis ikke fritak fra sitt verv som medlem av Eldrerådet.

Vedlegg
1

Søknad om fritak fra verv

Bakgrunn for saken:
Det er lovpålagt at kommunen skal ha eldreråd, jfr kommuneloven § 5-12. Det er også laget
en egen forskrift som bl.a. omhandler eldrerådet (forskrift om medvirkningsordninger).
Kommuneloven § 7-2, tredje ledd:
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i
b)
fylket på tidspunktet for det aktuelle valget.
c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.

I Kommunestyrets møte 07.11.2019 ble Per Ludvik Pedersen valgt som fast medlem av
Eldrerådet. Før valget ble gjort av Kommunestyret hadde Per Ludvik Pedersen skriftlig
samtykket i å la seg velge til Eldrerådet.
Kommuneloven § 7-9:
«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.»
Per Ludvik Pedersen har 19.05.2020 søkt om fritak fra vervet. Han begrunner søknaden med
tungtveiende personlige grunner, spesielt saken om eldresenteret på Nygårdsjøen. I
telefonsamtale uttaler han at dersom han ikke får fritak fra vervet i Eldrerådet, kommer han
til å melde forfall til hvert møte framover.
Vurdering:
Per Ludvik Pedersen har samtykket om å la seg velge til Eldrerådet, og ble enstemmig valgt
av kommunestyret. Han har stemmerett og er innført i folkeregisteret som bosatt i Gildeskål
kommune. Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet han samtykket i å bli
valgt. Kommunestyret har ikke vedtatt at eldresenteret på Nygårdsjøen er nedlagt, det er
midlertidig stengt som en konsekvens av at kommunestyret valgte å ikke ansette i ledige
stillinger. Det er en pågående sak der det skal utredes ny omsorgsstruktur i kommunen.
Endringer i omsorgsstrukturen kan ikke anses for å være en vesentlig ulempe for et medlem i
Eldrerådet.
Konklusjon:
Kommunedirektøren finner ikke lovhjemmel i å gi Per Ludvik Pedersen fritak fra sitt verv som
medlem av Eldrerådet.

