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Søknad om fritak fra kommunale verv - Einride Berg (Ap) 
- Nyvalg 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 20/02315-12 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

 
 

 
Ordførers innstilling: 

1. Einride Berg (Ap) innvilges fritak fra sine kommunale verv i kommunestyre, 
administrasjonsutvalg og utvalg for kommunale byggeprosjekter. 

2. Administrasjonsutvalg - som ny vara på plass nr. 7 velges:  

3. Utvalg for kommunale byggeprosjekter - som ny vara på plass nr. 3 velges: 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i 
kommunestyret: 

Else Jorunn Vestby blir fast medlem på plass nr. 9. 
Kristin Ohnstad blir fast varamedlem på plass nr. 12. 

 
Ås, 06.05.2021 
 

Ola Nordal  
ordfører  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Oversikt over aktuelle utvalg 

 
Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg: 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Søknad om fritak datert 16.04.2021 – Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 
§ 13/forvaltningsloven § 13 første ledd 1). 

 
  

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§13
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Einride Berg  

Else Jorunn Vestby 
Kristin Ohnstad 
Valgte personer 

Politisk sekretariat for oppdatering av styrevervregister, SRU, 360 og 
tilbakelevering av nettbrett. 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Einride Berg (Ap) søker fritak fra sine kommunale verv. Nyvalg bes foretatt. 
 

Fakta i saken: 
Einride Berg (Ap) søker fritak fra sine kommunale verv som er: 

 Kommunestyre – medlem, plass nr. 7 

 Administrasjonsutvalg – vara 
 Utvalg for kommunale byggesaker – vara 

 
I fritakssøknad av 26.04.2021 redegjøres det for årsaken. 
 

Berg har hatt midlertidig fritak fra kommunestyrevervet fra 01.10.2020 – 
30.06.2021, jf. K-sak 68/20, kommunestyret 16.09.2021. I den tiden har Else 

Jorunn Vestby vært midlertidig medlem og Kristin Ohnstad midlertidig vara. 
Han har i denne tiden ivaretatt sine verv som vara i administrasjonsutvalget og 
vara i utvalg for kommunale byggesaker. 

 
Fritak  

Kommuneloven § 7-9 fastslår at kommunestyret etter søknad kan innvilge fritak 
fra verv for resten av valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan ivareta vervet 
sitt uten at det fører til vesentlig ulempe. 

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.  

 
I lovkommentar til kommuneloven 01.09.2019 av Overå og Bernt nevnes at 
fritaksgrunn i første rekke kan være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller 

andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de pliktene vervet 
medfører. Ved avgjørelsen må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 

situasjon. 
 
Nyvalg 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter, administrasjonsutvalg.  
Kommuneloven § 7-10 fastslår at når et varamedlem trer endelig ut av et utvalg, 

skal det velges et nytt varamedlem fra samme gruppe som den som trådte ut. 
Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av varamedlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
Ved nyvalg rykker det nye varamedlemmet inn på den ledige plassen. Gruppen 

informerer formannskapet som velger den foreslåtte kandidaten hvis 
vedkommende er valgbar. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-16-09-2020.350480.MD1I733619ofc5d.pts.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
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Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den 
aktuelle personen som skal innhente samtykket, dette må foreligge når 

kandidaten skal velges, jf.  kommuneloven § 7-2 tredje ledd bokstav c. 
 
Ås kommunes reglementer punkt 10.2 fastsetter om administrasjonsutvalget at 

kommunens representanter velges blant formannskapets medlemmer og 
varamedlemmer. 
 
Kommunestyret 
Når et kommunestyremedlem trer endelig ut, skal første varamedlem fra samme 

liste tre inn, jf. kommuneloven § 7-10. 
Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør når en 

representantplass i kommunestyret blir ledig, jf. valgloven § 14-2. Nytt 

valgoppgjør skal også foretas når en vararepresentantplass er blitt ledig hvis 
ordfører finner det nødvendig. 

Valgstyret er personidentisk med formannskapet og ordfører er valgstyrets leder. 
I reglementet er valgstyrets myndighet delegert leder, jf. punkt 8.4. 

 
Vedtaksmyndighet etter delegasjon 

Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg av varamedlemmer er delegert til 
formannskapet, jf. kommunestyrets vedtak 03.04.2013 i K-sak 17/13. 
 

Vurdering: 
Etter ordførers vurdering oppfyller fritakssøknaden kommunelovens krav. 

Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet da Einride Berg 
samtykket i å bli valgt. Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør 
av vararepresentant på arbeiderpartiets liste i kommunestyret.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Alternativer: 

Søknad om permisjon kan avslås. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører tilrår at søknad om fritak innvilges og at nyvalg foretas.  
Nytt valgoppgjør foretas. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.281516.no.html

