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Valgbarhet og søknad om midlertidig fritak - Maria-
Therese Jensen (V) 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 22/02759-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret  26.10.2022 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Stillingen som daglig leder ved Ås frivillighetssentral omfattes ikke av 
reglene om utelukkelse fra valg til folkevalgte organer. Maria-Therese 

Jensen (V) kan inneha politiske verv samtidig som hun er daglig leder. 
 

2.  Maria-Therese Jensen (V) innvilges midlertidig fritak fra sine verv som 
medlem av kommunestyret, formannskapet og valgstyret, samt 
varamedlem i administrasjonsutvalget fram til og med 31.12.2022.  

 
3. Kommunestyret velger ikke settemedlem for Maria-Therese Jensen (V), 

varamedlemmer innkalles i nummerrekkefølge. 
 
  

Ås, 14.10.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 
kommunedirektør HR sjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Søknad om fritak fra politiske verv 
2. Aktuelle utvalg Maria-Therese Jensen (V) 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Veiledning fra Statsforvalteren i Oslo og Viken jf. 22/02759-3 
 Veiledning fra KS advokatene jf. 22/02579-2 

 Utfyllende opplysninger til søknad om permisjon jf. 22/02579-7, unntatt off. 
jf. fvl. § 13.1 / Offl.§ 13.1 

 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Maria-Therese Jensen (V) 

Jorunn Nakken (V) 1. vara kommunestyret. 
Odd Vangen (Sp) 1. vara formannskapet 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Maria-Therese Jensens (V) stilling som daglig leder ved Ås frivillighetssentral 

synes ikke å være i konflikt med verv i folkevalgte organer i Ås kommune. Ved 
rollekonflikter vurderes habilitet etter vanlige regler. Jensens søknad om 

midlertidig fritak foreslås innvilget. Varamedlemmer innkalles til aktuelle møter. 
 
Fakta i saken: 

Maria-Therese Jensen (V) opplyser i e-post 09.08.2022 at hun på grunn av nylig 

fast ansettelse som daglig leder ved Ås frivillighetssentral søker fritak fra sine 

politiske verv for resten av kommunestyreperioden. Videre skriver hun at dersom 

kommunestyret ikke er enig i at stillingen er i konflikt med vervene i 

kommunestyret og formannskapet søker hun om permisjon ut året 2022. Dette 

fordi hun skal ferdigstille en mastergrad.  

Vurdering: 
 

Utelukkelse fra valg til folkevalgte organer 
Ifølge kommuneloven1 er kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende 

nivå utelukket fra valg. Hvilke stillinger som omfattes er et skjønnsspørsmål, og 

det er organet som velger medlemmer som tar stilling til valgbarheten ut fra 

hvordan administrasjonen er organisert. Utgangspunktet er at færrest mulig skal 

være utestengt fra valg til kommunale organ.2  

 

Departementet uttaler følgende i forarbeidene til loven om valgbarhet: «Ledere 

av enkeltstående virksomheter vil som hovedregel være valgbare. (…) Dette vil 

typisk dreie seg om rektorer ved skoler og ledere for sykehjem og barnehager. 

Det vil også oppstå rollekonflikter for slike ledere, (…) [men] at 

virksomhetsledere ikke er en så sentral del av ledelsen i kommunen at det tilsier 

at de ikke bør være valgbare. Dersom det skulle oppstå rollekonflikter knyttet til 

disse ledernes deltakelse i folkevalgte organer, bør det være tilstrekkelig å falle 

tilbake på habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.» 3 

 

Ås frivillighetssentral er underlagt enhet for kultur, idrett og frivillighet, og daglig 

leder rapporterer til enhetsleder. På bakgrunn av avdelingens plassering i 

organisasjonen synes det klart at daglig leder ikke har stilling med tilsvarende 

ansvar og nivå som kommunalsjefer og etatssjefer. Daglig leder bør derfor ikke 

utelukkes fra valg.  

 

 

 

                                       
1 Kommuneloven § 7-3 c 
2 H-4/19 «Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre…» s. 18 
3 Prop. 46 L 2017-2018 s. 103 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/
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Utsnitt av administrativt organisasjonskart, 11.10.2022. 

 
Søknad om midlertidig fritak fra verv 

Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv midlertidig eller for 
resten av perioden. Når søknaden vurderes skal det legges vekt på om 

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket til å stille til valg.4  
 

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. 

 
Jensen har på forespørsel opplyst at det var kjent at hun skulle ferdigstille 

mastergrad, men at uforutsette hendelser har medført at det blir for krevende å 
ivareta full jobb, mastergrad og politiske verv denne høsten. Etter 
kommunedirektørens vurdering oppfyller søknaden kommunelovens krav.  

 
Settemedlem/varainnkalling 

Hvis det innvilges fritak til andre organer enn kommunestyret i minst tre 
måneder kan kommunestyret velge et midlertidig medlem (settemedlem) for den 

perioden det gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges.5 Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret ikke 
velger settemedlem, men at politisk sekretariat innkaller vararepresentanter til 

aktuelle møter. I praksis er det samme vararepresentant som stiller uavhengig 
av om det velges settemedlem eller ikke. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Søknaden om permisjon/midlertidig fritak med begrunnelse oppfyller 

kommunelovens krav og innvilges ut 2022.Det velges ikke settemedlemmer, 
vara innkalles i vararekkefølge.  

                                       
4 Kommuneloven § 7-9 andre ledd 
5 Kommuneloven § 7-10 annet ledd 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://as2020.custompublish.com/getfile.php/4888509.2703.sssbunz7iwjnpn/1024x768/Organisasjonskart-tek+sam+kul-v10.png
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Stillingen som daglig leder i Ås frivillighetssentral omfattes ikke av reglene om 

utelukkelse i kommuneloven § 7.3 c. Konklusjonen baseres på en samlet 
vurdering ut fra hvordan administrasjonen er organisert og veiledning fra KS-
advokatene og Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddlebart 


