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Søknad om fritak fra kommunale verv - Kjell Westengen (Ap) - 
Nyvalg 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/02913-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kjell Westengen (Ap) fritas fra sitt verv som leder og medlem av kommunalt råd 

for funksjonshemmede. 
2. Som nytt medlem av kommunalt råd for funksjonshemmede velges:  

……………….. 
3. Som leder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges:  

……………….. 
 
Ås, 06.08.2014 
 
Johan Alnes 
Ordfører  
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Øvrige dokumenter som ligger i saken:  
Søknad om fritak 04.08.2014 – unntatt offentlighet, jf. Fvl § 13/Offl § 13, 14/02913-2. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kjell Westengen 
Valgte representanter 
Referatsak i kommunalt råd for funksjonshemmede 
Politisk sekretariat 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kjell Westengen (Ap) søker fritak fra sitt verv som leder og medlem av kommunalt 
råd for funksjonshemmede av helsemessige årsaker. 
 
Han søker ikke fritak fra sine øvrige verv som er vara til kommunestyre og 
hovedutvalg for helse og sosial, og medlem av styret i Søndre Follo Renseanlegg. 
 
Fakta i saken: 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmede har per 06.08.2014 følgende sammensetning: 
Medlemmer Personlig varamedlemmer 

Siri Kjær Frittstående Bente Sneis Follo MS-forening 

Kjell Westengen, leder A Tommy Skar A 

Marianne Semner, nestleder H Ulf Oppegård H 

Anne Marit Kleven Blindeforbund Jakob Apeland HLF Ytre Follo 

Adriana Schmidt HLF Ytre Follo Jakob Apeland (F-sak 6/14) HLF Ytre Follo 

 Adm. Jens Hansen Adm. 

Eva Merete Lunde Adm. Bertha Solheim Hansen Adm. 

 
Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 
2. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 
kan skjøtte sine plikter i vervet. 
 

I lovkommentarene står det bl.a. 
 Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet 
medfører. 
 Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter 
vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til 
søkerens og kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar 
så mange personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. 
Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge søknader om fritakelse. 
 
Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 
fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 
 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke 
den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er 
oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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Ås kommunes reglementer 10.2.1.9 Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Kommunalt råd for funksjonshemmede skal ha 7 medlemmer med personlige 
varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret slik: 
3 folkevalgte, fortrinnsvis en fra formannskapet og to fra forskjellige hovedutvalg. 
2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger.   
2 representanter fra administrasjonen - forskjellige etater/deler. 
 

Varamedlemmene velges blant medlemmer eller varamedlemmer i nevnte utvalg. 
Varamedlemmene for representantene for foreningene og administrasjonen velges 
fortrinnsvis fra andre foreninger og etater/deler av administrasjonen.  
 

Kommunestyret velger leder og nestleder.  
Alle medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter. 
Varamedlemmene fra foreningene har ellers møte- og talerett. 
Fritidsleder for funksjonshemmede har møterett og talerett. 

 
Rådets oppgaver og ansvar står i reglementets pkt. 7.10. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører anbefaler at søknaden imøtekommes.  
Dersom et varamedlem velges som medlem, må det også velges nytt varamedlem. 
Tilsvarende gjelder ledervervet. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaksdato 
 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
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