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Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H) 
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/03673-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Ordførers innstilling: 
1. Marianne Semner (H) fritas fra sine kommunale verv ut perioden. 

 
2. Som nytt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: ………………. 
3. Som nestleder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges: ………………. 

 
4. Som ny vara på plass nr. … i hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: ……..  

 
 
Ordfører i Ås, 04.11.2014 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
         
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Begrunnet søknad om fritak av 27.10.2014, unntatt offentlighet iht. offl. § 13/fvl. § 13.  
 
Vedtak i saken sendes til: 
Marianne Semner  
Valgte representanter  
Referatsak i Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Referatsak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Politisk sekretariat 
 
 



14/03673-2 Side 2 av 4 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
 
Fakta i saken: 
Marianne Semner (H) søker 27.10.2014 om fritak fra sine politiske verv i Ås 
kommune. Begrunnelse fremgår av søknad som ligger i saksmappen.  
 
Marianne Semner (H) innehar følgende verv per 31.10.2014: 

 Nestleder av kommunalt råd for funksjonshemmede i Ås 

 3. varamedlem i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Fritaksregler, jf. kommuneloven § 15: 
2. Kommunestyret og fylkestinget 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 av Bernt/Overå fra 2006 uttales følgende: 

Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig 
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». 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. 
Det har ikke vært meningen at de nye bestemmelsene skal bli brukt for å frita 
personer i særlig stor utstrekning. Kommunestyret bør være varsomme med å 
innvilge søknader om fritakelse. 
 
 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16: 
3.  Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité 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. 
5.    Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet 

eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil 
bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem 
fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#15
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#16
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andre organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
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 eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de 
lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til 
nr. 5 siste punktum. 

 

Vurdering av saken og konklusjon: 
Ordfører vurderer at begrunnelsen for fritak oppfyller lovens krav og anbefaler at 
søknaden imøtekommes.  
 
Når nytt medlem av rådet er valgt, velger kommunestyret ny nestleder, jf. Ås 
kommunes reglementer pkt. 10.2.1.9.  
 
Dersom et varamedlem velges som medlem av kommunalt råd for 
funksjonshemmede,  bør det også velges ny personlig vara. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaksdato. 
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VEDLEGG 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede, per 31.10.2014: 
 

Medlemmer  Personlig varamedlemmer  

Siri Kjær  Frittstående  Bente Sneis  Follo MS-forening  

Rolf Berntsen, leder   A  Tommy Skar  A  

Marianne Semner, nestleder  H  Ulf Oppegård  H  

Anne Marit Kleven  Blindeforbundet  Jacob Apeland  HLF Ytre Follo  

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

  Adm.  Jens Hansen  Adm.  

Eva Merete Lunde  Adm.  Bertha Solheim Hansen  Adm.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, per. 31.10.2014: 
 
Medlemmer Varamedlemmer 

1. Laila P. Nordsveen, nestleder 
2. Marius Hojem Borge 
3. Olav Østerås, leder  
4. Odd Vangen 
5. Saroj Pal 

A 
A 
V 
Sp 
SV 

1. Kjell Ivar Brynildsen,      frittstående  
2. Nina Ramberg 
3. Eirik Nordhagen 
4. Sigrid Hjørnegård  
5. Frode Gundersen 
6. Grazyna Englund 
7. Ivar Ekanger 

 
A 
V 
Sp 
SV 
A 
A 

6. Ida Elisabeth Krogstad  
7. Sverre Strand Teigen  
8. Hilde Kristin Marås  

 

H 
H 
H 
 

1. Arne Solheim Kaldahl  
2. Helge Sjursen 
3. Marianne Semner 
4. Gro Haug  
5. Espen Fjeld  

H 
KrF 
H 
FrP 
H 
 

9. Veronica H. Green  
 
 
 

FrP 1. Britt Halvorsrud 
2. Oluf Berentsen 
3. Ruth Wenche Bjerke  

 

FrP 
FrP 
FrP 

 


