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Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) 
 
Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/03779-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 19.11.2014 
Kommunestyret 19.11.2014 

 
 
Ordførers innstilling: 
1. Tommy Skar (Ap) innvilges permisjon fra sine kommunale verv fra vedtaksdato til 

og med 30. april 2015. 
2. Som nytt midlertidig medlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 2 

velges: ……… 
3. Som nytt midlertidig medlem i sosialutvalget på plass nr. 1 velges: …… 
4. Som ny midlertidig nestleder av sosialutvalget velges: …….. 
5. Som nytt midlertidig varamedlem i formannskapet på plass nr. …. velges: ……… 
6. Som nytt midlertidig varamedlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: 

…… 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Jeanette Schou (Ap) rykker opp som midlertidig fast medlem av kommunestyret  
til og med 30.04.2015, på plass nr. 10.  

 
 
 
Ås, 10.11.2014 
 
 
Ordfører 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  19.11.2014 
Kommunestyret        19.11.2014 
 
Vedlegg: 
Oversikt over aktuelle utvalg pr. 07.11.2014 (se bakerst i saksfremlegget) 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om permisjon, datert 04.11.2014. 
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Vedtak i saken sendes til: 
Tommy Skar 
Jeanette Schou 
Valgte medlemmer og vara i de øvrige utvalgene 
Referatsak HHS, sosialutvalget og rådet for funksjonshemmede 
Politisk sekretariat for oppdateringer 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag 
Tommy Skar (Ap) søker om permisjon fra sine kommunale verv fra dags dato  
til og med 30.april 2015. Han har følgende verv: 
 

 Medlem av kommunestyret 

 Medlem i hovedutvalg for helse og sosial 

 Leder av sosialutvalget 

 Vara i formannskapet 

 Vara i kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
 
 

Bakgrunn for saken 
 
Søkers begrunnelse: 
Begrunnelsen for permisjonssøknaden er ekstraordinær stor arbeidsbelastning på 
jobb, som medfører at Skar uansett må melde forfall til de fleste møter frem til 
30.april 2015. Med tanke på forutsigbarhet for alle parter, søke han derfor om 
permisjon. 
 

Fritaksregler 
Jf. kommuneloven § 15, 2. ledd: 
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. 
 
Det fremgår av kommentarene til kommuneloven at: 

 Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller 
andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet 
medfører. 

 Det er rimelig å tolke bestemmelsen slik at den som har fått permisjon, når som 
helst kan gjeninntre i sine verv. 

 

 

 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven
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Opprykk og nyvalg 

Jf. kommuneloven § 16, 1. ledd: 

Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 
såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den 
gruppe hvor det er forfall. 

 

Dette gjelder også ved permisjon. 
 
Nytt valgoppgjør til kommunestyret jf. valgloven § 14-2, 2. ledd: 
Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører anbefaler på bakgrunn av kommuneloven § 15.2 og søkers begrunnelse, at 
permisjon innvilges og at valg foretas for gjeldende periode.   
 
Ordfører finner det nødvendig å velge nye midlertidige varamedlemmer i perioden til 
formannskapet og kommunalt råd for funksjonshemmede. Formannskapets 
varamedlemmer må velges blant medlemmer av kommunestyret. 
Det anses ikke som nødvendig med nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets varaliste i 
kommunestyre. 
 
Nestleder i sosialutvalget, Annett Hegen Michelsen, rykker opp som midlertidig leder 
av sosialutvalget i permisjonsperioden. Det må derfor velges midlertidig nestleder. 
 
Delegasjonsadgang kan ikke benyttes når det er et fast medlem, jf. K-sak 17/13.  
Det innebærer at saken skal avgjøres av kommunestyret. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Vedtaksdato. 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57?q=valgloven
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Oversikt over aktuelle utvalg pr. 07.11.2014 
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