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Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av 
Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap) 
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 17/00154-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Ordførers innstilling: 
1. Live Holck Johannessen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som leder og medlem av 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) f.o.m. vedtaksdato og ut valgperioden.  
 
2. Som nytt medlem av HTM på plass nr. ….. velges: ………………….. 
 
3. Som ny leder for HTM velges:…………………………. 
 
4. Eventuelt hvis et varamedlem velges under pkt. 2:  

Som nytt varamedlem på plass nr…. i HTM velges: ……………………… 
 
 
Ås, 09.01.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad av 04.01.2018 om fritak fra Hovedutvalg for teknikk og miljø, jf. 17/00154-10. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Live Holck Johannessen  
Kjetil Barfelt  
Valgte personer 
HTM  
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og styrevervregisteret   



Ås kommune 

17/00154-11 Side 2 av 4 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Live Holck Johannessen (Ap) har søkt om fritak fra sitt verv som leder og medlem av 
HTM ut inneværende valgperiode. Hun ivaretar sine øvrige verv.  
 
Fakta i saken: 
Live Holck Johannessen (Ap) har søkt om fritak fra sitt verv som leder og medlem av 
HTM ut inneværende valgperiode. Søknaden begrunnes som følger: 

«Verv i HTM krever svært mye av medlemmene, og med ny lederjobb i Oslo 
som jeg pendler til, og med tre barn under 12 år, har jeg dessverre ikke 
kapasitet til å følge opp dette vervet.» 

Hun vil fortsatt ivareta sine verv som medlem av Kommunestyret, som siste vara i 
Formannskapet og første vara i Plan- og byggekomiteen. 
 
Live Holck Johannessens har hatt permisjon fra og med 02.02.2017 til og med 
31.12.2017. Kjetil Barfelt har vært leder av HTM i denne perioden, se tabell 2.  
 
 
Tabell 1 viser oversikt over Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) per 10.01.2016, 
og det er denne HTM-oversikten som må endres ved ev. innvilget fritakssøknad: 

TABELL 1: 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Live Holck Johannessen, leder 
2. Joar Solberg 
3. Werner Wilhelmsen 
4. Håvard Steinsholt 
5. Trine Hvoslef-Eide 

Ap 
Ap 
MDG 
SV 
V 

1. Else Jorunn Vestby 
2. Jan Aksel Næss 
3. Jon Fartein Lygre Hoel  
4. Ivar Sæveraas 
5. Kristin Ohnstad 
6. Shangquan Chen 
7. Ingunn R. Taksdal 

Ap 
Ap 
MDG 
V 
Ap 
Ap 
SV 

6. Jan Ove Rikheim 
7. Zara Mushtaq Berg (K-87/16) 
8. Kjetil Barfelt, nestleder 

H 
H 
FrP 
 

1. Per-Helge Aurdal 
2. Nils H. Sopp 
3. Terje Michaelsen 
4. Torill Myro (K-87/16) 
5. Ocean Marambanyika 

FrP 
H 
FrP 
H 
H 

9. Odd Rønningen Sp 1. Svend Trygve Kvarme 
2. Ottar Kjus 
3. Marit Austreng 

Sp 
Sp 
Sp 

 
I Live Holck Johannessens permisjonsperiode har HTM hatt følgende 
sammensetning: Oversikt per 31.12.2017: 
TABELL 2 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Joar Solberg, nestleder         
(tom. 31.12.2017 F-56/17) 

2. Werner Wilhelmsen 
3. Håvard Steinsholt 
4. Trine Hvoslef-Eide 
5. Else Jorunn Vestby              

(tom. 31.12.2017 F-56/17) 

Ap 
 

MDG 
SV 
V 
Ap 

1. Jan Aksel Næss 
2. Jon Fartein Lygre Hoel  
3. Ivar Sæveraas 
4. Kristin Ohnstad 
5. Shangquan Chen 
6. Ingunn R. Taksdal 
7.    (tom. 31.12.2017 F-56/17) 

Ap 
MDG 
V 
Ap 
Ap 
SV 
Ap 
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6. Jan Ove Rikheim 
7. Zara Mushtaq Berg (K-87/16) 
8. Kjetil Barfelt, leder                          

(tom. 31.12.2017 F-56/17) 

H 
H 
FrP 
 

1. Arne Hillestad  (F-34/17)   
2. Nils H. Sopp 
3. Terje Michaelsen 
4. Torill Myro (K-87/16) 
5. Ocean Marambanyika 

FrP 
H 
FrP 
H 
H 

9. Odd Rønningen Sp 1. Svend Trygve Kvarme 
2. Ottar Kjus 
3. Marit Austreng 

Sp 
Sp 
Sp 

 
 
Kommuneloven (utdrag; organer utenfor kommunen, f.eks. fylkesutvalg, er utelatt) 
 

§ 15.Uttreden. Suspensjon. 

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. 

 

§ 16.Opprykk og nyvalg. 

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.  
 
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 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, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  
 
Utdrag fra Kommentarer til Kommuneloven  
v/Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt, Kommuneforlaget 14.08.2014: 
 
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.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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Selv om det foreligger lovlig fritaksgrunn, er det ellers opp til det kompetente organs 
diskresjonære skjønn å avgjøre om søknaden skal imøtekommes, jf. formuleringen 
«kan ... frita.» 
 

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. 
 
Leder: 
Valg av leder foretas av kommunestyret selv.  
 
Delegasjon/delegasjonsadgang: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer og leder til kommunalt utvalg må fattes av kommunestyret 
selv. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Etter en helhetlig vurdering av søkerens begrunnelse, kommunens situasjon og fordi 
permisjon har vært forsøkt, anbefaler ordfører at søknaden innvilges og at nyvalg 
foretas. 
 
Dersom et HTM´s varamedlemmer velges som medlem, bør det også velges nytt 
varamedlem. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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