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Søknad om permisjon fra kommunale verv - Malin Karusbakken 
Aamodt (Ap) 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 18/00060-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

 
 
 
Ordførers innstilling: 
Søknaden godkjennes. Malin Karusbakken Aamodt (Ap) innvilges permisjon fra sine 
verv som medlem av kommunestyret og medlem og nestleder av HHS fra 
vedtaksdato til og med 30.06.2018. Ved behov kan HHS selv velge møteleder. 
 
Ås, 15.01.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet, jf. delegasjonsvedtak i K-sak 17/13, 03.04.2013. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg - Malin Karusbakken Aamodt 
 
Øvrige aktuelle dokumenter i saken: 
Foreløpig svar 05.01. og ytterligere begrunnelse 08.01.2018, jf. 18/00060-2 og 3. 
Søknad om permisjon 03.01.2018, jf. 18/00060-1. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Malin Karusbakken Aamodt 
Bonsak Hammeraas 
Referatsak HHS og vararekken HHS  
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU og 360  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Malin Karusbakken Aamodt (Ap) har søkt permisjon fra verv i kommunestyret og 
hovedutvalg for helse og sosial (HHS) fra d.d. til og med 30.06.2018. 
 
Fakta i saken: 
Malin Karusbakken Aamodt (Ap) har søkt permisjon fra verv i kommunestyret og 
HHS fra d.d. til og med 30.06.2018. 
Hun er fast medlem av kommunestyret og nestleder i HHS og nestleder i Ås 
kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål, jf. oversikt i vedlegg 1. 
 
I søknad av 03.01.2018 oppgir hun følgende begrunnelse: 

«I denne perioden vil jeg få en økt arbeidsmengde i mine studier grunnet skriving 
av bacheloroppgave, og jeg ser det nødvendig å rette fullstendig fokus mot dette 
arbeidet.» 

 
Politisk sekretariat ba om ytterligere begrunnelse i e-post 05.01.2018: 

«Jeg har tidligere notert at du har meldt forfall til kommunestyremøte 14.02.2018 
p.g.a. praksis og eksamen, jf. din e-post 24.11.2017. 
  
Når det gjelder din søknad om permisjon våren 2018: 
Etter kommuneloven § 15 nr. 2 med kommentarer kan permisjon/fritak innvilges 
den som 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.» 
  

Leder i HHS, Wenche Berg (Ap) har forfall til og med 31.03.2018, jf. e-post 
05.01.2018, 18/00070-1. 
 
Vurdering: 
Permisjonssøknaden er begrunnet med ekstra krevende studiesemester første 
halvår 2018. Ordfører vurderer dette som gyldig grunn. Det legges vekt på at 
kommunen ønsker å legge til rette for at ungdom under utdanning også kan delta i 
politiske verv, og at det kun søkes permisjon for en avgrenset, ekstra krevende 
periode i studieløpet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Leder av HHS er gjort oppmerksom på bestemmelsene i Ås kommunes reglementer 
pkt.13.6 «Fravær på mer enn ¼ av møter fra verv med fast godtgjørelse trekkes 
tilsvarende ved årsavregningen». 
 

http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Fungerende leder/møteleder i HHS vil få dobbel møtegodtgjørelse, jf. pkt. 13.8.9 
«Dobbel møtegodtgjørelse gis til medlem som fungerer i lederens sted.» 
Dobbel møtegodtgjørelse utgjør kr. 2 210 per møte. 
 
Alternativer: 
Søknaden avslås.  Forfall kan meldes til enkeltmøter ved gyldig forfallsgrunn. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter en helhetsvurdering innstiller ordfører på at søknaden innvilges.  
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 


