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Søknad om fritak fra kommunale verv - Thomas Rannstad Haugen 
(Ap) 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 18/00134-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

 
 
Ordførers innstilling: 
Thomas Rannstad Haugen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv i kommunestyret for 
resten av valgperioden.   
Søknad om fritak fra verv i hovedutvalg for helse og sosial avslås. 
 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet i kommunestyret slik: 
Sol Daler Stafsnes blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 
Jan Aksel Næss blir ny vara på plass nr. 13. 
 
Ås, 15.01.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet, jf. delegasjonsvedtak i K-sak 17/13, 03.04.2013. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Aktuelle utvalg - Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om fritak 25.10.2017, jf. 18/00134-1. Unntatt offentlighet i henhold til 
forvaltningsloven § 13, 1/offentlighetsloven § 13. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Thomas Ranndal Haugen 
Sol Daler Stafsnes 
Jan Aksel Næss 
Valgt person 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og styrevervregister  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Thomas Rannstad Haugen (Ap) søker om fritak fra sine verv som varamedlem i 
kommunestyret og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS). 
 
Fakta i saken: 
Thomas Rannstad Haugen (Ap) søkte den 25.10.2017 om fritak fra sine verv som 
varamedlem i kommunestyret og hovedutvalg for helse og sosial (HHS). Se oversikt 
over aktuelle utvalg i vedlegg 1. Som det fremgår av oversikten står plass nr. 13 på 
Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret tom. 
 
Årsaken til Haugens fritakssøknad er at han pga. manglende syn må benytte spesiell 
programvare for å lese dokumentene. Han opplyser at de i stor grad er programmert i 
formater og har en slik størrelse at han ikke uten krevende tilpasninger kan lese dem. 
I tillegg inneholder dokumentene tidvis grafiske fremstillinger, tegninger og tabeller 
som han ikke får oversikt over. 
 
Han har brukt mye tid til konverteringer og tolkehjelp, noe som er svært belastende 
og energikrevende. I rollen som vara innkalles han ofte på kort varsel og han har ikke 
hatt tid eller kunnet forberede seg på utvalgsmøter og derfor måttet melde avbud.  
 
Inntil Ås kommune har et gjennomgående system for å tilpasse sakspapirer som er 
universelt utformet ser han det som umulig å fylle sin rolle som vara. Han søker 
derfor om fritak fra vervet ut resten av valgperioden. 
 

Kommuneloven – utdrag (fylket o.l. 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. 
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 eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller 
fylkesutvalget.  
 

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. 
 

Valgloven – utdrag (fylket o.l. er utelatt) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
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§ 14-2.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.  
 

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ås kommune bestreber seg på å fylle kravene til universell utforming også 
elektronisk. Alle dokumenter som publiseres skal være i et format som lar brukeren 
benytte leseverktøy for blinde. I saksfremleggene til HHS er dette i svært stor grad 
ivaretatt, men det forekommer enkelte tabeller. I vedlegg til saksfremleggene er det 
noe mer variert.  
 
Dokumentene til kommunestyret er mer sammensatt, og det brukes i stor grad 
tabeller og fremstillinger som er vanskelig for leseverktøyet å tolke. 
 
Ordfører vurderer situasjonen slik at Ås kommune langt på vei har et gjennomgående 
system for å tilpasse saksframleggene til HHS til universell utforming, og at 
kommunen med enkle tilpasninger kan erstatte tabeller med løpende tekst (med 
unntak av tertialrapporter og budsjett). I og med at søknaden om fritak er begrunnet 
med kommunens system for tilpasning anbefaler ordfører at fritak ikke innvilges for 
vervet i HHS. 
 
Ordfører vurderer videre situasjonen med hensyn til kommunestyret slik at 
saksframleggene der nødvendigvis må inneholde omfattende tabeller og andre 
illustrasjoner som per i dag er vanskelige for leseprogrammer å tolke. Slik 
situasjonen er nå medfører det uforholdsmessig vanskelighet eller belastning for 
Rannstad Haugen å skjøtte sine plikter i vervet. Ordfører anbefaler derfor at 
søknaden om fritak fra kommunestyrevervet innvilges. 
 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nye valgoppgjør for ledige varaplasser på 
Arbeiderpartiets liste til kommunestyret. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 


