
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00947-7 Side 1 av 2 

   

 

Søknad om forlengelse av permisjon fra kommunale verv - Wenche 
Berg (Ap) 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 18/00947-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 25.09.2018 

 
 
 
Ordførers innstilling: 
Wenche Berg (Ap) innvilges forlengelse av permisjon fra sine verv i kommunestyret, 
formannskapet og hovedutvalg for helse og sosial til og med 30.11.2018 
 
Ås, 10.09.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  Formannskap 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskap 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Søknad i e-post 30.08.2018, jf. 18/00947-6. 
F-sak 40/18, formannskapet 02.05.2018, permisjonssøknad Wenche Berg, lenke. 
F-sak 10/18, formannskapet 31.01.2018, permisjonssøknad Malin K. Aamodt lenke. 
Oversikten Styrer, råd og utvalg 2015- 2019, lenke. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Wenche Berg 
Beate Erikstad 
Odd Vangen 
Referatsak HHS  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-02-05-2018.350480.MD1I544446o24a9.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-31-01-2018.350480.MD1I537398oe5e4.pts.html
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Wenche Berg (Ap) er innvilget permisjon fra sine kommunale verv til og med 
30.09.2018. Hun søker nå om forlengelse til og med 30.11.2018. 
 
Fakta i saken: 
Wenche Berg søker i e-post 30.08.2018 om forlengelse av sin permisjon til og med 
30.11.2018. Årsaken er at hennes fungeringsperiode som regiondirektør i Region 
Stor-Oslo i Mattilsynet er forlenget tilsvarende.  
 
Permisjonssøknaden gjelder følende verv: 
Medlem av kommunestyret, varamedlem i formannskapet og leder/medlem av 
hovedutvalg for helse og sosial (HHS). 
 
Formannskapet fattet følgende vedtak i F-sak 40/18 den 02.05.2018: 
Wenche Berg (Ap) innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyret, formannskapet 
og hovedutvalg for helse og sosial til og med 30.09.2018. 
 
I forbindelse med at nestleder i HHS Malin Karusbakken Aamodt (Ap) ble innvilget 
permisjon – hun har nå gjeninntrådt - fattet formannskapet følgende vedtak (utdrag), 
jf. F-sak 10/18, 31.01.2018: Odd Vangen velges som midlertidig nestleder. 
 
Vurdering: 
Ordfører finner etter en helhetsvurdering at forlengelse av permisjon bør innvilges. 
Dermed fortsetter Malin Karusbakken Aamodt (Ap) som fung. leder av HHS, Odd 
Vangen (Sp) som midlertidig nestleder av HHS og Beate Erikstad (Ap) som 
midlertidig fast medlem av kommunestyret.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Fast ledergodtgjørelse blir for tiden ikke utbetalt. Status for fast godtgjørelse for 
lederverv i HHS 2018 gjøres opp på slutten av året. Odd Vangen (Sp) og Malin K. 
Aamodt (Ap) vil få fast godtgjøring for den tiden de har fungert som ledere. 
Fast ledergodtgjøring i HHS er kr. 4 604, i tillegg betales møtegodtgjøring kr 1 105. 
 
Alternativer: 
Søknaden kan avslås. 
 
Konklusjon: 
Ordfører tilrår at søknaden imøtekommes. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-02-05-2018.350480.MD1I544446o24a9.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-31-01-2018.350480.MD1I537398oe5e4.pts.html

