Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Dag
H. Nestegard (SV)
Saksbehandler: Vibeke Berggård
Behandlingsrekkefølge
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.: 21/03822-3
Møtedato

Ordførers innstilling:
1. Dag H. Nestegard (SV) innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv i Ås
kommune til og med 30.06.2022. Fritaket gjelder som medlem av
kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og
vararepresentant til KS fylkesmøte.
2. Formannskapet og valgstyret
Odd Vangen (Sp) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 6.
Som midlertidig vara på plass nr. 9 etter opprykk velges: …………………………..
3. Administrasjonsutvalget
Anne Odenmarck (Ap) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3
Som midlertidig vara på plass nr. 7 etter opprykk velges: ………………………….
4. Representanter til KS fylkesmøte
Som ny midlertidig vara på plass nr. 5 etter opprykk velges: ………………………
Konsekvenser for kommunestyret
Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for SV’s liste i kommunestyret:
Tuva Todnem Lund blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3.
Kristine Victoria Magnus blir midlertidig fast varamedlem på plass nr. 5.
Ås, 04.01.2022
Ola Nordal
ordfører
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Aktuelle utvalg per 03.01.2022
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Ås kommune
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Søknad om midlertidig fritak, unntatt offentlighet etter offl §13/fvl §13, 1. ledd,
jf. 21/03822-1.
Saksbehandler sender vedtaket til:
Dag H. Nestegard (SV)
Midlertidig valgte personer
KS v/morten.oppegaard@ks.no
Referatsak i formannskap og administrasjonsutvalg
Politisk sekretariat for oppdatering i Agresso, SRU, styrevervregister.

Saksutredning:
Sammendrag:
Dag H. Nestegard (SV) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv til 1. juli
2022.
Fakta i saken:
Dag H. Nestegard (SV) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv til
01.07.2022. Han har følgende verv på felleslisten Ap, Sp, MDG, SV, V, R og KrF:
 Kommunestyret – medlem, plass nr. 2
 Formannskapet og valgstyret – medlem, plass nr. 6
 Administrasjonsutvalget – medlem, plass nr. 3
 Representant til KS fylkesmøte – varamedlem, plass nr. 2
Som fritaksgrunn oppgis at private årsaker og nytt arbeid gjør at det totalt sett
blir for mye til å kunne holde det fokuset han mener er nødvendig på politiske
saker. Den nye stillingen var ikke kjent da han samtykket til å stille til valg i
2019.
Nestegard er også gruppeleder i SV. Det gjøres oppmerksom på at eventuelt
skifte av gruppeleder bestemmes av partiet selv. I så fall må orientering
umiddelbart sendes politisk sekretariat for oppdatering i lønnssystemet.
Nestegard har tidligere kontaktet ordfører og politisk sekretariat om situasjonen.
Han har ivaretatt vervene, men meldt forfall til de møter der han hadde lovlig
fritaksgrunn.
Fritak, jf. kommuneloven (koml) § 7-9.
Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv midlertidig eller for
resten av valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan ivareta vervet sitt uten at
det fører til vesentlig ulempe. Når søknaden vurderes skal det legges vekt på om
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da vedkommende
samtykket til å stille til valg. En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig
fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.
I lovkommentar til kommuneloven 01.09.2019 av Overå og Bernt nevnes at
fritaksgrunn i første rekke kan være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller
andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de pliktene vervet

21/03822-3

Side 2 av 4

Ås kommune
medfører. Ved avgjørelsen må det tas hensyn til både søkerens og kommunens
situasjon.
Valg av midlertidige medlemmer, jf. koml § 7-10 andre ledd.
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret er innvilget fritak i minst
tre måneder, kan kommunestyret selv velge et settemedlem for den perioden
fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for
varamedlemmer følges.
I lovkommentaren nevnes at kommunestyret ikke står fritt med hensyn til hvem
som kan velges til settemedlem. De må velge første medlem på varalisten, og
dette kan være en fra et annet parti enn den som har fått fritak.
Valg av varamedlemmer, jf. koml § 7-10, første ledd.
Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er
valgt fra den gruppen der det er forfall. Dette innebærer at midlertidig vara kan
velges på siste plass etter opprykk.
Vara til formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer, jf. koml § 5-6.
Vara til administrasjonsutvalget velges blant formannskapets medlemmer og
varamedlemmer jf. koml § 5-11 og Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1.
Representanter til KS fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets medlemmer,
jf. KS’ vedtekter § 3.2
Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2.
Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør når en representantplass i kommunestyret blir ledig. Nytt valgoppgjør skal også foretas når en
varaplass blir ledig hvis ordfører finner det nødvendig. Valgstyrets myndighet er
delegert til leder i reglementets punkt 8.4. Ordfører er valgstyrets leder.
Delegering
Valg av settemedlemmer må foretas av kommunestyret selv og kan ikke
delegeres til formannskapet.
Vurdering:
Hvis søknaden innvilges vil SV i denne perioden ikke ha noen representant i
formannskapet. Etter ordførers vurdering av søknaden og tidligere kontakt om
dette, anbefaler ordfører likevel at søknaden innvilges og at midlertidige vara
velges. Nestegard har forsøkt å ivareta vervene i lengre tid, men har sett seg
nødt til å melde forfall.
Alternativer:
1. Søknaden kan avslås. Nestegard kan melde forfall til møter der han har lovlig
forfallsgrunn.
2. Søknaden kan delvis innfris ved at Nestegard fritas fra enkelte verv i
perioden. Dette gjelder ikke kommunestyret fordi medlemskap der er en
forutsetning for de øvrige vervene.
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Konklusjon:
Ordfører anbefaler at søknaden innvilges og at midlertidige representanter
velges. Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt midlertidig valgoppgjør i
kommunestyret.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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