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SAKSUTREDNING: 
 
BAKGRUNN: 
Kommunestyret vedtok i k-sak 9/10 å etablere kommunale boliger i Fjellveien 6, 8 og 
10.  
 
Ås kommunestyre fattet følgende vedtak i overnevne sak i møte 03.03.2010: 
1. Plankomiteen tar opp prosjektet Fjellveien 6, 8 og 10 til videre utredning om 

planlegging med sikte på realisering i tråd med de føringer og betingelser som er 
beskrevet i saken. 

2. Det gjennomføres en god informasjons- og medvirkningsprosess overfor berørte 
interesser og naboer. 

3. I samsvar med regleverk for plankomiteen, punkt 6.7.1 utvides plankomiteen for 
dette prosjektet med ad hocutvalgets medlemmer Anne Odenmarck og Arne 
Hillestad. 

 
Det er avholdt et nabomøte. Møtet avdekket betydelig skepsis til planene og for å 
trygge den politiske forankringen av prosjektet og planene samt som en oppfølging 
av kommunestyrets vedtak i sak 9/10 fremmes denne saken. 
 
Prosjektet er beskrevet, budsjettert og planlegges realisert i 2 faser: 
Nivå 1: Gjennomgangsboliger for personer med meget lav boevne.  
6 boenheter, som eget bygg gjerne på sydligste enden av regulert tomt, som 
gjennomgangsboliger med integrert personalbase. 
Nivå 2 og 3: Solide boliger for personer med noe boevne (nivå 2) samt ordinære 
leiligheter i ulik størrelse for personer med boevne, men som kvalifiserer for 
kommunal bolig (nivå 3).  
Det er nivå 1 som plankomiteen nå arbeider med realiseringen av. 
 
Forarbeidet: 
Ås kommune har i mange år arbeidet med å etablere flere boliger til vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Flere prosjekter er gjennomført i dette arbeidet, og prosjektrapportene 
er politisk behandlet og vedtatt. Det gjelder blant annet ruspolitisk handlingsplan 
2009-2012, prosjekt bostedsløse 2006-2007 med påfølgende rapport fra gruppe som 
har arbeidet med ”boliger til bostedsløse, vanskeligstilte etc.” fra 2008. 
 
For at en husstand skal anses som vanskeligstilt på boligmarkedet er det tre 
indikatorer som legges til grunn: 

• At husstanden er uten egen eid eller leid bolig 
• At husstanden står i fare for å miste boligen 
• At husstand har en uegnet bolig 

(Husbankens veileder: Boligsosiale handlingsplaner) 
 
Som bostedsløs er følgende definisjon lagt til grunn:  
Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, og er henvist til tilfeldige 
boalternativ, samt personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt. 
Dette omfatter også personer som oppholder seg på institusjoner, hospits eller 
lignende som ikke har eget bosted ved eventuell utskrivelse og denne utskrivelsen vil 
finne sted om to måneder eller mindre. Som bostedsløs regnes også den som bor 
midlertidig hos slektninger og venner. 

(Bostedsløs i Norge, Byggforsk 2005).  
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Arbeidet i ad hocutvalget har vært fundert i det kommunens tidligere prosjekter og 
planer, samt Husbankens ulike veiledere. 
 
Viktige momenter ad hocutvalget/administrasjonen har arbeidet med: 

• Lokalisering 
• Bygningstyper og bebyggelsesplan 
• Størrelse på anlegget 
• Finansiering 
• Utforming av uteområder og overgangssoner 
• Utforming av bygningen 
• Planløsningens brukbarhet og tilpasningsdyktighet 
 

Den utvidede plankomiteen har arbeidet videre med: 
• Materialvalg og detaljering 
• Sikkerhet 
• Lydisolering 
• Samarbeidsformer 
• Medvirkningsform 
• Entrepriseform 

 
Administrasjonen skal arbeide videre med: 

• Drift og vedlikehold 
• Tildelingskriterier 
• Tilpassede husleieavtaler og forpliktende husregler for komplekset. 
• Kommunikasjonsstrategi 
• Bemanning og organisering 

 
Det er et mål at boligtiltak skal oppleves mest mulig som vanlige hjem og ikke som 
institusjoner. Et hjem forbindes gjerne med frihet og kontroll over egen situasjon. 
Ansattes «plass» i botiltakene vil kunne påvirke denne hjemfølelsen. På den ene 
siden vil nærværet av ansatte redusere den enkelte beboers frihet og selvstendighet. 
På andre siden vil tjenester som er knyttet til boligen, bidra til å skape den 
nødvendige tryggheten og styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen bosituasjon. 
Andre organisatoriske aspekter har også betydning. Det har for eksempel vist seg at 
permanente boligløsninger er gunstigere enn kortvarige og uvisse husleiekontrakter 
for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Forholdene ligger dårlig til rette for å 
knytte seg til boligen når man risikerer å måtte flytte innen kort tid. Sammensetning 
av beboere har også betydning for opplevelsen av hjemlighet og trygghet. (Endelig 
hjemme – utforming av boliger til vanskeligstilte, Husbanken, Sintef Byggforsk og 
NOVA, 2008) 
 
Dette legges til grunn for vurderingen og den endelige anbefalingen av totalprosjektet 
i Fjellveien.  
 
Personalet i personalbasen yter ”hjemmetjenester” til den enkelte beboer på lik linje 
som for eksempel miljøarbeider-tjenesten yter til brukerne i sine egne hjem. 
Omfanget av hjemmetjenesten vil vurderes fra person til person ut fra de spesifikke 
behovene. 
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Hensikten med å etablere ordinære kommunale boliger i tillegg til boliger til 
vanskeligstilte er å ivareta punktet i forhold til hyppig flytting. Intensjonen er at dette 
leder til at den enkelte fortsetter å bo i det nabolaget man har ”etablert seg”, og ”slått 
seg til ro” etter at behovet for gjennomgangsbolig ikke lengre er nødvendig. Målet er 
allikevel å etablere seg i egen bolig, slik at ordinære kommunale boliger i 
utgangspunktet ikke er et permanent bosted. 
 
Når det gjelder selve utformingen av boligene og betydningen av dette i forhold til 
organisatoriske aspekter vil vi vise til følgende sitat fra informasjonsheftet ”Endelig 
hjemme – utforming av boliger til vanskeligstilte” som er utarbeidet av Husbanken, 
Sintef Byggforsk og NOVA i 2008: 
Å legge omsorg i utformingen av en bolig kan forsterke et budskap om inkludering, 
trygghet, toleranse og mestring. Positive ringvirkninger skapes også ved at de som 
arbeider med boligformidling og oppfølging opplever det som meningsfullt å tilby 
boliger de er stolte av. Dessuten kan en attraktiv bolig i større grad få en beboers 
pårørende til å håpe og formidle håp. Positive assosiasjoner til den fysiske 
utformingen av en bolig forsterker et budskap om at noen bryr seg. Likevel er det ikke 
sikkert at det å bo i en god bolig til forskjell fra en dårlig bolig eller i et godt nabolag til 
forskjell fra et belastet nabolag, trenger å være løsningen på en vanskelig 
livssituasjon. I noen situasjoner vil det fysiske miljøet bety minimalt, i andre 
situasjoner betyr det mer. Sosiale faktorer og fysiske omgivelser må spille på lag. 
Omgivelseskvaliteter er ikke bare bestemt av utformingen av boligene eller av 
lokaliseringen og de nærmeste omgivelsene. Opplevelsen av kvalitet skjer i 
samspillet mellom flere faktorer, og er også resultat av en god prosess. Situasjon og 
sosiale prosesser påvirker assosiasjonene de fysiske omgivelsene gir oss. Derfor er 
det viktig å ikke se de fysiske eller organisatoriske aspektene hver for seg, men å se 
hvordan helheten bidrar til et botiltaks «vellykkethet». 
 
Hvor man skal plassere botiltak, og hvordan man kan trygge en best mulig innpassing 
i et nabolag er alltid en krevende problemstilling. Dette er også belyst i informasjons-
heftet ”endelig hjemme”. Offentlige myndigheter og planleggere må ta hensyn og 
avveie både lokalsamfunns og nabolagsbehov samt beboerne som skal flytte inn i 
boligene. 
Noen beboergrupper har en adferd som avviker så mye fra det folk flest er vant til, at 
det skaper utrygghet i nabolaget. Naboene kan også være engstelig for at lokalisering 
av botiltak for vanskeligstilte i deres nabolag skal få konsekvenser for verdien av 
egen bolig.  
 
Det har vært meget viktig for ad hochutvalget at kommunen etablerer trygge og gode 
boliger i rolige omgivelser, men som samtidig også er så sentrumsnært at det er i 
gangavstand til handel, offentlig kommunikasjon og offentlige tjenestetilbud. 
Omgivelsene skal være slik at beboerne blir en del av et godt nabolag, et trygt 
nærmiljø og lokalsamfunn. At kommunen i dette tilfelle eier en tomt som dekker disse 
behov er selvfølgelig også avgjørende for helhetsvurderingen. 
 
Det har også vært viktig for ad hoch utvalget å etablere en personalbase med 
tilstrekkelig plass, sanitærforhold og soverom med tanke på 24 timers bemanning. 
Dette fordi man anser det som helt avgjørende med tilstrekkelig oppfølging / 
bemanning for at tiltaket skal bli vellykket. Behovet for oppfølging / bemanning vil nok 
være varierende. 
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Erfaringsmessig vil planlegging av boliger for spesifikke grupper skape naboprotester. 
 
Naboene i Fjellveien gir uttrykk for usikkerhet rundt boligene i forhold til tidligere 
erfaringer med kommunens boliger her, samt størrelsen på komplekset / prosjektet. 
Et viktig grep for å trygge et godt naboskap er etableringen av personalbasen 
tilpasset heldøgns bemanning, som bemannes etter behov. 
 
Når det gjelder byggingen av fase 2, eller også kalt nivå 2 og 3 anbefales at dette 
utredes videre med tanke på hensiktsmessig størrelse, og at man kommer tilbake til 
dette senere i en sak til formannskap og kommunestyre. Rådmannen vil allikevel 
bemerke at det i fase 2 bør bygges såkalte ordinære kommunale leiligheter. 
 
Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 9/10:  
 
Punkt 1 i vedtaket i K-sak 9/10: 
Rådmannen anbefaler at det i første omgang etableres 6 utleieleiligheter med en 
personalbase tilknyttet i Fjellveien. Plankomiteen har arbeidet videre med planene, 
og totalentreprisen er klar for å legges ut på anbud. 
 
Leilighetene er tiltenkt personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Hvorfor den 
enkelte er vanskeligstilt på boligmarkedet kan knytte seg til mange ulike 
problemstillinger, blant annet såkalt lav boevne.  
 
Personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet kan ha vært dette over tid, og kan ha 
vært inne i en ond sirkel. Derfor er det avgjørende at den enkelt har mulighet til å få 
hjelp, støtte og veiledning til å bo, slik at man kommer seg ut av denne situasjon.  
Motivasjon for ”å komme seg videre” er her en avgjørende faktor. Man må få hjelp og 
støtte til å meste å holde egen leilighet. I tillegg til hjelp og støtte må det være klare 
avtaler om hold av leiligheten, samt hva som er tillat, og hva som ikke er tillat. 
(Husregler) 
 
Kommunen skal etablere kriterier for tildeling av leilighetene samt etablere avtaler 
med den enkelte og leilighetsholdet. Kriteriene og avtalene er individuelle avtaler og 
berører forhold som er unntatt offentligheten. Tildeling av kommunale boliger 
gjennomføres av kommunens tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget ledes av NAV-leder, 
og har medlemmer fra kommunens eiendomsavdeling (jurist), fra kommunens pleie 
og omsorgstjeneste, og fra kommunens forvaltningstjeneste. Tildeling av boliger skjer 
etter en individuell vurdering. Det er også med i vurderingen om tildeling av bolig er 
hensiktsmessig i forhold til resten av ”bofellesskapet” / naboene, og de utfordringer 
som eventuelt måtte være der, altså en helhetsvurdering. 
 
Kommunen kan derfor ikke offentliggjøre hva som er begrunnelsen for tildeling av 
leilighet i Fjellveien.  Kommunen har allerede flere ulike leilighetskompleks med 
personalbase til personer som har behov for dette.  
Det er også viktig for kommunen å kunne bruke de ulike boligene mest mulig 
hensiktsmessig til en hver tid. Behov kan / vil forandre seg med tiden, slik at noen 
”øremerking” av boligene er av denne grunn heller ikke heldig. 
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Punkt 2 i vedtaket i K-sak 9/10: 
Kommunen arrangerte ”nabomøte” for alle naboer iht plan og bygningsloven torsdag 
24.07.2010 kl 18.00 – 20.00. 
Representanter for Ås kommune som arrangør var rådmann Per A. Kierulf, helse og 
sosialsjef Marit R. Leinhardt, leder av plankomiten Grete Patil(Krf) og medlem av 
adhoc utvalget Anne Odenmarck(Ap). 
Det møtte om lag 20 naboer, representant for Ås IL og representant for Ås 
tennisklubb (nabo). Det møtte også opp en advokat og en boligsosial forsker, som 
var engasjert av noen av naboene.  
I tillegg deltok det 4 politikere fra Ås, kommunalsjef Eli Thomasen fra Ski kommune 
samt pressen. 
 
Kommunen informerte om prosessen, prosjektet og hva kommunen legger til grunn i 
den videre informasjons- og medvirkningsprosessen. Etter dette ble det gjennomført 
en diskusjon i forhold til naboenes ønsker, spørsmål og bekymringer. Naboene var 
meget misfornøyd over tidspunktet for møtet, den korte innkallingen og det faktum at 
dokumenter tiltenkt møtet ikke var kommet frem til mottakerne før møtet.  
Rådmannen oppfattet denne delen av kritikken som berettiget og beklaget forholdet. 
 
To av naboene ønsket å presentere sitt syn på prosessen og prosjektet. En vesentlig 
del av møtetiden ble benyttet til denne gjennomgangen som var meget kritisk til 
kommunens håndtering av saken. 
 
Rådmannen oppfatter at det er betydelig avstand mellom kommunens oppfatning av 
innholdet i den videre informasjons- og medvirkningsprosessen, og naboenes 
forventninger til dette. 
 
Rådmannen legger videre til grunn i informasjons – og medvirkningsprosessen: 

1. Møte med naboene vedrørende deler av den fysiske utformingen, og spesielt i 
forhold til overgangene mellom kommunens tomt og omliggende tomter. 

2. Informasjonsmøte ved ferdigstillelse og før innflytting. 
3. Jevnlige nabomøter etter driftsstart med hensiktsmessig frekvens. 
4. Informasjonsmøte under diskusjon av fase 2. 
5. Kontaktperson i kommunen, hvor naboene kan ta direkte kontakt ved 

spørsmål, bemerkninger eller eventuelle utfordringer. 
 
Punkt 3 i vedtaket i K-sak 9/10: 
Effektuert. 
 
Finansiering av prosjektet 
Det er avsatt midler til prosjektet i investeringsprogrammet pålydende kr. 8 000 000 i 
2010 og 42 000 000,- i 2011.  
Det jobbes også opp i mot Husbanken. Husbanken benytter en beregningsmodell når 
det gjelder boligtilskudd. Husbanken kan ikke under noen omstendigheter gi høyere 
boligtilskudd enn 40 % av prosjektkostnadene. Prosjektet kan imidlertid fullfinansieres 
med grunnlån med en nedbetalingstid på inntil 50 år uten avdragsfrihet.  
 
Husleie 
Det forutsettes at det fastsettes normert husleie som de fremtidige leietakere i alle 
leilighetene betaler. Den ”nye” bostøtteordningen til NAV sikrer dette også for de 
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svakeste stilte. Leieinntektene finansierer i stor grad kommunens betjening av disse 
lån, noe avhengig av nedskrivningstiden. Finansieringen baseres altså på 
Husbankens tilskuddsordninger kombinert med investeringsmidler avsatt i vedtatt 
budsjett og økonomiplan. 
 
Konklusjon 
På dette grunnlaget videreføres arbeidet med prosjektet. 
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F-sak 44/10 
TV-AKSJONEN 2010 - FLYKTNINGHJELPEN  
 
 
Saksbehandler: Merethe Sommerschild Arkivnr: X03  Saknr.:  10/1534 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 44/10 25.08.2010 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr. 1,50 per innbygger, totalt kr. 24.579 til TV-aksjonen 

Flyktninghjelpen 2010. 
2. Beløpet kr. 24.579 belastes konto 112020.1100.100 diverse utgiftsdekning, og 

finansieres ved å redusere konto 149090.1100.100 øvrige bevilgninger med 
tilsvarende beløp. 

 
Rådmannen i Ås, 18.08.2010 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Søknad av 25.05.2010 fra kommuneaksjonskomiteens leder. 
Utskrift av 16.08.2010 fra SSB's side: Tall om Ås kommune. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneaksjonskomiteens leder Olav Aardalsbakke 
Konsulent Rita Herrem 
Politisk sekretariat for oppfølging av vedtak/Økonomisjef vedrørende punkt 2 
Revisjonen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommuneaksjonskomiteen i Ås søker i brev av 25.05.2010 om økonomisk støtte 
tilsvarende kr 1,50 pr. innbygger til årets TV-aksjon søndag 24.oktober 2010. 
 
Årets TV-aksjon er tildelt Flyktninghjelpen og deres nødhjelpsarbeid. 
Flyktninghjelpen er en norsk nødhjelpsorganisasjon som ledes av generalsekretær 
Elisabeth Rasmussen. Inntektene fra TV-aksjonen skal gå til å hjelpe de som har alle 
odds mot seg. Ca. 42 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og 
konflikt. De trenger hjelp og beskyttelse. Pengene fra årets aksjon skal gå til mat og 
husly, drift av flyktningleirer, utdanning og fri rettshjelp. 
 
Vurdering av saken: 
Ås kommune har i mange år vært en økonomisk og organisatorisk støttespiller for 
TV-aksjonen. Det ble bevilget kr. 23.936,- til fjorårets TV-aksjon Care. På bakgrunn 
av mange års praksis legges søknaden frem for formannskapet til å avgjøre om det 
også i år skal bevilges penger til TV-aksjonen Flyktninghjelpen 2010.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Befolkningstall fra statistisk sentralbyrå per 01.01.2010 viser 16.386 innbyggere i Ås 
kommune. 1,50 kr. per innbygger utgjør kr. 24.579. Satsen på 1,50 per innbygger er 
lik fjorårets bidrag 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges og at tilskuddet finansieres over 
formannskapets øvrige bevilgninger hvor det per i dag er dekning på konto. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Fra vedtaksdato. 
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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN - UTTALELSE 
 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 010  Saknr.:  10/2300 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 45/10 25.08.2010 
 

 
 
Ordførers innstilling: 
Ås kommune er positiv til de foreslåtte endringene i valgloven og spesielt til at:  

• en kandidat kan be seg fritatt fra å stå på valgliste ved kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg dersom vedkommende legger fram erklæring om at hun/han 
ikke sympatiserer med valglisten 

• at frister for innlevering og tilbaketrekking av listeforslag settes til kl. 12.00 og 
at lørdager likestilles med helligdager når det gjelder frister.  

 
Ås kommune mener forøvrig at  
1. det bør legges til rette for elektronisk opptelling av alle stemmesedler ved at: 

• Alle stemmesedler skal ha så lik utforming som mulig, også departementets 
generelle stemmeseddel.  

• Det åpnes for at sedler kan byttes ut på en betryggende og etterprøvbar måte 
før skanning. 

2. det ikke bør innføres begrensinger for listekandidaters valgbarhet til stemme-
styrer, som valgfunksjonærer eller stemmemottakere. Det blir vanskelig å skaffe 
tilstrekkelig personer som er villige til å bruke arbeidstid, helg og kveldstid på 
valgarbeid. Valgarbeid krever omfattende opplæring og erfaring. Kommunens 
administrasjon har ikke nok personell til å utføre disse oppgavene i tillegg til 
ordinære arbeidsoppgaver.  

 
Ordfører i Ås, 18.08.2010 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Utdrag fra høringsnotatet:  
• Om utbytting av stemmesedler under opptellingen   
• Bør listekandidater utelukkes fra valg til stemmestyrer og valgstyrer? 
 



  F-sak 45/10 

13 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Høringsnotat "Evaluering av valget i 2009. Forslag til endringer i valgloven" fra 
Kommunal og regionaldepartementet (KRD). 
 
Dokumentet på Internett:  
http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/Hoyringar/Hoyringsdokument/2010/h
oring---evaluering-av-valget-i-2009-for/Horingsbrev.html?id=606485 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommunal- og regionaldepartementet, merket sak 10/1002: postmottak@krd.dep.no 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut Høringsnotatet "Evaluering av 
valget i 2009. Forslag til endringer i valgloven."  Frist for uttalelse er 1. september 
2010.  
 
KRD foreslår følgende endringer i valgloven: 

 
§ 2-5 skal lyde: 
Folkeregistermyndigheten skal selv, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, på 
hensiktsmessig måte stille til disposisjon for valgmyndighetene opplysninger om 
hvem som skal innføres i manntallet i kommunen. Folkeregistermyndigheten skal 
selv, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, stille til disposisjon for 
valgmyndighetene et uttrekk av folkeregisteret basert på stemmerettsvilkårene pr. 
1. april i valgåret. 
 
§ 3-4 første ledd bokstav c skal lyde: 
c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen 
andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av,  
 
§ 3-4 første ledd bokstav ny bokstav d) skal lyde: 
d) den som ikke er medlem av registrert politisk parti og som avgir erklæring om 
at listeforslaget representerer et politisk syn som er i strid med egen politisk 
overbevisning, og 
 
Nåværende § 3-4 første ledd bokstav d) blir ny bokstav e). 
 
§ 6-1 første ledd første punktum skal lyde:  
(1) Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars kl. 12 i valgåret.  
 
§ 6-5 andre punktum skal lyde: 
Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april kl. 12 i valgåret. 
 
§ 8-4 nytt femte ledd skal lyde: 
(5) Valgurner som brukes ved forhåndsstemmegivningen innenriks skal være 
forseglet. 
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§ 9-5 ny (6) skal lyde: 
Valgurner som brukes på valgdagen skal være forseglet. 
 
§ 15-5 første, andre og tredje ledd skal lyde:  
( 1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en frist faller på en lørdag eller en 
helligdag, begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag 
(2) Hvis en dato for avslutningen av en frist faller på en lørdag eller en 
helligdag, løper fristen ut den nærmest påfølgende hverdag  
(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i de tilfeller hvor en 
dato som er det tidligste eller seneste tidspunktet for noen handling etter denne 
lov, faller på en lørdag eller en helligdag. 

 
Det fremmes i høringsnotatet også forslag om å foreta enkelte forskriftsendringer i 
regelverket for utforming av stemmesedler. I tillegg foreslås det at det i valgforskriften 
tas inn krav til kvittering for levering og mottak av valgmateriell, enten dette skjer 
internt i kommunen eller ved levering til fylkeskommunen.  
 
KRD har vurdert om det bør innføres begrensninger med hensyn til valgbarhet for 
listekandidater, men foreslår ingen konkrete lovendringer nå. De ber likevel om 
tilbakemeldinger fra kommunene om hvilke praktiske problemer som eventuelt vil 
kunne oppstå ved innføring av slike begrensninger. Problemstillingene er omtalt i 
høringsnotatets kapittel 9, se vedlegg. 
 
KRD drøfter også adgangen til å bytte ut "ukurante stemmesedler" med ordinære for 
å få til elektronisk opptelling, se vedlegg. De uttaler at det ikke er adgang etter 
gjeldende regler å bytte ut ukurante sedler før skanning og at det heller ikke bør 
åpnes for det. Dersom skanning ikke er mulig må disse sedlene telles manuelt. 
 
Vurdering av saken: 
De endringer som foreslås til valgloven og valgforskriften er etter ordførers vurdering 
positive. Flere av forslagene vil bidra til å lette arbeidet med gjennomføring av valget 
og noen er allerede i tråd med den praksis Ås kommune har fulgt.  
 
Utbytting av ukurante stemmesedler før skanning 
Når det gjelder adgangen til å bytte ut ukurante stemmesedler mener ordfører at det 
bør legges bedre til rette for at alle stemmesedler skal kunne skannes. Dette gjelder 
særlig formatet (42x15 cm) på departementets generelle stemmesedler med alle 
registrerte partinavn. Listene brukes hovedsaklig ved ordinær forhåndsstemme-
givning avlagt utenfor egen kommune/fylke. Listene har også punktskrift. 
 
Dersom det fortsatt er vanskelig å skanne generelle eller ukurante stemmesedler, 
mener ordfører at det bør åpnes for at sedlene kan byttes ut før skanning på en 
betryggende og etterprøvbar måte. Det er viktig at det ikke legges opp til mer 
komplisert opptelling og føring av møtebok enn nødvendig. 
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Begrensing av valgbarhet 
Begrensing av valgbarheten for kandidater som står oppført på listene til kommune-
styrevalg og fylkestingsvalg (listekandidater) til verv i stemmestyrer, som valg-
funksjonærer eller stemmemottakere, vil vanskeliggjøre valgarbeidet for kommunen.  
 
Ås kommune har hatt 55 stemmestyremedlemmer fordelt på 6 stemmekretser ved de 
to siste valgene. Alle var medlemmer/vara av kommunestyret med enkelte unntak. 
Hvert valgstyre ble valgt slik at sammensetningen ble tverrpolitisk inkl. ledere og 
nestledere. 
Det legges vekt på at det i hvert stemmestyre velges både personer med erfaring fra 
stemmestyrearbeid og personer uten, for å sikre at erfaring oppnås og videreføres. 
Arbeidet krever stor grad av nøyaktighet, innsikt i regelverk og korrekt håndtering. 
Opplæring er nødvendig.  
 
All håndtering av stemmesedler sikres ved at minst to representanter fra forskjellige 
partier er til stede, f.eks. ved tømming eller levering av urner. De eneste gangene et 
stemmestyremedlem er alene er de få gangene noen må ha hjelp inne i stemme-
avlukket.  
 
Ås kommune har aldri erfart uheldige episoder ved valgavviklingen som følge av at 
det er listekandidater/politikere som sitter i stemmestyrene. 
 
Politikere/listekandidater er samfunnsengasjerte mennesker som ofte setter pris på å 
bli valgt til stemmestyrene og tar oppgaven alvorlig. Ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalgene er det få politikere igjen som kan fylle vervene hvis liste-
kandidatene ikke blir valgbare. 
 
Fra befolkningen for øvrig er det generelt vanskelig å rekruttere til frivillig arbeid. 
Stemmestyrenes arbeid skjer hovedsaklig søndag ettermiddag og kveld, mandag 
hele dagen, samt kveld og natt. Det blir en stor utfordring å sikre tilstrekkelig 
opplæring og kontinuitet ved slik rekruttering. 
 
Kommunens administrasjon har ikke kapasitet til å påta seg oppgavene som 
stemmestyre i tillegg til vanlig arbeid. Valgmedarbeiderne i administrasjonen har stor 
arbeidsbelastning med andre valgoppgaver både før, under og etter valgene.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører tilrår at innstillingen vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Uttalelse sendes innen 1. september 2010. 
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VEDLEGG 
 
UTDRAG FRA HØRINGSNOTATET 
 

5.3 Om utbytting av stemmesedler under opptellingen  
 
5.3.1 Gjeldende rett/ problemstilling  
 
Departementet er kjent med at mange kommuner, i forbindelse med den maskinelle 
opptellingen av stemmesedler, bytter ut stemmesedler (såkalte ”ukurante”) for å få 
talt stemmesedlene elektronisk. Dette innebærer at en ikke maskinlesbar stemme-
seddel fra en valgliste, byttes ut med en tilsvarende maskinlesbar seddel. 
Stemmesedlene som byttes ut er departementets generelle stemmeseddel med 
punktskrift, stemmesedler fra andre kommuner/fylker, krøllete sedler eller papirlapper 
påført navnet på partiet velgeren ønsker å stemme på.  

Loven har ingen bestemmelser som åpner for at en kan bytte ut en avgitt 
stemmeseddel. Av ordlyden i valgloven § 10-5 framgår det at det er de ”avgitte” 
stemmesedlene som skal telles.  

Evalueringen av stortingsvalget 2009 har vist at stemmesedler byttes ut i relativt stort 
omfang, og at formålet med utbyttingen er å få gjennomført en maskinell opptelling. 
Så vidt departementet har brakt i erfaring er dette en praksis som har eksistert siden 
1979, da dette var det året det for første gang ble innført maskinell telling av 
stemmesedler i Norge.  

5.3.2 Departementets vurderinger  
 
Departementet viser til valgloven § 10-5, hvor det er et krav om at det er de 
stemmesedlene som er avgitt, som skal telles. Det framgår for øvrig av hele systemet 
at det er de stemmesedlene som velgerne faktisk har benyttet som må telles opp. 
Om det skulle være adgang til å bytte ut stemmesedler, ville dette ha forutsatt 
eksakte rutiner for framgangsmåten og kontroll, noe verken loven eller forskriften har. 
Det betyr at utbytting av avgitte stemmesedler for maskinell opptelling ikke er tillatt 
etter gjeldende lov.  

Departementet er av den oppfatning at det heller ikke bør åpnes for at valgstyrene 
kan bytte ut stemmesedler.  

Vi viser til at ordningen innebærer risiko for at stemmesedlene som byttes ut, ikke er i 
samsvar med de sedlene velgerne avga. Dette kan skyldes uoppmerksomhet fra 
valgfunksjonærene, men det kan også danne grobunn for spørsmål om opptellingen 
har gått riktig for seg.  

Departementet viser videre til at dersom kommunene ønsker å benytte skanner-
løsninger, må det være en forutsetning at alle stemmesedler kan skannes – også de 
såkalte ”ukurante stemmesedlene”. Departementet er kjent med at denne 
teknologien finnes på markedet i dag, og at slik teknologi også ble benyttet ved 
stortingsvalget i 2009.  

Dersom kommunen benytter skanner-løsninger som ikke klarer å skanne alle 
stemmesedler, må det foretas en manuell opptelling av de stemmesedlene som ikke 
kan  skannes. I så fall må de manuelt opptalte stemmene legges til 
opptellingsresultatet for de skannede sedlene. 
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9  Bør listekandidater utelukkes fra valg til stemmestyrer og valgstyrer? 
 
9.1  Problemstilling 
I dette kapitlet drøfter departementet om det bør innføres begrensninger i liste-
kandidaters adgang til å delta i forberedelsene og gjennomføringen av valg. Bak-
grunnen er bl.a. OSSE-rapporten og dens vurderinger, når det gjelder kandidatenes 
adgang til å sitte i valgstyre og stemmestyrer. Departementet vil særlig vurdere om 
det er behov for å sette begrensninger når det gjelder listekandidatenes muligheter til 
å ha direkte kontakt med velgerne i forbindelse med stemmegivningen. 
 
9.2 Gjeldende rett 
Valgloven § 4-1 fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre som velges 
av kommunestyret selv. Valgstyrets oppgaver er å forberede og gjennomføre valgene 
på kommunalt nivå, i tråd med valgloven og valgforskriften. 
 
Dersom det foregår stemmegivning på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre 
med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted., jf. valgloven 
§ 4-2. Stemmestyrene oppnevnes av kommunestyret, eller av valgstyret, etter 
delegering fra kommunestyret. 
 
Valgstyret og stemmestyrene er nemnder i kommunelovens forstand. Reglene om 
valgbarhet til nemnder er nedfelt i kommuneloven § 14. Hovedregelen er at alle som 
har stemmerett til kommunestyrevalg og fylkestingsvalg, er valgbare. Unntak gjelder 
for visse grupper, for eksempel ansatte i visse kommunale og fylkeskommunale 
stillinger. Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, kan velges, men har ikke 
plikt til å ta imot valg, jf. kommuneloven § 14 nr. 1 bokstav a siste punktum. 
 
Det er ikke noe forbud i loven mot å velge kandidater som stiller til valg, eller andre 
aktive politikere til stemmestyrene eller valgstyrene. 
 
9.3 OSSE-rapporten 
OSSE tar i sin rapport opp spørsmålet om det er grunn til å vurdere listekandidaters 
valgbarhet nærmere. De skriver følgende: 
”OSSE/ODIHRs valgobservatører ble opplyst om flere tilfeller hvor kandidater har 
vært medlemmer i stemmestyret eller valgstyret, hvilket er tillatt etter loven. Ingen 
klager ble rettet mot disse personenes opptreden, men det kan oppstå eventuelle 
interessekonflikter under prosessadministreringen når de er kandidater i valget. 
Valgkandidater bør ikke kunne delta i stemmestyrene og valgstyrene. Slik hindrer 
man faktiske eller opplevde interessekonflikter, eller situasjoner som kan oppfattes 
som interessekonflikter.” 
 
9.4 Tidligere vurderinger 
Ved valget i 2007 ble det satt fram påstander om at det i noen tilfelle skjedde aktiv 
påvirkning fra aktive politikere og listekandidater overfor velgerne inne i valglokalene. 
På denne bakgrunn tok departementet opp spørsmålet om det burde innføres 
restriksjoner mot at politikere – eller eventuelt bare listekandidater – sitter i 
stemmestyrene eller fungerer som valgfunksjonærer. 
 
Departementet drøftet dette spørsmålet i et høringsnotat som ble sendt ut til bl.a. 
kommunene i juni 2008. På grunnlag av høringsuttalelsene til dette notatet – og en 
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evalueringsrapport innhentet etter valget i 2007 – konkluderte departementet med 
følgende i Ot.prp. nr. 32 (2008 – 2009): 
 

”Departementet meiner at både evalueringa etter valet og høyringa viser at det 
ikkje er noko sterkt ønske om lovreglar som avgrensar valførleiken til røystestyre 
for listekandidatar og andre politikarar. Det vil derfor ikkje bli fremja noko forslag 
om slike reglar. 
 
Departementet vil likevel presisere at det er viktig at kommunane organiserer 
valavviklinga slik at det ikkje kan reisast tvil om alt går føre seg i samsvar med 
regelverket. Departementet vil oppmode kommunane til å vurdere særskilt om 
listekandidatar skal gjere teneste som medlemmer i røystestyra eller som 
valfunksjonærar. Det er viktig at listekandidatar og andre politikarar ikkje får slike 
roller at det kan stillast spørsmål om det skjer utilbørleg påverknad av veljarane.” 

 
Etter stortingsvalget 2009 ble kommunene spurt om hvordan stemmestyre-
medlemmer ble rekruttert. Av de kommunene som svarte opplyste 42,4 prosent at de 
rekrutterte fra de politiske partiene, mens 31,8 prosent svarte at de oppnevnte 
representanter fra partiene og kommunalt ansatte. 
 
9.5 Departementets vurderinger 
Departementet viser til at spørsmålet om eventuelle begrensninger i kretsen av 
valgbare til stemmestyrene ble vurdert så sent som etter valget i 2007. Det ble da 
ikke foreslått lovendringer. Departementet oppfordret imidlertid kommunene til å 
tenke prinsipielt når det gjaldt sammensetning av stemmestyrer, og at de burde være 
bevisst på at det kan oppstå særlige problemer dersom listekandidater ble valgt. 
 
Departementet finner likevel at det kan være behov for å vurdere begrensninger når 
det gjelder hvem som kan velges som medlemmer av stemmestyrene. 
Stemmestyrene har – gjennom sine funksjoner i stemmelokalene – nær kontakt med 
velgerne. Det kan virke prinsipielt uheldig om politikere som selv stiller til valg, skal 
kunne ha mulighet til å øve påvirkning på velgerne. Selv om spørsmålet reises fra tid 
til annen, er det ikke påvist at utilbørlig påvirkning av velgerne forekommer i noen 
særlig utstrekning. Selve muligheten for – eller mistanken om – slik påvirkning kan 
imidlertid bidra til å skape negative holdninger til valgordningen. Vi viser til at enkelte 
velgere stiller spørsmål ved ordningen. Vi viser også til de prinsipielle innvendingene 
som framkommer i rapporten fra OSSE. 
 
Det er viktig at de som har ansvaret for gjennomføring av valget opptrer upartisk. Det 
er også viktig at regelverket er utformet på en slik måte at det sikrer upartiskhet, 
samtidig som det gir velgerne sikkerhet for at dette er tilfelle. 
 
Det er et grunnleggende prinsipp i vår valgordning og vårt kommunale system at 
færrest mulig skal være utelukket fra valg til folkevalgte organer. Eventuelle 
begrensninger når det gjelder valgbarhet til de organer som administrerer valgene 
bør derfor ikke settes videre enn det som anses nødvendig. Etter departementets syn 
er det naturlig å vurdere valgbarhetsbegrensninger i flere relasjoner: 
• Bør listekandidater og andre politikere likestilles med hensyn til valgbarhet? 
• Bør det være samme regler med hensyn til valgbarhet til valgstyret og 

stemmestyrer? 
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Valgstyret har det overordnede ansvaret når det gjelder valgavviklingen på 
kommunalt nivå. Det skal godkjenne lister til kommunestyrevalg. Det har ansvaret for 
prøving og opptelling av stemmesedler og for valgoppgjøret ved kommunestyrevalg. 
Dette er viktige beslutninger vedrørende gjennomføringen av valget. Det kan stilles 
spørsmål ved om dette er forhold som kunne tale for at listekandidater burde være 
utelukket fra å sitte i valgstyret. 
 
Departementet mener likevel at det for valgstyremedlemmer er hensyn som taler mot 
en slik begrensning i valgbarheten. Valgstyrets medlemmer har – i motsetning til 
stemmestyrene – ikke direkte kontakt med velgerne i valglokalene. Mulighetene for 
utilbørlig påvirkning er derfor ikke til stede i samme grad. Valgstyrene er tverrpolitisk 
sammensatt. Ett parti vil ikke ha monopol på plassene i valgstyret. Alle møter i 
valgstyret holdes for øvrig for åpne dører, slik at offentligheten har mulighet til å 
kontroller hva som foregår. Departementet mener derfor det ikke bør gjøres 
begrensninger når det gjelder hvem som er valgbare til valgstyrene. 
 
Departementet mener at begrensninger i valgbarhet bør bygge på kriterier som er 
objektive og konstaterbare. Et slikt kriterium kan være det forhold at man er kandidat 
på en valgliste. Å stille opp vilkår som medlemskap i et politisk parti eller politisk 
aktivitet generelt som valgbarhetsbegrensninger, vil som nevnt være uheldig, både 
prinsipielt og av praktiske grunner. Når det gjelder listekandidater – i motsetning til 
andre politisk aktive – kan det anføres at disse vil ha en mer personlig interesse i 
valgutfallet, og dermed kunne komme til å benytte seg av eventuelle muligheter til å 
påvirke velgerne på en utilbørlig måte. 
 
En ulempe ved å begrense valgbarheten for listekandidater, er knyttet til den 
praktiske gjennomføringen av valgene. Spørsmålet er om dette vil medføre 
problemer for kommunene med hensyn til å skaffe nok personell til gjennomføringen? 
 
Det følger av valgloven § 8-2 første ledd bokstav a) at valgstyret oppnevner 
stemmemottakere til å ta imot forhåndsstemmer. Bestemmelsen er generell, og har 
ingen formelle begrensinger når det gjelder hvem som kan oppnevnes. Valgloven har 
i dag ikke bestemmelser som regulerer hvem som kan oppnevnes som 
valgfunksjonærer. 
 
Som for medlemskap i stemmestyrer kan det også her reises spørsmål ved til-
strekkelig upartiskhet for listekandidater som tjenestegjør som stemmemottakere. Det 
gjelder både for stemmegivningen på valgdagen og for forhåndsstemmegivningen. 
 
Det er vanlig at kommunene utpeker valgfunksjonærer som skal assistere valgstyret 
og stemmestyrene med forberedelsene og gjennomføringen av valgene. Blant de 
oppgaver som tillegges valgfunksjonærene kan nevnes å motta stemmer på 
valgtinget, å rettlede velgerne og å assistere velgere som har behov for assistanse i 
forbindelse med stemmegivningen. Dersom det innføres et forbud mot å velge 
listekandidater inn i stemmestyrene eller å tjenestegjøre som stemmemottakere, kan 
det argumenteres med at listekandidater heller ikke bør ha andre oppgaver som 
medfører kontakt med velgerne under selve stemmegivningen. 
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9.5.1 Departementets konklusjon 
Det at listekandidater eller andre politikere sitter i stemmestyrene har lange 
tradisjoner hos oss. Dersom listekandidater skal utelukkes fra verv som 
stemmestyremedlem eller fra å tjenestegjøre som valgfunksjonærer eller 
stemmemottakere er det et spørsmål om og eventuelt hvordan dette vil påvirke 
gjennomføringen av valget rent praktisk. Enkelte kommuner har tidligere signalisert at 
det er problemer med å skaffe folk til de nevnte posisjoner. Samtidig er det viktig å se 
de prinsipielle innvendingene mot at listekandidater har oppgaver under selve 
stemmegivningen. 
 
For å unngå praktiske problemer med gjennomføringen av valg, er det også viktig å 
tenke nytt og for eksempel invitere befolkningen til å delta som vakter og 
funksjonærer i valglokalene. Slik deltakelse kan bidra til økt engasjement og 
interesse rundt valget. 
 
Før departementet tar stilling til om det bør gjøres endringer, ber vi om innspill fra 
kommunene på spørsmålet om å begrense valgbarheten for listekandidater, både når 
det gjelder som medlemmer til stemmestyrene og som valgfunksjonærer eller 
stemmemottakere. 
 
Dersom det skal fastsettes regler som begrenser listekandidaters valgbarhet og 
mulighet til å tjenestegjøre som stemmemottakere og valgfunksjonærer, må det 
gjøres endringer i flere bestemmelser i valgloven. I tillegg til § 4-2 om oppnevning av 
stemmestyrer, er det i tilfelle aktuelt å gi en ny bestemmelse både i kapittel 8 og 9 for 
som begrenser listekandidaters mulighet til å tjenestegjøre som stemmemottaker og 
valgfunksjonær. 
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F-sak 46/10 
SUPPLERINGSVALG I KONTROLLUTVALG OG OVERTAKSTNEMND 
 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saknr.:  10/2112 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 46/10 25.08.2010 
Kommunestyret /  
 

 
Ordførers innstilling: 
1. Som medlem av kontrollutvalget velges: 
 
2. Som varamedlem i overtakstnemnden velges: 
 
Ordføreren i Ås, 18.08.2010 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over aktuelle utvalg per 03.08.2010 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
F-sak 13/07, 07.02.2007 Eiendomsskatt på verk og bruk – valg av takstnemnder 
m.m. Oppnevning av overtakstnemnd og vurdering av valgt takstnemnd.  
Oversikt over styrer, råd og utvalg 
 
Lenker til dokumenter på Internett: 
• Styrer, råd og utvalg  

http://www.as.kommune.no/getfile.php/1296948.746.rfbdxxafwy/2010+08+06+SRU+2007-2011.pdf?force=1 

• Kommuneloven 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19920925-107.html&emne=kommunelov*&& 

• Lov om eigedomsskatt http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19750606-

029.html&emne=lov*%20om*%20eigedomsskatt*&& 

• F-sak 13/07 http://as.custompublish.com/index.php?id=414458#p15 

 
Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer 
Aktuelle utvalg 
FIKS 
Økonomisjef 
Oppdatering av SRU, Internet og styrevervregister 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Sigvalde Neerland (KrF) døde i sommer. Han var medlem av kontrollutvalget og 
varamedlem i overtakstnemnda. Suppleringsvalg bør foretas. 

 
Nyvalg 

 
Kontrollutvalg – medlem 
Kontrollutvalget har 5 medlemmer med personlige vara som velges av kommune-
styret selv. 
 
Kommuneloven (Kl) § 16 nr. 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. 
 
I tillegg gjelder følgende regler for valg til kontrollutvalget, jf. Kl § 77 nr. 1- 3:  
• Minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  
• Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutnings-
myndighet og ansatte i kommunen.  

 
Overtakstnemnd – vara 
 
Kommuneloven § 16 nr. 5 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller 
et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommune-
styret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Supplerings-
valg 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.  
 
Som medlem/varamedlem av overtakstnemnden er medlemmer/vara til følgende 
utvalg ikke valgbare: 
• takstnemnden fordi overtakstnemnden er klageorgan for takstnemndens vedtak 
• formannskapet fordi formannskapet har klagerett på vegne av kommunen iflg. lov 

om eiendomsskatt 
• kontrollutvalget fordi overtakstnemnden er en kommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet. 
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For begge valg gjelder kommuneloven § 16 nr. 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 kommune-
styret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Konklusjon: 
Valg bes foretatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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VEDLEGG 
OVERSIKT OVER AKTUELLE UTVALG PER 03.08.2010 
 
 

Kontrollutvalget    

Medlemmer  Personlig vara  
Einride Berg (kommunestyremedlem) A Oddvar Kolstad A 
Kari Munthe - Nestleder Sp Ola Heir Sp 
Sigvalde Neerland KrF Bjørg Malme KrF 
Håkon Henriksen - Leder H Turid Johnsen H 
Reidun Aalerud H Oluf Berentsen FrP 

 

Overtakstnemnd valgt av formannskapet 07.02.07 etter fullmakt, f-sak 13/07 

(valgt av forrige k.styre og sitter til nytt blir valgt)  
Medlemmer: Varamedlem: 
Odd Rønningen Ola Heir 
Bjørn Leivestad Else Jorunn Vestby 
Anton Bachke  Knut Kirkeby 
Hilde Kristin Marås Egil Ørbeck 
Ingunn Ramsfjell Taksdal Terje Eknes 
Gerd Berntsen Sigvalde Neerland 
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F-sak 47/10 
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 01.10.2010 - 31.01.2011 
- GRETE GRINDAL PATIL (KrF) 
 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 033  Saknr.:  10/2268 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 47/10 25.08.2010 
Kommunestyret /  
 

 
 
Ordførers innstilling: 
1. Grete Grindal Patil (KrF) innvilges midlertidig fritak fra sine verv i kommunestyret, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM), og Plankomiteen i fra og med 01.10.2010 
til og med 31.01.2011. 

 

2. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i HTM på plass nr. 6: 
 

3. Som ny midlertidig nestleder i HTM velges: 
 

4. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i Plankomiteen på plass nr. 5: 
 

5. Som ny nestleder i Plankomiteen velges: 
 
Konsekvenser av midlertidig fritak: 
 

Kommunestyret:  Etter opprykk i KrF's vararekke foretas det nytt valgoppgjør der ny 
 midlertidig vara på plass nr. 5 er Unni Elisabeth Myklebust. 
 

HTM:  Else Jorunn Vestby (A) rykker opp som midlertidig medlem.  
 

Plankomiteen:  Bjørn Bråte (A) rykker opp som midlertidig medlem. 
 Odd Rønningen (Sp) blir midlertidig leder. 
  
Ordfører i Ås, 18.08.2010 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Oversikt over aktuelle utvalg per 12.08.2010 
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Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Søknad av 04.08.2010 om permisjon, jf. lnr. 13324/10. 
Kandidatkåring for KrF ved kommunestyrevalget 2007. 
 
Lenker til dokumenter på Internett: 
• Ås kommunes reglementer: 

http://www.as.kommune.no/as-kommunes-reglementer.4763369-125480.html 
• Oversikt over styrer, råd og utvalg: 

http://www.as.kommune.no/getfile.php/1300563.746.abtxafdxey/2010+08+12+SRU+2007-
2011.pdf?force=1 

 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Grete Grindal Patil 
Bjørn Bråte 
Else Jorunn Vestby 
Odd Rønningen 
Valgte personer 
Unni Elisabeth Myklebust (vedlagt info i hht. valgloven og taushetserklæring) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)  
Plankomiteen 
SRU og Styrevervregisteret 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Grete Grindal Patil (KrF) har søkt om permisjon fra sine politiske verv fra og med 
01.10.2010 til og med 31.01.2011 fordi hun venter barn. Etter avtale med ordfører vil 
hun ivareta vervet som vara til representantskapet i Søndre Follo Brannvesen (SFB) i 
perioden.  
 
Søknaden gjelder følgende verv: 
Medlem av: 

• HTM – nestleder 
• Plankomiteen - leder 

Varamedlem til: 
• Kommunestyret 

 
Fritak 

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valg-
perioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet, jf. kommuneloven § 15 nr. 2. 
 
I følge kommentarene til kommuneloven vil fritaksgrunn 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 til både søkerens og kommunens situasjon. 
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Opprykk og nyvalg 
Midlertidige fritak følger kommunelovens § 16 nr. 1 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 
såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den 
gruppe hvor det er forfall. 
 
Leder/nestleder, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1.3/7. 
Ved midlertidig fritak rykker nestleder opp som leder. Det må derfor velges ny midlertidig 
nestleder både i Plankomiteen og HTM.  
Nestleder i HTM må velges blant kommunestyrets medlemmer.  
Nestleder velges av kommunestyret og valget foregår som flertallsvalg.  
 
Kommunestyret varamedlemmer, jf. valgloven § 14-2(2)  
Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: Ingen 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører anbefaler at søknad om midlertidig fritak imøtekommes. Det foretas nytt 
valgoppgjør for varaplass i kommunestyret. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 1. oktober 2010 
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VEDLEGG 
Oversikt over aktuelle utvalg per 12.08.2010 – Grete Grindal Patil (KrF) 
 
Kommunestyret 
Kristelig Folkeparti  
1. Morten Lillemo 
2. Torger Gillebo  
 

1. Grete Grindal Patil 
2. Jon-Geir Dittmann 
3. Bjørg Malme 
4. Arve Skutlaberg 
5. Jens Bernt Aune  

 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Else Jorunn Vestby A 
2. Bjørn Bråte A 2. Kari Petterson A 
3. Grete Grindal Patil, nestleder KrF 4. Kristin Ohnstad A 
  5. Morten Lillemo KrF 
  6. Bonsak Hammeraas A 
4.  Håvard Steinsholt - Leder SV 1. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
  2. Ingunn R. Taksdal SV 
  3. Trygve Roll-Hansen SV 
5.  Kjetil Barfelt FrP 1.  Bjørn Leivestad H 
6.  Ole Fredrik Nordby H 2.  Arne Hillestad FrP 
7.  Kristin H. Torgersen FrP 3. Kristian Sverre H 
  4. Terje Michaelsen FrP 
  5. Monica Langfeldt H 
8.  Ellen Løken       Sp 1. Siv Merethe G. Belbo Sp 
9.  Ivar Magne Sæveraas V 2. Solveig Schytz  V 
  3. Morten Gultvedt Sp 
  4. Inger Ekern V 

 
Plankomite  
Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Bjørn Bråte A 
2. Jan Sjølli SV 2. Inger Sandfeld SV 
3. Grete Grindal Patil - Leder KrF 3. Jan Aksel Næss A 
  4. Terje Eknes A 
  5. Bjørg Malme KrF 
4. Hilde Kristin Marås H 1. Bjørn Leivestad H 
  2. Arne Hillestad FrP 
  3. Jan Ove Rikheim H 
5. Odd Rønningen - Nestleder Sp 1. Marianne Røed   Sp 
  2. Kim Tilley Sp 
  3. Siv Merethe G. Belbo Sp 

 
 


