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SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE -  ANNE GRETHE SVENDSEN  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Saksprotokoll kommunestyresak 99/21 datert 16.12.2021 
Søknad om forlenget permisjon fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse av 
03.06.2022 
 
SAMMENDRAG: 
Anne Grethe Svendsen søker om forlengelse av permisjon fra vervet i råd for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse fram til 31.12.2022.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Anne Grethe Svendsen ble i kommunestyret 26.08.2021, sak 61/21, innvilget permisjon fra 
vervet i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i perioden 01.08.2021- 
01.01.2022 med bakgrunn i personlige årsaker.  Anne Toftemo Kvisberg ble i samme valgt 
som settemedlem for Anne Grethe Svendsen.  
Svendsen fikk i kommunestyret 16.12.2021, sak 99/21 innvilget forlenget permisjon i 
perioden 01.01.2022 til 01.08.2022.  Anne Toftemo Kvisberg ble i samme valgt som fortsatt 
settemedlem for Anne Grethe Svendsen.  
 
 
Anne Grethe Svendsen søker i brev av 03.06.2022 om at permisjonstiden forlenges fram til 
31.12.2022.   
 
 
Av Kommunelovens § 7-9 andre ledd fremgår det følgende:  
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 
vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis 



  
 
 

  
 
 

 

 
han eller hun søker om det. En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke 
rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.» 

 
 
Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg reguleres av kommuneloven § 7-10 andre ledd:  
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 
perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges.  
 
 
VURDERING: 
Ihht. kommuneloven kan det innvilges fritak for et kortere tidsrom eller for hele 
valgperioden dersom søker ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine verv. Det foreslås at Anne Grethe Svendsen innvilges forlenget permisjonstiden i 
perioden 01.08.2022 -  031.12.2022. Anne Toftemo Kvisberg, som er 1. varamedlem, 
fortsetter som settemedlem for samme perioden.  
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Anne Grethe Svendsen innvilges forlenget permisjon fra vervet som medlem i råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse i perioden 01.08.2022 – 31.12.2022.  

2. Anne Toftemo Kvisberg fortsetter som settemedlem for samme perioden.  
 


