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Forslag til vedtak:
Kommunestyret vurderer at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å innvilge Robert
Hagen fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret for Fremskrittspartiet.
Søknaden om fritak kan derfor ikke innvilges.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:
Robert Hagen har i brev av 30.09.19 søkt omfritak fra vervet som 1. varamedlem til
kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av kommunevalgperioden.
Faktiske opplysninger:
Kontrollutvalget lyste tidlig i høst ut engasjement som sekretær for kontrollutvalget. Det kom
inn en søknad, og kontrollutvalget innstilte i sak 19/19 i møte 12.09.19 Robert Hagen som
sekretær. Det er kommunestyret som formelt tilsetter sekretær for kontrollutvalget.
Robert Hagen begrunner sin søknad med at han har fått stilling som sekretær for
kontrollutvalget i Andøy, og at han er informert av kontrollutvalgets leder om at han ikke kan
sitte som varamedlem til kommunestyret mens han har stillingen som sekretær.
Kontrollutvalget gjorde i møte 26.09.19, sak 24/19 slik innstilling:
«1. Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 19/19 der Robert Hagen tilbys jobben som sekretær i
kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget er blitt kjent med at Robert Hagen ved valget til kommunestyret 2019 er blitt 1.
varamedlem til kommunestyret for FRP. I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20,3. ledd kan Robert
Hagen ikke tilsettes som sekretær i kontrollutvalget.»

I nytt møte – 10.10.19, sak 30/19 gjorde kontrollutvalget slikt vedtak:
«1. Kontrollutvalget viser til mottatt korrespondanse gjennoom mailer fra Robert Hagen vedr. stillingen
som skeretær i kontrollutvalget, og vil i den forbindelse få presisere nærmere:
- Det er kommunestyret som foretar tilsetting av sekretær i kontrollutvalget etter innstilling fra
kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget har i sitt møte 26.09.19 gjort oppmerksom på – etter at det var blitt kjent med at
Robert Hagen var blitt valgt til 1. varamann til kommunestyret – at han da ikke kan tilsettes som
sekretær i kontrollutvalget, jfr. kontrollutvalgsforskriften.
3. Med mindre Robert Hagen søker fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret, og får dette
innvilget, vil det ikke være mulig å bli tilsatt som sekretær.»

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd sier følgende om fritak:
«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.»

I Kommunaldepartementets rundskriv H-4/19 pkt. 8.2 om fritak heter det blant annet:
«Som vesentlig ulempe for den folkevalde personen vil typisk vere hans eller hennar si helsetilstand,
arbeidsforhold, familieforhold eller andre velferdsgrunnar. Ulempa må som utgangspunkt gjelde den
folkevalgte personen sjølv, og det skal normalt ikkje vere fritaksgrunn at for eksempel arbeidsgivaren
ikkje er nøgd med at han eller ho er borte for å delta i møte i folkevalde organ. Det skal ikke vere
kurant å gje fritak frå eit folkevald verv, og lova krev at ulempa med å fortsette i vervet skal vere
vesentlig.»

Vurdering:
De faktiske forholdene i denne saken kan oppsummeres slik:
- Kontrollutvalget har innstilt Robert Hagen til funksjonen som sekretær for kontrollutvalget,
og har deretter korrigert sitt vedtak/innstilling med noen presiseringer.
- Som varamedlem til kommunestyret kan ikke Robert Hagen tilsettes som sekretær for
kontrollutvalget.
Neste spørsmål blir om Robert Hagens begrunnelse for å søke fritak fra vervet kommer inn
under det som kan defineres som «vesentlig ulempe» i kommunelovens § 7-9.
Grunnlaget for søknaden handler ikke om helsetilstand, familieforhold eller andre
velferdsgrunner. Grunnlaget for hans søknad er et mulig framtidig tilbud om jobb som han
formelt ikke har fått, men som han potensielt kan ha mulighet til å få, gitt at hans

fritakssøknad innvilges.
Et annet spørsmål er om kontrollutvalget ville ha innstilt ham som sekretær for
kontrollutvalget, dersom utvalget hadde vært klar over at han sto på en valgliste til
kommunestyrevalget.
Rådmannen kan ikke se at det foreligger gode nok grunner til å anbefale fritakssøknaden
innvilget, sett opp mot departementets merknader om begrepet «vesentlig ulempe» og om at
det ikke skal være kurant å gi fritak fra et folkevalgt organ.

