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Orientering.
Saksutredning:
Orientering om Bø Kommunens arealplan.
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Rådmann

Rune Dahl
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TERTIALRAPPORT 2 2017
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trond Robertsen
17/643

Saksnr.: Utvalg
60/17
Formannskapet

Arkiv: 210

Møtedato
19.10.2017

Innstilling:
Vedlagte rapport for 2. tertial 2017 tas til orientering.
1. Helse- og omsorgsetaten tilføres 1 352 000 kr til driften finansiert med 144 000 kr av
driftsmidler og 1 208 000 kr av disposisjonsfond.
2. Kjøp av aksjer i KLP med 1 097 000 kr finansieres med bruk av disposisjonsfond.
3. Det vedtas en brutto investering på 32 500 000 kr med finansiering slik det fremgår av
vedlagte tabell; jfr pkt 8.
4. Kommunestyret vedtar en nytt låneopptak på 2 700 000 kr med 25 års avdragstid. Det
delegeres til rådmannen å gjennomføre låneopptaket.
5. Rådmannen foretar nødvendige detaljreguleringer av budsjettet.

Saksutredning:
Vedlagt følger tertialrapport 02/2017.

Vedlegg:
Tertialrapport 2/2017

Straumsjøen 08.10.2017

Gundar Jakobsen
Råamann
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Sak 60/17
EVALUERING AV KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Åsa Elvik
17/631

Arkiv: 242

Saksnr.: Utvalg
61/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
19.10.2017
02.11.2017

Innstilling:
Kommunestyret tar evalueringa av Kommunalt næringsfond til orientering.
Saksutredning:
Bakgrunn
Midlene til Kommunalt næringsfond kommer som en årlig tildeling fra staten via Nordland
Fylkeskommune. De senere årene har vi fått tilført kr 500 000 i tillegg til kr 25 000 til et eget
gründerfond for unge etablerere. I 2017 ble bevilgninga økt til kr 550 000. Midlene skal forvaltes i
samsvar med forskrifti og retningslinjerii. Formålet med de kommunale næringsfondene er at de
skal bidra til nasjonale og fylkeskommunale distriktspolitiske målsettinger.
Tilskudd kan ihht retningslinjene pkt 2.2 tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak:
a) prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og
videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet
b) prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og
flytte til
Kommunene har i tillegg anledning til å benytte inntil 5% av bevilgninga til å dekke administrative
utgifter til forvaltninga av midlene. Nordland Fylkeskommune stiller krav om at kommunene skal
vedta egne regelverk for forvaltning av midlene. Bø kommunes regelverkiii ble vedtatt høsten 2016.
Ordninga med kommunale næringsfond har vært omdiskutert nasjonalt. Med lavere bevilgninger til
regional utvikling må fylkeskommunene prioritere mellom kommunale næringsfond og andre
næringspolitiske virkemidler. Det er derfor viktig at bruken av tilskuddsmidlene gjennomgås med
jevne mellomrom for å finne ut om midlene forvaltes i tråd med formålet. Det er også et av kravene
i forskriften at bruken av midlene skal evalueres med jevne mellomrom.

i

https://www.regjeringen.no/contentassets/8774a0bd274047478db22e206a24e2a1/vedlegg_6_forskr
ift_distrikts-og_regionalpolitiske.pdf
ii

https://www.regjeringen.no/contentassets/8774a0bd274047478db22e206a24e2a1/vedlegg_7_retnin
gslinjer_distrikts-og_regionalpolitisk.pdf
iii

http://www.boe.kommune.no/getfile.php/3634557.2171.tecdcufpsf/Vedtatt+regelverk+for+Kommu
nalt+N%C3%A6ringsfond.doc.as.pdf
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Det ble sist gjennomført en nasjonal evaluering i 2012. Evalueringa konkluderte med at
«næringsfondsmidlene særlig har bidratt til å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser, og styrke
eller bevare overlevelsesevnen til lokale bedrifter og entreprenører. Dette gjøres ofte i form av
videreutvikling av etablerte bedrifter. Midlene har også ført til økt attraktivitet for
kommunen/regionen som reisemål, bosted og lokaliseringsvalg for bedrifter.»iv

LOKAL EVALUERING
Vi har ikke tidligere gjennomført noen evaluering av bruken av kommunalt næringsfond i Bø
kommune. Rådmannen har ikke funnet rom for å foreta noen ekstern evaluering. Gjennomgangen er
derfor gjort administrativt, i hovedsak i form av innsamling og analyse av kvantitative data. Kilder
er rapporter fra regnskapssystemet, søknader i regionalforvaltning.no og kommunens saksarkiv.
Spørsmålet for evalueringa er om tilskudd fra Kommunalt næringsfond brukes i tråd med formålene
med ordninga. Vi har også forsøkt å finne svar på om tilskuddene bidrar til at det blir skapt flere
arbeidsplasser - som må sies å være det overordna målet med midlene.
Noen metodiske utfordringer har oppstått:
 Svakheter i tallgrunnlaget gjør at det har vist seg mest hensiktsmessig å bruke utbetalinger
fra fondet for årene 2013-2016, og ikke tilsagn som nok ville være mest korrekt.
 Det er ikke foretatt spørreundersøkelser eller intervju. Dette ville være tidkrevende, og
metodisk mer krevende. Erfaring fra andre evalueringer er at rundt 50% av de spurte vil
svare. Vi kunne da regne med å få 20 svar, og det ville være et tynt grunnlag – selv om det
kanskje kunne gi mer innsikt.
 Den største svakheten med at det ikke er gjennomført noen spørreundersøkelse eller
intervju, er at vi kan ikke med sikkerhet vite om tilskuddene i seg selv har ført til at det har
blitt skapt flere arbeidsplasser eller ikke.
Grunnlagsdata
 I perioden 2013-2017 er det foretatt til sammen 90 utbetalinger fra Kommunalt
næringsfondv.
 Det er i perioden utbetalt over 2,2 millioner kroner.
 1,4 millioner kroner har gått til bedrifter, lag og foreninger og enkeltpersoner.
 800 000 har gått til prosjekter i regi av Bø kommune.
 Vi har valgt å dele sakene inn i følgende kategorier:
o Prosjektstøtte
o Investeringsstøtte
o Omdømmearbeid
o Prosjekter i regi av Bø kommune
For noen av prosjektene er det ikke åpenbart hvilken kategori de hører til, men i det alt vesentligste
er dette en meningsfull inndeling.

iv

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-kommunale-og-regionalenar/id671307/?id=671307
v
Alle utbetalingene er sortert i eget regneark og ligger som vedlegg til saka.
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Dataene er sortert og nærmere analysert, og ut fra dette er det gjort noen interessante funn.

Funn 1: Hvilke formål tilskuddene går til, varierer fra år til år, men prosjektstøtte ligger
høyt.

Hvor går tilskuddsmidlene?
Prosentvis fordeling av årlige tildelinger
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Funn 2: Om lag 1/3 av tilskuddsbeløpet har gått til prosjekter i regi av Bø kommune.

Fordeling av tilskudd - samla 20132017

Prosjektstøtte

Investeringsstøtte

Funn 3: Tendensen til å bruke tilskudd til å finansiere kommunale prosjekter, øker.
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Fordeling av tilskudd - i kr
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Funn 4: Tilskuddene bidrar til å etablere nye eller utvikle eksisterende bedrifter.
Vi har gjennomgått alle tilskuddene som har gått til etablerere og etablerte bedrifter. Dette gjelder
om lag halvparten av sakene. I 4 av 5 saker har tilskuddene gått til bedrifter som fremdeles er i drift
i 2017.
Ut fra lokalkunnskap gjør vi et konservativt anslag på at i disse bedriftene er det 12,5 årsverk som
ikke fantes da bedriften/etablereren fikk tilskudd.
Vi tør likevel ikke trekke noen kausalkonklusjon her; vi har ikke gode nok data til å si at tilskudd
fra kommunalt næringsfond har ført til etablering av nye arbeidsplasser. Da måtte vi ha
gjennomført en mer omfattende evaluering.
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Funn 5: Tilskuddene går til politisk prioriterte sektorer, som fiskeri, landbruk og IKT.

Tilskudd til bedrifter 2013-2017:
Fordeling på sektor

Fiskeri
Landbruk

24 %

19 %

IKT
20 %

Annet

22 %
15 %

Handel/service

Funn 6: For de bedriftsretta tilskuddene er kvinner, i tråd med nasjonale prioriteringer, i noe
større grad tilskuddsmottakere enn menn.

Kjønnsfordeling

Kvinne
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Hovedkonklusjon: Tilskudd fra Kommunalt næringsfond tildeles i tråd med formålet og
virker etter hensikten.
Det er kanskje en dristig konklusjon ut fra et relativt svakt datagrunnlag, men vi finner ingen funn
som taler for det motsatte.

FORTSETTE SOM FØR? ELLER MULIGE FORBEDRINGER?
Søknader om tilskudd fra Kommunalt næringsfond tildeles etter enkeltvedtak med dertil hørende
klageadgang. Kommunen har stort rom for skjønn når regelverket skal vedtas.
Funnene fra gjennomgangen reiser noen spørsmål som kan være verdt å vurdere før en eventuell
gjennomgang av regelverket:
1. Skal vi fortsette med løpende saksbehandling eller innføre søknadsfrist to ganger i året?
2. Skal vi gjeninnføre adgangen til å tildele tilskudd til investeringer?
3. Burde fondsmidlene i større grad prioriteres til større prosjekter i stedet for å smøres relativt
tynt utover?
4. Eller burde vi ha en lavere terskel slik at nyetablerere kan få starthjelp uten for mye
byråkrati?
5. Går for mye av tilskuddsmidlene til kommunale prosjekter?
Spørsmålene er diskutert på administrativt nivå i Vesterålen på næringsarbeidermøte 2. oktober
2017, og der det er relevant er opplysninger fra de andre vesterålskommunene lagt til i drøftinga
under.
1. Fortsette med løpende saksbehandling?
Noen kommuner har søknadsrunder med faste søknadsfrister. Fordelen med denne ordninga er at
forvalteren (dvs kommunen) i større grad får anledning til å prioritere mellom gode formål. I
teorien betyr det større anledning til å satse mest på de prosjektene man ha mest tro på vil ha stor
effekt. Ulempen er at siden det er et vilkår fra staten at tilskudd skal være utløsende, så må søkerne
vente på å sette i gang prosjektet til etter at kommunen har behandla søknad om tilskudd.
 Alle kommunene i Vesterålen har løpende saksbehandling.
2. Gjeninnføre investeringstilskudd?
I de statlige retningslinjene fantes det tidligere en bestemmelse om at man kunne tildele tilskudd til
investeringer på inntil 10% av finansieringsbehovet. De statlige retningslinjene er nå mindre
detaljerte, men den generelle adgangen til å støtte investeringer fins fremdeles. I Bø kommune sitt
regelverk står det at investeringer som hovedregel ikke støttes med tilskudd, men med lån fra
Strategisk næringsfond. Strategisk næringsfond er snart tømt, og det blir da et spørsmål om vi igjen
skal støtte investeringer med tilskudd fra Kommunalt næringsfond.
 De andre kommunene i Vesterålen har åpning for å kunne gi tilskudd også til investeringer.
Vi har mange små bedrifter i Bø, og det er et mål at flere skal skape sin egen arbeidsplass. I en
oppstartsfase er all støtte kjærkommen, og det ville utvilsomt være et gode for bedriftsetablerere å
kunne få tilskudd til investeringene. Kanskje kan kommunalt tilskudd være utløsende for annen
type finansiering. Det taler mot å gi investeringstilskudd at det er utfordrende å definere hvilke
typer investeringer som er støtteverdige. Skal vi begrense det til nyetableringer? Og hva gjør vi om
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kommunen har gitt tilskudd til objekter som deretter omsettes? Krever vi pengene tilbakebetalt?
Hvordan kontrollerer vi det?
3. Skal vi prioritere strengere?
Vi er i en kjempeheldig situasjon som har over en halv million kroner tilgjengelig til å støtte
næringsutvikling. Oversikten viser at de fleste støttebeløpene er små. Vi sprer med andre ord
midlene utover flere prosjekter som har et lite omfang, og som går over kort tid. Kommunen har
brukt liten innsats på å undersøke om prosjektene lykkes eller ikke. Spørsmålet er om vi kan få
større effekt av midlene om vi prioriterer dem til større prosjekter? Innvendinga er fort at store
prosjekter gjerne finner annen finansiering. De etablerte næringsaktørene i Bø etterspør i liten grad
denne typen tilskudd.
4. Skal vi senke terskelen for nyetablerere?
Selv om forskriften og retningslinjene stiller relativt strenge krav til bruken av tilskuddsmidlene,
har kommunene stor frihet i å fastsette egne retningslinjer. I Bø er formålet med midlene at de skal
bidra til næringsutvikling, og at det blir skapt flere arbeidsplasser. Det taler for at vi kan ha en
lavere terskel for nyetablerere. Kan en se for seg et etableringstilskudd som et rundsumbeløp? For
eksempel til unge under 35 år?
 Her er situasjonen ulik i vesterålskommunene. Øksnes har i stor grad samme praksis som
oss, mens en vekstkommune som Sortland har valgt å ikke gi tilskudd til småetableringer,
men prioritere midlene til større bransjeovergripende prosjekter.
5. For mange kommunale prosjekter?
De kommunale prosjektene som har fått tilskudd fra Kommunalt næringsfond de siste fem åra
fordeler seg slik:
2016-2017
2015 og 2017
2013
2013-2017
2016
2014-2016
2017
2017
2017

Telia-prosjektet
Delfinansiering prosjektlederstilling
Eksternt næringsarbeid
Framkommer ikke
Boligpolitisk plan
Rock mot frafløtting
Landbruksstrategi
Avklaringsprosjekt breiband
Administrasjonsutgifter

200 000,00
100 000,00
50 000,00
147 500,00
106 000,00
70 000,00
50 000,00
40 000,00
27 500,00

Det er innenfor statens regelverk å bruke tilskudd fra Kommunalt næringsfond til konkret
avgrensede prosjekter i kommunal regi, men ikke til ordinær drift. De kommunale prosjektene
gjengitt i tabellen over, utgjør om lag 1/3 av tildelte tilskudd. Er dette en for stor andel?
Det er nærliggende å anta at årsaken til at en såpass stor andel er brukt på kommunale prosjekter, er
nedskjæringene i det kommunale driftsbudsjettet de siste åra. Spørsmålet er om vi har grunn til å tro
at dette går på bekostning av prosjekter i næringslivets regi? Vi kjenner ikke til at støtteverdige
prosjekter har fått avslag fordi fondet var tomt, men kan heller ikke vite om søkere er fraråda å søke
av samme grunn.
 Alle kommunene i Vesterålen bruker Kommunalt næringsfond til å finansiere konkrete
prosjekter i kommunal regi, men i noe ulikt omfang.
Videre prosess
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Kommunale næringsfond gir kommunene mulighet til å støtte næringsutvikling ut fra egne mål og
prioriteringer. Gjennomgangen tyder på at tilskudd fra Kommunalt næringsfond gis i tråd med
målsettingene. Det vil være opp til kommunestyret å foreta eventuelle endringer i regelverket.

Straume,
3. oktober 2017

Gundar Jakobsen
Rådmann

Tor Andersen
Kultur- og næringssjef

Vedlegg: Tabell over alle prosjekter 2013-2017
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2013
Egas Sport
Landbrukstjenesten
Bø Notbøteri
Roy Korneliussen
Vedsentralen
Elisabeth Kristensen
Julie Willumsen
Jenny Tande
Bø Gospelkor
EventYr
Havbryn
Varden
Myre redskapssentral
Lekestua Dulis Rose
Veva AS
Vesterålen Matfestival
Redningselskapet
Bø kommune
Bø Gospelkor
Bø musikkforening
Bø musikkforening
Michael Solheim

Prosjekt
Framkommer ikke
Det eventyrlige Vesterålslammet
Framkommer ikke
Ny båt
Etablering
Plateutgivelse
Plateutgivelse
Etablering
Konsertreise
Etablering av kontorhotell
Båt
Konsert
T-skjorter KK-mila
Butikk
Framkommer ikke
Kulinarisk bussreise
Redningsbøye
Ekstern næringsarbeid
Konsert
Påskekonsert
Konsert
Støtte til utvikling

2014
Sverre Lihaug
Sverre Lihaug
Knut Einar Søberg
Bø kommune
Bø kommune
Anna på Vinje
Gimstad Gård
Iver Kystfisker
Bø musikkforening
Sonja Tobiassen
Ida Marie Jensen
Oida AS
Ramberg Media
Lovelo AS
Stig Gjendal
Viktoria Andreassen
Klassesparing 8.
Oida AS
Bø kommune
Tine
Bø kommune
Hildreland AS
Bø musikkforening
Nykvåg Grendelag
Arvids Agentur
Randi Hanssen
Hermod Riise

2015

26
30
10
10
25 000

27
25

8
20
115 000

Prosjekt
Forprosjekt - tallefjøs
Kjøp av sau
Studietur
Framkommer ikke
Framkommer ikke
Anna på Vinje
Studietur
Kjøp av båt
Konsert
Sponsor
Forprosjekt hudpleiesalong
Forprosjekt nettbutikk
Forprosjekt podcasting
Forprosjekt nettbutikk
Gjerding Jennskaret
Forprosjekt frisørsalong
Annonse
Forprosjekt trykketjenester
Rock mot frafløtting
Kurs
Framkommer ikke
Forprosjekt reiseliv
Konsert
Utstilling
Ombygging Steinsvika
Forprosjekt forretningsplan
Forprosjekt hyttemoduler

Investe

9 103
20 000
15 000

Investe

20 000

25
10 000

6 000

18

33 000
25 000
20 250
20 000

30
25 500
40 000
10 000
31 750

21
11 000
9 600

Prosjekt
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Randi Hansen og Tanja L Larsen
Sonja Tobiassen
Ringstad Sjøhus
Tobiassen partsrederi
Bø kommune
Bø kommune
Helsehuset
Gimstad Gårdsforening
Katie Hanken
Sykehusets venner
Bjørkengen Gård
Korforeningen Varden
Adalia AS
Helsehuset
Hildreland
UL Godt Haap
Bøhallen
KimWill

Forprosjekt Helsehuset
Sponsor
Framkommer ikke
Generasjonsskifte
Framkommer ikke
Framkommer ikke
Forprosjekt
Hytte
Forprosjekt lekebutikk
Aksjon
Prosjekt bedriftsutvikling
Konsert
Film
Forprosjekt
Prosjekt reiseliv
Jubileum
Framkommer ikke
Plate

2016
Bø IL
Havfruen Frisør
Perle Betta
Vesterålen Matfestival
Jenny Tande
Småfisk AS
Trond Pettersen
Bø Næringsforening
Bø kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bø kommune

3 000

30

15 000

10
7 500
52 500

20
14 500
15 000

5

Prosjekt
Vetten opp 2015
Etablering
Etablering
Prosjekt
Etablering
Bedriftsutvikling
Omdømme
Bøguiden
Boligpolitisk plan
Mobilbygging andel 2016
Rock Mot Frafløtting 2015
RMF 2016

2017 (tilsagn)
Bø kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bø kommune
Helsehuset Bø
Gullonga
Jørn Høidahl
Skårvågfisk
Arne Einarsen
Fred Tore Fagereng og Jenny Johnsen Tande
Vesterålen Matfestival

45 000

8
10
10 000

35
16 000

96

Prosjekt
Delfinansiering prosjektlederstilling
Mobilbygging andel 2017
Avklaringsprosjekt breiband
Landbruksstrategi
Administrasjonsutgifter
Kompetanseheving
Nyetablering
Forprosjektering fiskefartøy
Prosjekt bedriftsutvikling
Forbedring av jordbærproduksjon
Forprosjekt ny fjøs
Festival 2017

Sum 2013-2017

Investe

14 500
10 000
7 500
45 000
27 000
36 500

765 203

Tabell: Tabellen viser alle utbetalinger fra Kommunalt næringsfond 2013-2016, og gitte
tilsagn så langt i 2017.
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TV-AKSJONEN 2017
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Grete F. Olsen
17/319

Saksnr.: Utvalg
62/17
Formannskapet

Arkiv: X03

Møtedato
19.10.2017

Innstilling:
TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid med å gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og
Sør-Sudan tilgang på læring.
Bø kommune innvilger kr. 10.000,- til aksjonen.
Beløpet belastes kont: 14700 1007.120.

Saksutredning:
TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid med å gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og
Sør-Sudan tilgang på læring.
Aksjonen arrangeres søndag 22. oktober 2017.
Fylkesmann Hill-Marta Solberg skal lede fylkesaksjonskomitéen i år, som fungerer som en
regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.
Som tidligere år valgte Formannskapet seg selv, i sitt møte 01.06.2017, som kommunekomite
for Tv-aksjonen.
I Bø kommune har det gjennom år vært vanlig å gi et kronebeløp til TV-aksjonen. Ut fra
nevnte tradisjon foreslås derfor at kommunen innvilger samme beløp som har vært gitt de
siste årene til nevnte aksjon.
Beløpet har tidligere vært belastes kont: 14700 1007.120 Overføringer (politisk styring).

Straumsjøen 5.10.17
Gundar Jakobsen
Rådmann
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LØNNSREGULERING - RÅDMANNEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Sigbjørn Nilsen
17/645

Saksnr.: Utvalg
63/17
Formannskapet

Arkiv: 520

Møtedato
19.10.2017

Innstilling:

Saksutredning:
I lokale lønnsforhandlinger 26.9.2017 mellom Bø kommune og fagorganisasjonene, har
partene lagt til grunn en tilsvarende gjennomsnittlig lønnsutvikling for ledere og akademiske
stillinger i Hovedtariffavtalens Kapittel 3 og 5 som det for øvrige stillinger ble gitt i sentraleog lokale lønnsforhandlinger.
Det har vært vanlig at rådmannens lønnsutvikling følger samme prinsipp som for øvrige
ledere i Bø kommune. Dette tilsvarer en lønnsutvikling på 2,53 %, og vil innebære at rådmann
Gundar Jakobsen med formannskapet tilslutning får økt årslønn fra kr. 757.900 til kr. 777.100
med virkning fra 1.5.2017.
Med bakgrunn i habilitetsreglene fremlegges saken uten forslag til vedtak.

Vedlegg:
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Sak 64/17
SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE POLITISKE VERV
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Grete F. Olsen
15/516

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
64/17
Formannskapet

Møtedato
19.10.2017

Innstilling:
Det vises til søknad fra Liv Heidi Andreassen om fritak fra sine politiske verv i perioden
2015-2019.
Søknaden innvilges.
Saksutredning:

Liv Heidi Andreassen er vara til kommunestyret og fast medlem av kontrollutvalget for
perioden 2015 – 2019.
Det foreligger skriftlig søknad datert, 14.09.17 om fritak, fra verv som fast medlem i
kontrollutvalget, og senere pr. telefon og pr. e-post er søknaden endret til også å gjelde alle
verv i Bø kommune. Søknaden har sin begrunnelse i helsen og vansker med å ivareta vervene.
Vedkommende ønsker ikke nærmere definering av problemstillingene.
I følge kommunelovens § 15, pkt. 2, fremgår bl.a. at kommunestyret, kan etter søknad frita for et
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
I kommentarene til ovennevnte lovbestemmelse, fremgår bl.a. følgende:
” Fritak er betinget av at vedkommende – ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjøtte sine plikter i vervet – Fritaksgrunnen vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører.
Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig.
Selv om det foreligger lovlig fritaksgrunn, er det opp til kommunestyret å avgjøre om søknaden
skal imøtekommes, jfr. Formuleringen i lovteksten kan frita. Dette tilsier at dersom
kommunestyret finner at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurderes om det er rimelig
å innvilge søknaden. Et eventuelt avslag må være saklig motivert. Det må også tilføyes at
vedkommende så lenge fritaksgrunnen er tilstede, vil kunne skyte seg inn under bestemmelsene
om gyldig forfall.”

Ut fra helsemessige grunner og tidligere praksis anbefales søknaden innvilget
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