Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte?
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Hva skjer når grunnlaget for en permisjon fra et politisk verv faller bort? Kan politikeren bare
gjeninntre i posisjonen igjen?
Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet
treffes av dette, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi har en folkevalgt som var fast medlem i fylkestinget og et hovedutvalg.
Vedkommende søkte permisjon etter kommunelovens § 15 pga. studier i utlandet. Søknaden
ble innvilget fram til juni 2018, og to nye personer ble utpekt til å dekke hans verv i
permisjonstiden. Vedkommende ønsker seg nå tilbake i vervene siden studiene i utlandet ble
avsluttet, og viser til at han ikke har grunnlag for permisjon lenger.
Etter min vurdering har han både rett og plikt til å utøve sine folkevalgte verv
etter kommunelovens § 40, og at han derfor skal tilbake til sine verv når vilkårene for å ha
permisjon ikke lenger er tilstede. Jeg tenker også at det heller ikke er nødvendig at
fylkestinget fatter et vedtak om at det er greit å komme tilbake før permisjonstiden er utløpt.
Fritaket har ikke medført at andre måtte søke permisjon fra sine verv eller taper en fast
inntekt. Vervene gir møtegodtgjørelse pr møte.
Bernt svarer
Jeg er usikker på om dette kan gjøres så enkelt. Hvis den folkevalgte bare hadde varslet
forfall til møtene i et visst tidsrom, ville det du sier være riktig. Men når han har søkt om og
fått permisjon i et visst tidsrom ved vedtak av fylkestinget, gjelder denne permisjonen slik det
er fastsatt der, så lenge det ikke senere er vedtatt noe annet. Vedtak om tidligere avslutning
av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet treffes av dette. Jeg vil
imidlertid tro at det ligger innenfor de brede fullmakter fylkesutvalget har fått ved
delegeringsvedtak, at det kan tre i fylkestingets sted i en kurant sak som dette synes å være.

