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Uttreden av kommunale verv - Anne Mari Borge (Ap) - 
nyvalg 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 21/01771-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
 
Ordførers innstilling: 

Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting 
fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, 

V, R og KrF slik: 
 
1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: 
 

2. Administrasjonsutvalget 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 

 
3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)  

Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: 

 
4. Representanter til KS fylkesmøte 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 
 
Konsekvenser for kommunestyret på Arbeiderpartiets liste: 

Jørgen Holck Johannessen blir nytt medlem på plass nr. 9 etter opprykk. 
Mirza Andelic blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 

 
Ås, 09.08.2021 
 

Ola Nordal 
ordfører 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 

1. Aktuelle verv - Anne Mari Borge (Ap) 
 



Ås kommune 
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Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg (SRU): 
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 

Jørgen Holck Johannessen 
Mirza Andelic 

Anne Mari Borge 
Administrasjonsutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 

KS v/morten.oppegaard@ks.no 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, styrevervregister, 360, nettbrett 

 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting 

fra kommunen. Det foretas nyvalg. 
 
Fakta i saken: 

Anne Mari Borge (Ap) er folkeregistrert som flyttet fra Ås kommune 26.07.2021. 
Hun trådte dermed ut av sine kommunale verv fordi hun ikke lenger er valgbar. 

Borge kan tre inn igjen i vervet hvis hun flytter tilbake til kommunen innen to år.  
Jf. kommuneloven § 7-9, første ledd.  
 

Anne Mari Borge hadde følgende verv: 

Kommunestyre medlem plass 4 på Ap’s liste 

Formannskap og valgstyre  vara plass 2 

Administrasjonsutvalg  vara plass 5 

Hovedutvalg for helse og sosial medlem plass 2 

Representanter til KS fylkesmøte vara plass 5 

 

Plassene, unntatt i kommunestyret, referer til samarbeidsliste mellom Ap, Sp, 
MDG, SV, V, R og KrF. 
 

Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den 
aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når 

kandidaten skal velges, jf. kommuneloven § 7-2, 3. ledd c. 
 
Medlemmer og varamedlemmer  

jf. kommuneloven § 7-10, 4. og 7. ledd. 
Hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 

eller varamedlem. Vedkommende skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvert kjønn må være representert med minst 40 
% av medlemmene i organet hvis det er mulig. 

Gruppen selv foreslår hvem som skal velges og informerer deretter 
kommunestyret, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. 
 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
mailto:v/morten.oppegaard@ks.no
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
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Varamedlem til formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer, 
jf. kommuneloven § 5-6. Dette kravet gjelder ikke for valgstyret selv om de to 

utvalgene av praktiske grunner til nå har vært personidentiske. 
 
Kommunens representanter i administrasjonsutvalget skal velges av 

kommunestyret blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer, jf. Ås 
kommunes reglementer punkt 10.2. 

 
Representanter til KS fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets medlemmer, 
jf. KS’ vedtekter § 3.2. 

 
Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2 og kommuneloven § 7-10  

Nytt valgoppgjør til kommunestyret foretas når en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Det skal også foretas nytt valgoppgjør når 

en varaplass blir ledig dersom ordføreren finner det nødvendig. 
Rekkefølgen av medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrevalget, se 
oversikt i vedlegg 1. 

 
Vurdering og konklusjon med begrunnelse: 

Valgoppgjør i kommunestyrets medlemsrekke for Ap foretas slik at Jørgen Holck 
Johannessen rykker opp som medlem. 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets 

vararekke for Ap slik at Mirza Andelic blir varamedlem på plass nr. 12 etter 
opprykk.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-6
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10

