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Uttreden av kommunale verv - Torill Horgen (FrP) - 
nyvalg 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 22/02464-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 
 

Ordførers innstilling: 
Torill Horgen (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting fra 

kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for H og FrP slik: 
 

 Som nytt medlem av kontrollutvalget på plass nr. 5 velges: 

Ulrik Barfelt (FrP) 
 

 
Konsekvenser for kommunestyret på Fremskrittspartiets liste: 
Lene Arildsen blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk 

 
 

Ås, 10.08.2022 
 
 

Ola Nordal 
ordfører  

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

1. Aktuelle utvalg Torill Horgen 23.07.2022 
2. Fremskrittspartiets valgliste - kommunestyret - perioden 2019 - 2023 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat for oppfølging 

Torill Horgen 
Valgt person 

Lene Arildsen 
Kontrollutvalget  



Ås kommune 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Torill Horgen (FrP) har flyttet fra kommunen. Det velges nytt medlem til 
kontrollutvalget, og gjennomføres nytt valgoppgjør til kommunestyret på FrPs 

liste.  
 

Fakta i saken: 
Torill Horgen (FrP) flyttet ifølge folkeregisteret fra Ås kommune 06.07.2022. Hun 
trådte da automatisk ut av sine kommunale verv. Horgen kan tre inn igjen i 

vervene dersom hun flytter tilbake til kommunen innen to år.1 
 

Horgen hadde følgende verv: 
Kommunestyret – varamedlem på plass nr. 5 

Kontrollutvalget – medlem på plass nr. 5 
 
Kommunestyret 

Det skal foretas nytt valgoppgjør når en varaplass til kommunestyret blir ledig 
dersom ordføreren finner det nødvendig.2 Rekkefølgen av medlemmer og 

varamedlemmer følger kommunestyrevalget.3 
 
Kontrollutvalget 

Når et medlem av et utvalg trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem. Det 
nye medlemmet skal velges fra samme gruppen som det uttredende medlemmet 

tilhørte.4 Oversikt over hvem som ikke kan velges til kontrollutvalget framgår av 
kommuneloven § 23-1. Det er gruppen selv som foreslår en kandidat, som 
deretter velges av kommunestyret hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.5  

 
Fremskrittspartiet foreslår Ulrik Barfelt som nytt medlem kontrollutvalget.  

 
Vurdering og konklusjon med begrunnelse 
Når Ulrik Barfelt ikke lenger er varamedlem i hovedutvalg for oppvekst og kultur 

kan han velges som nytt medlem til kontrollutvalget.   
 

Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets 
vararekke for FrP, ved at Lene Arildsen blir varamedlem på plass nr 6 etter 
opprykk.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

   

                                       
1 Kommuneloven § 7-9 første ledd. 
2 Valgloven § 14-2 (1) og (2) 
3 Kommuneloven § 7-10 tredje ledd  
4 Kommuneloven § 7-10 fjerde ledd 
5 Kommuneloven § 7-10 syvende ledd 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10

