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Rådmannens innstilling:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: ……………………
på plass nr. …..
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: ………………………
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: ………………………
Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.
Ås, 06.01.2014
Trine Christensen
Rådmann

Andreas Brodahl
Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
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Vedlegg:
Aktuelle utvalg per 16.12.2013 - Uttreden Elin Haga Stabbetorp.docx
Utskrift av saken sendes til:
Elin Haga Stabbetorp (Sp)
Valgt varamedlem av HTM
Valgt medlem av plankomiteen
Valgt nestleder av plankomiteen
Nytt varamedlem av kommunestyret, Trygve Kvarme
Referatsak i HTM og plankomiteen
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU og Styrevervregister
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Ås kommune
SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Elin Haga Stabbetorp (Sp) er folkeregistrert som utflyttet fra Ås kommune
01.10.2013. Hun tapte dermed valgbarheten og trådte utav sine kommunale verv fra
samme tidspunkt.
Stabbetorp var varamedlem av kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø,
samt medlem og nestleder av plankomiteen, se vedlegg.
Kommuneloven
§ 15. Uttreden. Suspensjon. (utdrag)
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.
§ 16. Opprykk og nyvalg. (utdrag)

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, trer endelig
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt.
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.
Valgloven
§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret (utdrag)
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig,
dersom ordføreren finner dette nødvendig.
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Vurdering og konklusjon:
Ordfører finner det nødvendig at det foretas nytt valgoppgjør for kommunestyrets
vararekke for Senterpartiet, Trygve Kvarme rykker opp som vara på plass nr. 6,
jf. forespørsel til ordfører.
Det må velges ny vara på plass i HTM.
I plankomiteen må det først velges medlem, deretter velges nestleder.
Dersom en av vararepresentantene velges som nytt medlem må det også velges ny
vara.
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