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Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal  
ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Rundskriv nr. H-4/19 - konstituerende møte i kommunestyre 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/  
 
2. Kommuneloven kap. 7 
 
Øvrige relevante dokumenter: 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte kandidater 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I det konstituerende møtet velges ni medlemmer samt varamedlemmer til 
formannskapet blant kommunestyrets faste medlemmer. Valget holdes som 
forholdsvalg når minst ett medlem krever det og ellers som avtalevalg.  
 
Bakgrunn: 
Av kommuneloven fremgår det at kommunestyret skal velge formannskap i det 
konstituerende møte. Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av og blant 
medlemmene av kommunestyret. Kommunestyret har ikke anledning til å 
omorganisere eller gjøre nyvalg av formannskapet i løpet av valgperioden, jf. 
rundskrivet punkt 4.1. 
 
I Ås velges ni medlemmer, og hver gruppe/liste tildeles så mange varamedlemmer 
som den får medlemmer med tillegg av to. 
 
Lovens krav til valgmåte 
Valget kan gjennomføres på to måter: 
 
1. Avtalevalg (kommuneloven § 7-7): 
Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå 
som avtalevalg. 
 
Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 
varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I 
tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som 
tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas 
enstemmig av kommunestyret. 
 
I et organ med ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst fire. 
Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer, skal kandidater fra det under-
representerte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik 
balanse. Ved valg til formannskapet, som etter loven bare består av medlemmer av 
kommunestyret, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Krav om 
kjønnsbalanse gjelder også for varamedlemmer.  
 
 
2. Forholdsvalg (kommuneloven § 7-4) 
Det avholdes forholdsvalg dersom én representant krever det. Valget skjer på 
grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listeforslag kan fremsettes helt frem til 
avstemming. Det er bare de partier eller grupperinger som er representert i 
kommunestyret som har rett til å stille liste, og de kan bare levere inn ett listeforslag 
hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal 
velges medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på 
partiets eller grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår fra flere 
partier eller grupperinger. 
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Ved forholdsvalg er det ikke krav til kjønnsbalanse for organet som helhet, men det 
er krav om representasjon av begge kjønn på de ulike listeforslagene. Dersom det 
skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 
40 prosent blant kandidatene på den den enkelte liste. Dersom det skal velges to 
eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
 
Forslaget må være underskrevet av minst ett medlem av partiet. Ved fellesforslag må 
det være underskrevet av minst en representant fra hvert parti. 
 
Avstemningen skal skje med bruk av stemmesedler. Det er ikke anledning til å føre 
opp kandidater fra andre lister, og det er heller ikke lov til å stryke kandidater eller 
endre rekkefølgen på kandidatene. 
 
Ved forholdsvalg er det adgang til å stemme blankt. 
 
Om opptelling og mandatberegning, se rundskrivet, side 22-23.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Formannskapet trer i funksjon fra valgtidspunktet. 
 


