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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   19/00511-27 Lene Henriksen Lilleheier 17.04.2019 
    

 
Til:   Listekandidater til kommunestyrevalget i Ås 2019 
Kopi:  Tillitsvalgte for valgliste 
 

Kommunestyrevalget 2019 - Informasjon til kandidater på valglister 

 
Du er oppført som kandidat på listeforslag ved kommunestyrevalget 2019 i Ås 

kommune. Finn navnet ditt i vedlegg 2, nederst i dette dokumentet. 

 
Valgbarhet ved kommunestyrevalg, jf. valgloven § 3-3 (vedlagt) 

Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved 
valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
som ikke er utelukket eller fritatt. 
 
Enkelte kandidater er ikke folkeregistrert som bosatt i kommunen. Disse vil i samråd 
med tillitsvalgt for listen bli kontaktet om de vil være folkeregistrert som bosatt i Ås på 
valgdagen. Erklæring om dette må i så fall sendes kommunen snarest. 

 
Rett til å kreve seg fritatt fra valg, jf. valgloven § 3-4: 

1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyre har den som avgir skriftlig 
erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. 

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist valgstyret setter, ellers 
tapes retten til å strykes fra listeforslaget. 

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg. 

 
Valgstyrets frist for krav om fritak er 07.05.2019. Fritakskravet sendes til 
post@as.kommune.no eller Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås. Dersom dette ikke 
har kommet inn til valgstyret innen fristen, har du mistet retten til fritak. Kravet må 
være skriftlig.  
 
Valgstyrets møte for godkjenning av valglister er berammet til 20.05.2019. 
 
Mer informasjon om kommunestyrevalget  kan du finne på Ås kommunes 
hjemmeside www.as.kommune.no, se «Valg 2019» i venstre marg. 
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Eventuelle spørsmål kan rettes til politisk sekretariat ved Lene H. Lilleheier på telefon 
64 96 20 05. 
 

 

Med hilsen 

 
 
Ola Nordal   Lene H. Lilleheier 
valgstyrets leder   rådgiver, politisk sekretariat 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

1. Valgloven § 3-3 

2. Listeforslag Rødt 

 

 

 


