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Valgstyret 20.05.2019 - sak 1/19 Godkjenning av valglister - Oppdatering
Arbeiderpartiets listeforslag
Listen er oppdatert med nye opplysninger om bosted for samtlige kandidater, jf.
vedlegg 1.
Fremskrittspartiets listeforslag
For kandidat nr.19 Hilde Larsen er bosted endret til Kroer i samråd med tillitsvalgt for
listen.
Kandidat nr.12 Britt Halvorsrud leverte villighetserklæring 14.05.2019.
Høyres listeforslag
Krav om fritak ble mottatt 14.05.2019 fra kandidat nr.16 Malin Therese Ekren. Fristen
valgstyret satte i brev til alle kandidater 17.04. med orientering om at de var oppført
på liste og om adgang til å kreve seg fritatt innen 07.05. er oversittet. Kandidaten ble
i e-post 15.05.2019 gjort oppmerksom på dette, og bedt om å levere signert
erklæring med begrunnelse for fristoversittingen innen 20.05. kl.10.00 hvis kravet
skulle opprettholdes. Se vedlegg 2. Hun ble også kontaktet av tillitsvalgt for listen.
Listens tillitsvalgte viser i epost av 16.05. til valgstyret som avgjørelsesmyndighet.
Høyre vil ikke motsette seg en avgjørelse om fritak, og i så fall blir det opprykk.
Svar fra kandidaten er ikke mottatt.
SV – Sosialistisk Venstrepartis listeforslag
Kandidat nr. 6 Tuva Todnem Lund leverte bostedserklæring 13.05.2019.
Listen er oppdatert med nye opplysninger om bosted for samtlige kandidater, jf.
vedlegg 3.
Vurdering:
Erklæringer er mottatt i rett tid.
Arbeiderpartiets oppdaterte liste med opplysninger om bosted bør godkjennes.
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SV – Sosialistisk Venstrepartis oppdaterte liste med opplysninger om bosted bør
godkjennes.
Dersom kandidat nr.16 på Høyres liste ikke har svart innen valgstyrets møte, bør det
anses som at søknad om fritak ikke er opprettholdt.

Med hilsen

Ola Nordal
Leder av valgstyret i Ås

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
3. Oppdatert liste fra SV - Sosialistisk Venstreparti
2. Høyres valgliste - krav om fritak
1. Oppdatert liste fra Arbeiderpartiet

Ås kommune - Service og kommunikasjon
Vår ref.: 19/00511-54

Side 2 av 2

