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Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 19/02983-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret 2019 - 2023 23.10.2019 

 
 
Valgstyrets innstilling: 
Kommunestyrevalget 2019 godkjennes. 
 
 
Ås, 09.10.2019 
 
Ola Nordal 
Ordfører/valgstyrets leder  
  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
Valgstyrets protokoll for kommunestyrevalget 2019 - Ås - signert 
Lenke til signert valgprotokoll: https://www.as.kommune.no/endelig-
valgoppgjoer.6245799-493428.html  
 
Øvrige vedlegg som er arkivert på saken: 
Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget 2019 – Ås – signert jf. 19/02983 
Avviksrapport for krets 0003 Rustad og Holstad, jf. 19/02983-1 
Valgstyrets protokoll 10.09.2019 
 
Lovhenvisninger: 
Kommuneloven § 7-1 
Valgloven § 13-4 første ledd 
 
  

https://www.as.kommune.no/endelig-valgoppgjoer.6245799-493428.html
https://www.as.kommune.no/endelig-valgoppgjoer.6245799-493428.html
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/protokoll-valgstyret-10-09-2019.980742o8dd7.pdf
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-1
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§13-4


Ås kommune 

19/02983-2 Side 2 av 2 

Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Som første sak i konstituerende møte skal det nyvalgte kommunestyret avgjøre om 
kommunestyrevalget er gyldig. Valgstyrets protokoll for kommunestyrevalget 2019 
utgjør sammen med valgstyrets innstilling, grunnlaget for kommunestyrets 
beslutning.  
 
Valgoppgjøret: 
Valgstyret godkjente i møte 10. september valgprotokollen for kommunestyrevalget 
2019. Alle som har stemmerett i Ås kommune kunne innen syv dager etter valgdagen 
klage skriftlig over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av 
valget, jf. valgloven § 13-2, første ledd. Det er ikke mottatt klager. 
 
Resultatet av opptelling og valgoppgjør framgår av valgprotokollen.  
 
Et større avvik mellom innrapportert foreløpig opptelling og endelig opptelling av 
stemmesedler i krets 0003 Rustad/Holstad, ble kontrollert med tre maskinelle 
tellinger ved endelig oppgjør. Det ble konkludert med at det var feil i foreløpig 
manuell opptelling. Se vedlagte protokoll pkt. D 2.5. I ettertid er det funnet at avviket 
skyldtes feil ved føring av stemmestyrets møtebok og ikke tellefeil. Dette er nærmere 
beskrevet i en avviksrapport, jf. 19/02983-1. Konklusjonen er at endelig valgoppgjør 
er korrekt.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det foreligger ingen forhold som tilsier at valget ikke kan godkjennes.  
Valgstyret i Ås mener valget er gjennomført i henhold til regelverket og anbefaler at 
valget godkjennes. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er 
godkjent i kommunestyret. Klagen skal være skriftlig og fremsettes for valgstyret i 
kommunen. Departementet er klageinstans. Jf. valgloven § 13-2, andre til fjerde ledd. 
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