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Ås, 13.05.2019 

 
 

Ola Nordal 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

Va-1/19 
Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget 2019 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/00511-37 
Saksgang  Møtedato 

1 Valgstyret 1/19 20.05.2019 
 
 

Leders innstilling: 
Vedlagte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Ås fra  

 Arbeiderpartiet  

 Fremskrittspartiet  

 Høyre  

 Kristelig Folkeparti  

 Miljøpartiet De Grønne  

 Rødt  

 Senterpartiet  

 SV - Sosialistisk Venstreparti  

 Venstre  
godkjennes, jf. vedlegg 1, under forutsetning av at nedenstående er oppfylt. 
 
Forutsetninger 
Erklæringer må være mottatt fra: 

 kandidat nr. 12 Britt Halvorsrud  på FrPs liste - villighetserklæring  

 kandidat nr. 6 Tuva Todnem Lund på SVs liste – bostedserklæring. 
     Hvis erklæring ikke er mottatt strykes kandidaten. 
 
 
Ås, 13.05.2019 
 
Ola Nordal  
Leder av valgstyret i Ås 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: Valgstyret 
 
Vedlegg: 
1. Listeforslag til kommunestyrevalget i Ås 2019 
2.  Informasjon til kandidater på valglister 17.04.2019 
 
Lenker til elektroniske vedlegg: 
Valglov kapittel 6 Krav til og behandling av listeforslag. 
Valgforskrift kap. 3 Behandling av listeforslag 
Valghåndbok kap. 7 Listeforslag og behandlingen av disse.  
Ås kommunes reglementer punktene 6.1, 6.2 og 8.4. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/den-norske-valgordningen/valghandboken/id463405/
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Korrespondanse med tillitsvalgte for listeforslagene. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Tillitsvalgte for hver liste, med informasjon om klagerett iht. valgloven § 6-8. 
Politisk sekretariat for kunngjøring og utlegging til offentlig ettersyn. 
 
 
 

 SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er mottatt ni listeforslag til kommunestyrevalget i Ås 2019. Alle ble mottatt innen 
fristen og ingen forslag er trukket tilbake. Listene danner grunnlaget for 
stemmesedlene til kommunestyrevalget. 
 
Fakta i saken: 
Ved kommunestyrevalg er det kommunens valgmyndighet, valgstyret, som har 
ansvaret for å godkjenne listeforslag. Frist for godkjenning er 3. juni 2019. 
 
Formelle krav til listeforslagene:  
I følge valgloven skal listeforslagene ha en overskrift som er enslydende med partiets 
registrerte navn. For Ås kommune, som skal velge 33 kommunestyremedlemmer, må 
listen ha mellom 7 og 39 kandidatnavn. Inntil 6 av de øverste kandidatene kan 
forhåndsprioriteres/gis stemmetillegg. De forhåndsprioriterte kandidatene er markert 
med fet skrift.  
 
Forslagene fra registrerte partier skal underskrives av minst to styremedlemmer i 
lokallaget. Når ikke annet er angitt vil de to øverste underskriverne anses som 
tillitsvalgt og vararepresentant. Listekandidatene skal identifiseres ved fornavn, 
etternavn og fødselsår. Det er opp til partiene om de i tillegg ønsker å ta med stilling 
og/eller bosted til sine kandidater. Som vedlegg til listeforslaget skal det følge en liste 
over kandidatenes fødselsdato. 
 
Valgstyret skal kontrollere at opplysningene om kandidatene er riktige, at 
kandidatene er valgbare og at samme kandidat ikke er oppført på flere enn ett 
listeforslag.  
 
Behandling av listeforslagene 
Listeforslag til kommunestyrevalget er mottatt fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, 
Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet, SV – 
Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Alle ble mottatt innen fristen 1. april 2019 kl. 
1200. Ingen forslag er trukket tilbake. Listene oppfyller valglovens krav. Listene ble 
lagt til ettersyn etter hvert som de kom inn, og ligger på kommunens nettsider.  
Dersom et forslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgstyret ved 
forhandlinger med listens tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. 
Sekretariatet har på vegne av valgstyrets leder kontrollert listene og foretatt enkelte 
korrigeringer slik at navn, fødselsår m.m. stemmer. Dette er utført i samråd med 
listenes tillitsvalgte. For ordens skyld er saksfremlegget med vedlegg 1 sendt de 
tillitsvalgte for eventuell tilbakemelding. 

https://www.as.kommune.no/listeforslag.493441.no.html
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Valgbarhet 
Sekretariatet har registrert alle kandidatene i det landsomfattende elektroniske 
valgsystemet EVA. Opplysningene på stemmesedlene hentes herfra. Systemet er 
direkte knyttet til valgmanntall/folkeregister. Kandidatenes riktige etternavn må 
brukes. Resten av navnet kan være det vedkommende er kjent under, jf. 
valghåndboken punkt 7.5.2.  
 
For å være valgbar må kandidaten ha stemmerett ved valget, fylle 18 år innen 
utgangen av valgåret og være folkeregistrert som bosatt i Ås på valgdagen. Hvis 
kandidaten planlegger å flytte til Ås innen valgdagen, må vedkommende undertegne 
en erklæring som bekrefter dette. Se kommentar om dette under hvert enkelt 
listelisteforslag. 
 
Krav om fritak 
Rett til fritak fra valg har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke 
ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten, jf. valgloven § 3-4 (1). 
 
Brev ble sendt til alle kandidater 17.04.2019 med orientering om at de var oppført på 
liste og om adgang til å kreve seg fritatt innen 07.05.2019, jf. vedlegg 2. Det ble 
mottatt totalt 3 fritakskrav, alle innen fristen.  
 
Når en kandidat strykes fra listen er det listeforslagets tillitsvalgte som avgjør hva 
som skal skje med den tomme plassen, jf. valgforskriften § 15 (2). Andre 
omrokkeringer enn de som nevnes der er ikke tillatt. Tillitsvalgte skal levere erklæring 
fra ny kandidat om at vedkommende er villig til å stå på listen. 
 
Kommentarer til hvert enkelt listeforslag: 
 
Arbeiderpartiet: 
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 28 kandidater hvorav 4 er forhåndsprioritert.  
Kandidat nr. 17, Egil Granberg har krevd fritak og er strøket fra valglisten.  
Tillitsvalgt har bekreftet opprykk, ingen nye kandidater. 
Tillitsvalgt og vara for listen er Anne Odenmarck og Ola Nordal. 
 
Fremskrittspartiet 
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 23 kandidater hvorav 3 er forhåndsprioritert. 
Kandidat nr. 12. Anders Åsmund Evensen har krevd fritak, og er strøket fra 
valglisten. Tillitsvalgt har gitt tilbakemelding om at ny kandidat på plass nr. 12 er Britt 
Halvorsrud. Villighetserklæring må mottas før vedtak fattes for å bli godkjent.  
Tillitsvalgt bekreftet at korrekt overskrift på listen er Fremskrittspartiet. 
Tillitsvalgt og vara for listen er Gro Haug og Kjetil Barfelt. 
 
Høyre 
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 27 kandidater hvorav 3 er forhåndsprioritert. 
Ingen vesentlige endringer. 
Tillitsvalgt og vara for listen er Nils H. Sopp og Brit Marit Djupvik Semner. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5#KAPITTEL_3
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Kristelig Folkeparti 
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 14 kandidater hvorav 2 er forhåndsprioritert. 
Kristelig Folkeparti er korrekt overskrift på listen, dette ble bekreftet av tillitsvalgt ved 
innlevering.  
Tillitsvalgt og vara for listen er Arve Skutlaberg og Åsgeir Rossebø. 
 

 Miljøpartiet De Grønne  
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 21 kandidater hvorav 6 er forhåndsprioritert. 
Korrekt overskrift på listen er Miljøpartiet De Grønne uten tillegg av Ås. 
Kandidat nr. 1 Martin Løken og kandidat nr. 6 Eva Helene Nagelhus er ikke bosatt i 
Ås, men begge har levert bekreftelse på bosted i Ås på valgdagen.  
Tillitsvalgt og vara for listen er Ulrika Jansson og Steinar Antonsen. 
 
Rødt 
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 29 kandidater hvorav 4 er forhåndsprioritert. 
Ingen vesentlige endringer. 
Tillitsvalgt og vara for listen er Joachim Espe og Alexander Nilsson.  
 
Senterpartiet  
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 25 kandidater hvorav 2 er forhåndsprioritert. 
Ingen vesentlige endringer. 
Tillitsvalgt og vara for listen er Odd Rønningen og Odd Vangen. 
 
SV - Sosialistisk Venstreparti  
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 35 kandidater hvorav 4 er forhåndsprioritert. 
Tillitsvalgt har bekreftet at korrekt overskrift på listen er SV- Sosialistisk Venstreparti 
uten tillegg av Ås.  
Kandidat nr. 6 Tuva Todnem Lund er ikke bosatt i Ås. Erklæring om flytting til Ås 
innen valgdagen må mottas før vedtak, hvis ikke må kandidaten strykes. 
Tillitsvalgt og vara for listen er Knut Merox Iversen og Tom Frode Eriksen. 
 
Venstre 
Listen oppfyller lovens krav. 
Listen har 23 kandidater hvorav 3 er forhåndsprioritert. 
Kandidat nr. 3 Tale Desserud Noer er ikke bosatt i Ås, men har levert bekreftelse om 
bosted i Ås på valgdagen.  
Kandidat nr. 14 Lívia Costa Kramer har sendt krav om fritak og er strøket fra listen. 
Kandidaten som opprinnelig sto på plass nr. 23, Espen Kant Antonsen, døde i 
februar og er strøket fra listen. Tillitsvalgt har bekreftet opprykk og at ingen nye 
kandidater tilføyes. 
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Vurdering og konklusjon: 
Listeforslagene oppfyller valglovens krav og bør godkjennes forutsatt at følgende 
erklæringer er mottatt fra: 

 Kandidat nr. 12 Britt Halvorsrud på FrPs liste - villighetserklæring  

 Kandidat nr. 6 Tuva Todnem Lund på SVs liste – bostedserklæring. 
Hvis erklæring ikke er mottatt må kandidaten strykes fra listen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja, i henhold til valgloven § 6-8 som lyder: 
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å 
godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter 
offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er 
begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti 
klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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Va-2/19 
Oppnevning av stemmestyrer og valgmedarbeidere - 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  18/01099-23 
Saksgang  Møtedato 

1 Valgstyret 2/19 20.05.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Valgstyret godkjenner oppsettet av valgmedarbeidere i hvert valglokale: 

 
Krets Stemmestyre Valgmedarbeidere Totalt 

01 Brønnerud 4 1 5 
02 Åsgård 4 8 12 
03 Rustad og Holstad 4 9 13 
05 Kroer 4 1 5 
06 Nordby 4 8 12 
07 Solberg 4 5 9 
Felles reserveliste, minst   5 

   61 
 
2. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å: 

 oppnevne valgmedarbeidere og stemmestyrer for hver krets 

 innvilge fritak og foreta endringer av pkt. 1 
 
3. Foreløpig opptelling foretas av stemmestyrene på stemmestedene.  

 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Valgstyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
 
Vedlegg: 
1. Endringer i valgforskriften 
2. Satser for godtgjøring - Valgfunksjonærer 2019 
3. Satser godtgjøring valgfunksjonærer - Follo 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Valgloven, Valgforskriften, Kommuneloven og Ås kommunes reglementer. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Administrativ valggruppe 2019 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 
2019, jf. valgloven § 4-2 og Ås kommunes reglementer pkt. 6.2. Valgstyret skal 
rekruttere valgmedarbeidere og oppnevne stemmestyrer til valgdagene 8. og 9. 
september. 
 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune trenger ca. 60 valgmedarbeidere fordelt på 6 kretser for å gjennomføre 
kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgmedarbeidere rekrutteres i første omgang 
fra egne ansatte og kommunens innbyggere som har deltatt tidligere. Disse har 
opparbeidet kompetanse og er godt kjent med valggjennomførelsen. 
 
Valgmedarbeidere har oppgaver i forbindelse med gjennomføring av valget på 
valgdagene. Av disse skal det oppnevnes et stemmestyre i hver krets. 
 
Stemmestyrets hovedoppgaver: 

 organisere valgtinget i sin krets 

 administrere mottaket av stemmegivninger fra velgerne 

 føre møteprotokoll over mottatte stemmer, kryss i manntallet og eventuelle avvik 

 foreta foreløpig opptelling på stemmestedet 
 
Ved valgene i 2013, 2015 og 2017 har stemmestyrene hatt fire personer. Dette er 
praktisk i tilfelle ett av stemmestyremedlemmene har forfall. Hvert stemmestyre skal 
bestå av minst tre medlemmer jf. valgloven § 4-2. 
 
Krav til valgmedarbeidere og stemmestyremedlemmer: 
Listekandidater kan ikke være valgmedarbeidere, og stemmestyremedlemmer må 
være valgbare og folkeregistrert i Ås kommune, jf. valgloven § 9-3 (4) og 
kommuneloven § 14 (4).  
 
Arbeidstid for valgmedarbeidere: 
Forberedende kurs ca. 3 timer 
Søndag 8. september fra ca. kl. 15.00 til 20.30. 
Mandag 9. september fra ca. kl. 08.30 til 21.30. 
Det kreves at valgmedarbeiderne deltar på kurs og kan jobbe begge valgdagene. 
 
Status rekruttering 
Det er foreløpig kommet 36 søknader fra ansatte og innbyggere som var 
valgmedarbeidere i 2017, og alle stemmestyrelederne fra 2017 ønsker å gjenta sin 
rolle. 
 
Opptelling av stemmesedler 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok i år en endring i valgforskriften 
som fastslår at den foreløpige opptellingen av alle stemmesedler skal skje ved 
manuell telling, jf. valgforskriften § 37a, se vedlegg 1. 
 

https://lovdata.no/forskrift/2003-01-02-5/§37a
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Det nye kravet er ikke til hinder for at opptellingen kan gjennomføres på samme måte 
som ved tidligere valg i Ås kommune. 
 
Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer gjøres av stemmestyrene i 
hvert valglokale. Endelig opptelling av kommunestyrevalget med kandidatkåring 
foretas maskinelt ved skanning sentralt. 
 
I 2015 ble endelig opptelling gjennomført i et felles skannersenter med Vestby og 
Frogn kommune. Dette blir etter en samlet vurdering ikke videreført i år. 
 
Fylkestingsstemmesedler kjøres til fylkeskommunen for endelig telling. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Godtgjørelse for valgmedarbeidere har vært uendret siden 2013. Valgstyrets leder 
har godkjent en oppjustering av satsene, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Se 
vedlegg 2 og 3. 
 
Nye satser fra 2019: 
 
 Eksterne 

valgmedarbeidere 
Eksterne 
stemmestyremedlemmer 

Eksterne 
stemmestyreledere 

Søndag kr. 1 200 kr. 1 300 kr. 1 800 

Mandag kr. 2 400 kr. 2 600 kr. 3 600 

Kurs kr.    500 kr.    500 kr.    700 

 
 
Vurdering og konklusjon: 
Se rådmannens innstilling for forslag til oppsett av valgmedarbeidere per krets. 
Valgmedarbeidere varierer med antall stemmeberettigede i kretsen, og er justert etter 
evaluering fra valget 2017 slik: Brønnerud minus 1, Nordby pluss 1. 
 
Bemanningen vurderes som tilstrekkelig i hver krets. Det bør oppnevnes fire 
stemmestyremedlemmer per krets. 
 
Rådmannen anbefaler at valgstyrets leder delegeres myndighet til å fatte nærmere 
avgjørelser i forbindelse med oppnevningene av stemmestyrer og valgmedarbeidere. 
 
For å imøtekomme det nye kravet i valgforskriften og sikre effektivitet i 
gjennomførelsen, bør den foreløpige opptellingen foretas manuelt av stemmestyrene 
på stemmestedene. 
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