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ÅS KOMMUNE
Valgstyret Sak 5/07

Utv.sak nr 5/07
GODKJENNING AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007

Saksbehandler: Annette C. Grimnes Arkivnr: 014 Saknr.: 07/440
Utvalg Utv.sak nr Møtedato
Valgstyret 5/07 30.05.2007

Leders innstilling:
Vedlagte listeforslag fra Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti, 
Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Rød Valgallianse 
godkjennes. 

Leder av valgstyret i Ås, 22.05.07

Johan Alnes

Avgjørelsesmyndighet: Valgstyret

Behandlingsrekkefølge: Valgstyret

Vedlegg som følger saken trykt:
1. Listeforslag fra:

 Det norske Arbeiderparti (A) 
 Sosialistisk Venstreparti (SV) 
 Fremskrittspartiet (FrP) 
 Høyre (H) 
 Senterpartiet (Sp) 
 Venstre (V)  
 Kristelig Folkeparti (KrF)
 Rød Valgallianse (RV)

2. Kopi av brev datert 25.04.07 sendt til alle kandidater som står oppført på valglistene
3. Brev av 27.04.07 sendt valgstyrets medlemmer og tillitsvalgte for listeforslagene.

Vedlegg som ligger i saksmappen:  
Vedlegg til brev av 27.04.07, arbeidsdokument, tidligere sendt, jf. vedlegg 3 over.
Søknad av 10.05.07 om fritak, senere trukket, lnr. 6909/07. Unnt. off, jf.Offl§5a/Fvl§13nr.1.
Erklæringer om valgbarhet på valgdagen fra Marte Marie Brynhildsen kandidat 11 og Erling 
Rognli, kandidat 33 på Venstres liste.
Valgloven, valgforskrift og valghåndbok.

Utskrift av saken sendes til:
Tillitsvalgte for hver liste med informasjon om klagerett i hht. Valgloven § 6-8.
Politisk sekretariat for kunngjøring og utlegging.



Sak 5/07

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene fremgår av valglovens § 6-6. Valgstyret 
avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister kan godkjennes. Valgstyret skal 
undersøke om listeforslagene oppfyller valglovens krav. Ved forhandlinger med den 
tillitsvalgte skal valgstyret arbeide for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav.

Listeforslag til kommunestyrevalget i Ås 2007 fra Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk 
Venstreparti, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Rød 
Valgallianse (vedlegg 1), ble alle levert innen fristens utløp 31. mars 2007, jf. valglovens §6-
1(1).

Listeforslagene ble lagt ut til ettersyn etter hvert som de kom inn. Samtlige kandidater på 
listeforslagene ble i brev av 25.04.07 underrettet om at de er oppført på listeforslag og om 
adgang til å søke fritak (vedlegg 2).

Det er kun mottatt en fritakssøknad. Søknaden ble imidlertid trukket av søker.

Valgsekretariatet har kontrollert kandidatenes navn, fødselsdato og bostedsadresse i forhold til
Folkeregisterets opplysninger, og foretatt enkelte korrigeringer på innleverte lister i samråd 
med kandidatene, tillitsvalgt for listene og Folkeregisteret. Opplysninger om 
forhandlinger/endringer for hver liste er sendt tillitsvalgte for listene og valgstyrets 
medlemmer, jf. brev av 27.04.07 (vedlegg 3).

To kandidater er bosatt utenfor Ås kommune, disse har sendt inn erklæring på at de vil være 
bosatt her innen valgdagen slik valglovens § 6-4c krever. Dette gjelder kandidatene på plass 
11 og 33 på Venstres liste.

Sosialistisk Venstreparti ønsker ikke at geografisk tilhørighet påført. Dette er det tillitsvalgte 
for listen som avgjør.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Listeforslagene oppfyller valglovens krav og bør godkjennes.
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