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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - godkjenning av listeforslag

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Søknader om fritak fra:
Anne Signe Sollie, Ap
Simen Moene, H
Ola Vik, Sp
Astrid Dalslåen, Sp
Hallvard Fjeldsetnes, Sp
Saksopplysninger
Det foreligger seks listeforslag til årets kommunestyrevalg. Alle partiene leverte sine listeforslag i rett
tid, innen 31. mars kl. 12.00.
Valgbar til kommunestyret er enhver som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er
folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune på valgdagen, og som ikke er utelukket eller
fritatt, jfr. Vl. §3-3,2.
Utelukket fra valg til kommunestyret er i flg. Vl, §3-3:
(3) Utelukket fra valg til (fylkestinget eller) kommunestyret er:
a)fylkesmannen og assisterende fylkesmann og
b)den som i vedkommende kommune (eller fylkeskommune) er
-administrasjonssjef eller dennes stedfortreder,
-leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående
virksomheter,
-sekretær for kommunestyret (eller fylkestinget),
-ansvarlig for regnskapsfunksjonen, eller
c)den som foretar revisjon for en kommune (eller fylkeskommune).
(5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når
(fylkestinget eller) kommunestyret trer i funksjon.

Det ble sendt ut varselbrev til samtlige kandidater på alle de seks valglistene i midten av april,
med opplysninger om retten til å kreve seg fritatt fra å stå på den aktuelle valglista, jfr. Vl. § 3-4.
Det er lovfestet en generell rett til å be seg fritatt fra å stille til kommunestyrevalg, som trådte i
kraft 1. januar 2012. Men det kreves at det gis en skriftlig og signert erklæring fra den som søker
fritak.
Etter dette har det kommet inn 5 søknader om fritak, og alle disse blir da fritatt. Hvis en
kandidat ikke er valgbar eller blir fritatt, skal vedkommende strykes fra lista. Den tillitsvalgte
for lista bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen, jfr. Valgforskriften, §15, eller at lista suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidatene
rykker opp i uforandret rekkefølge.
Valgstyrets sekretær har etter dette vært i kontakt med de tillitsvalgte for de enkelte
listeforslagene.
På Arbeiderpartiets liste har Anne Signe Sollie søkt om fritak. Tillitsvalgt for lista har meddelt
at Eva Grande settes inn på samme kandidatnummer som Anne Signe Sollie stod på, nr. 18. Eva
Grande har levert skriftlig erklæring på at hun vil stille på valglista for Ap.
På Høyres liste har Simen Moene søkt om fritak. Tillitsvalgt for lista har meddelt at i stedet for
Simen Moene, som stod på 5.plass, så rykker kandidatene nedenfor opp. Høyre har ingen ny
kandidat å sette inn, og lista har dermed 22 kandidater.
På Senterpartiets liste er det tre søknader om fritak, Ola Vik, Astrid Dalslåen og Hallvard
Fjeldsetnes. Tillitsvalgt for lista har meddelt at de ikke har nye kandidater å føre på.
Kandidatene nedenfor rykker dermed opp, og Senterpartiets liste vil da inneholde 23 kandidater.
I tillegg er det to kandidater på Senterpartiets liste som pr. i dag ikke er folkeregisterført i
Oppdal; Kari Toftaker og Kristin Rislien. Både Kari Toftaker og Kristin Rislien har erklært
skriftlig at de vil melde flytting og bli registrert som bosatt i Oppdal for å være valgbare.
Tilråding til valgstyret
Med hjemmel i valgloven, kap. 3, §3-4, gis Anne Signe Sollie (Ap), Ola Vik (Sp), Astrid Dalslåen (Sp),
Hallvard Fjeldsetnes (Sp) og Simen Moene (H) fritak fra å stå på valgliste.
I stedet settes følgende inn på Arbeiderpartiets valgliste: Ap: Eva Grande (nr. 18).
Valgstyret tar til etterretning at Senterpartiet og Høyre ikke supplerer sine lister med nye kandidater i
stedet for de som gis fritak.
Valgstyret tar til etterretning at Kari Toftaker (Sp), Kristin Rislien (Sp), Eva Grande (Ap) har erklært å
ville stille på de respektive valglister, og at de vil være folkeregisterført i Oppdal på valgdagen.
Med hjemmel i valgloven, kap. 6, § 6-6, godkjenner valgstyret listeforslag fra Kristelig Folkeparti,
Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet ved kommunestyrevalget i 2015.

