RENDALEN KOMMUNE

(18/683-70)

MØTEPROTOKOLL
VALGSTYRET

Møtested: Rendalen kommunehus (salen)
Møtedato: 15.05.2019
Tid:
Kl. 12.45-13.45
Til stede i møtet:
Medlemmer:
Norvald Illevold.
Svein Kjetil Bjørnseth.
Marit Bjørnstad.

Andre som var til stede i møtet:
Administrative valgmedarbeidere:
- Tord Busterud.
- Eva P. Lillemo.

Ordfører og de administrative valgmedarbeiderne informerte om saken.

Postadresse
Hanestadveien 1
2484 RENDALEN

Telefon
62 46 85 00

E-post: postmottak@rendalen.kommune.no

Telefaks
62 46 85 01

Org.nr.
NO 940028515

Hjemmeside: www.rendalen.kommune.no

Bankgironr.
1822.62.12619

RENDALEN KOMMUNE

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt i møtet.
RENDALEN, 15.05. 2019
……………………….
Norvald Illevold
…………………………
Svein Kjetil Bjørnseth
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Marit Bjørnstad
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Behandlede saker:
Saksnr. Tittel
Sak 14/19: Godkjenning av listeforslagene til kommunestyrevalget 2019.
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14/19

GODKJENNING AV LISTEFORSLAGENE TIL
KOMMUNESTYREVALGET 2019

Behandling i Valgstyret 15.05.2019:








Ved fristens utløp var fire listeforslag mottatt til kommunestyrevalget 2019.
I h.h.t. valgloven er samtlige listekandidater underrettet om at de er oppført i de
respektive listeforslagene. De er videre underrettet om fritaksgrunn jfr. valgloven.
Det var ikke tilbaketrekt noe listeforslag innen fristen.
Ved fristens utløp har følgende søkt, og fått, fritak:
* Høyres liste:
- Jonny Haugseth (listekandidat nr. 3).
Valgstyrets leder har tatt opp fritaket fra Jonny Haugseth med listens tillitsvalgte i
Høyre (Lars Erik Bjøntegaard), og opplyst om hvilke muligheter Høyre har m.h.t.
Haugseths fritak og eventuelt muligheter til å sette inn ny listekandidat for partiet.
Høyre har skriftlig meddelt at de ikke kommer med noen endringer i listeforslaget,
men at kandidatene rykker ett hakk opp.
Leder av nominasjonskomiteen i Rendalen Arbeiderparti har skriftlig meddelt at
Jonas Søberg ønsker å strykes fra listeforslaget til Arbeiderpartiet (kandidat nr. 11),
øvrige kandidater rykker opp og Ivar Atle Fonås (ny) plasseres sist i listen. Skriftlig
bekreftelse fra Ivar Atle Fonås om at han ønsker å stille i Arbeiderpartiets liste er
innkommet.

I samsvar med valgloven foreslo valgstyret at Høyres liste korrigeres slik:
- Listekandidat nr. 3 Jonny Haugseth er fritatt, og strykes.
- Øvrige listekandidater i Høyres liste rykker en plass opp i listen.
I samsvar med valgloven foreslo valgstyret at Arbeiderpartiets liste korrigeres slik:
- Listekandidat nr. 11 Jonas Søberg strykes.
- Øvrige listekandidater i Arbeiderpartiets liste rykker en plass opp i listen.
- Som ny listekandidat på siste plass settes Ivar Atle Fonås inn.
Videre foreslo valgstyret at de fire innkomne listeforslagene til kommunestyrevalget 2019
godkjennes med ovenstående korrigeringer.
Valgstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Valgstyret 15.05.2019:
Rendalen kommune, valgstyret, vedtar følgende:
1) Listekandidat nr. 3 Jonny Haugseth i Høyres liste er innvilget fritak med å stå i
Høyres liste ved kommunestyrevalget 2019.
Høyres liste korrigeres slik:
- Nr. 3 Jonny Haugseth strykes.
- Øvrige listekandidater i Høyres liste rykker en plass opp i listen.
Listekandidat nr. 11 Jonas Søberg i Arbeiderpartiets liste strykes fra Arbeiderpartiets
liste ved kommunestyrevalget 2019.
Arbeiderpartiets liste korrigeres slik:
- Nr. 11 Jonas Søberg strykes.
- Øvrige listekandidater i Arbeiderpartiets liste rykker en plass opp i listen.
- Ivar Atle Fonås settes inn som ny listekandidat på siste plass i Arbeiderpartiets liste.
2) Med ovenstående korrigeringer godkjennes følgende fire listeforslag til
kommunestyrevalget 2019:
-

Arbeiderpartiet.
Høyre.
Senterpartiet.
SV – Sosialistisk Venstreparti.
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