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Arkivsak-dok. 18/01538-47 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret godkjenner de innkomne 8 listeforslagene til kommunestyrevalget 2019, som de ligger i 
utkast til offisielle valglister for følgende partier og grupperinger: 

 Arbeiderpartiet 

 Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og Rødt 

 Fremskrittspartiet 

 Gran bygdeliste 

 Høyre 

 Miljøpartiet De Grønne 

 Senterpartiet 

 Venstre 
 
Klagefristen settes til 7 dager fra kunngjøringsdato i avisannonse. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgloven Nei 
Valgforskriften Nei 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til valgloven og 
valgforskriften: Valghåndboka 2019 

Nei 

Listeforslag – 8 valglister Nei* 
  
*) Listeforslagene presenteres 09.05.2019, i valgstyremøtet, slik at de siste oppdateringene og 
suppleringene kan være med. Se punktet Valgbarhet og fritak. 

 

 
 
 

Oppsummering 
 

Saken gjelder valgstyrets godkjenning av listeforslagene/valglistene til kommunestyrevalget 2019.  
 
Rådmannens innstilling er med forbehold om at alle valglister er supplert med tilstrekkelig antall 
kandidater til å oppfylle minimumskravet på 7 kandidater, innen valgstyremøtet 09.05.2019 

 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret  09.05.2019 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret har som oppgave å behandle sak om godkjenning av listeforslagene/valglistene til 
kommunestyrevalget 2019.  
 
Fristen for innlevering av listeforslag utløp 01.04.2019 kl 1200.  
 
Rådmannens innstilling er med forbehold om at alle valglister er supplert med tilstrekkelig antall 
kandidater til å oppfylle minimumskravet på 7 kandidater, innen valgstyremøtet 09.05.2019.  
Se redegjørelse i eget punkt om kandidater som har bedt om fritak, og status for suppleringer. 
 
Det kom inn listeforslag fra følgende 8 partier/grupperinger, til kommunestyrevalget:  

 Arbeiderpartiet 

 Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og Rødt 

 Fremskrittspartiet 

 Gran bygdeliste 

 Høyre 

 Miljøpartiet De Grønne 

 Senterpartiet 

 Venstre 
 
Fristen for å tilbakekalle listeforslag utløp 23.04.2019. Ingen av forslagene er tilbakekalt. 
 
Fristen for å godkjenne listeforslagene er 01.06.2019. Etter valgloven § 6-6 nr 2, jf. § 4-3 avgjør 
valgstyret om forslagene til valglister skal godkjennes, og undersøker om kandidatene og 
forslagsstillerne oppfyller lovbestemte vilkår. Forøvrig skal valgmyndighetene ved forhandlinger med 
den utpekte tillitsvalgt søke å bringe forslagene i foreskrevet stand, jf. § 6-6, nr 3. 
 
Listeforslagene har i samsvar med valgloven § 6-6 nr 1 vært lagt ut på kommunens hjemmeside etter 
hvert som de har kommet inn. 
 
Krav til valglistene, jf. §§ 6-1 og 6-2: 

 Forslaget må ha kommet fram til valgstyret innen fristen 01.04.2019 kl 1200. 

 Forslaget må angi hvilket valg det gjelder: Kommunestyrevalget i Gran 2019. 

 Forslaget må ha overskrift som angir hvilket parti/gruppering det gjelder, enslydende med 
partiets registrerte navn, og som ikke kan forveksles med navn på registrert parti.  
- Ikke lokalpartiets navn, eller et navn som kan forveksles med at annet politisk parti. 

 Forslaget må angi hvilke kandidater som stiller til valg. Disse kan ikke stå på mer enn en liste i 
distriktet. 

 Antall kandidater må oppfylle kravene i § 6-2 nr 2, om antall navn/kandidater på listen.  
Minst 7, maks antall plasser i kommunestyret + 6, det vil si 33 i Gran kommune. 

 Kandidatene må være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. (Stilling og/eller bosted 
kan også påføres.) 

 Listeforslaget må være underskrevet av tillitsvalgt og vara (215 underskrifter for ikke-
registrert parti/gruppering, se under punktet; Underskrifter.) Disse må alle ha stemmerett i 
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valgdistriktet. Listeforslaget må, hvis listen har 215 underskrifter, inneholde navn på en 
tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant dem som har skrevet under. 

 Listeforslaget må ha vedlegg med kandidatenes personopplysninger. 

 Listeforslaget må ikke inneholde annen informasjon enn det som er nevnt her. 

 
Underskrifter § 6-3 (1) 
For partier registrert i Partiregisteret, som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 
stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er 
underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den 
kommune lista gjelder. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. Gran bygdeliste må ha 
minimum 215 underskrifter på sitt listeforslag, jf. valgloven § 6-3, nr 2 b. 
 
Kandidater 
Valglistene har mellom 9 og 29 kandidater, med unntak av valglista for Miljøpartiet De Grønne som 
per 30.04.2019 har 6 listekandidater. 
 
§ 3-3. Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (2): 
Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta i mot valg er alle som har stemmerett ved valget og som 
står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller 
fritatt. 
 
Kandidatenes bostedskommune og stemmerett er kontrollert mot det sentrale folkeregister og 
manntall per 24.04.2019.  
 
Ny kontroll av de valgte representantene vil bli foretatt etter valget som del av valgoppgjøret, for å 
sikre at kandidatene fremdeles oppfyller kravet til valgbarhet. Skrivemåten for enkelte kandidatnavn 
er korrigert i henhold til opplysningene som er registrert i folkeregisteret. 
 
Valgbarhet og fritak 
Ingen av kandidatene i de 8 listeforslagene har funksjoner som utelukker dem fra valg i henhold til 
reglene i valgloven § 3-3 (3). I samsvar med valgloven § 6-6 nr 4 ble samtlige foreslåtte kandidater i 
brev av 02.04.2019 underrettet om at de er satt opp på listeforslaget med redegjørelse for reglene 
for å kreve seg fritatt for valg i henhold til valgloven § 3-4. Kandidater kan be om å bli strøket fra 
listeforslag, ved å avgi skriftlig erklæring. Fristen for å avgi slik erklæring ble satt til 23.04.2019. Når 
listekandidater har avgitt slik erklæring, har valgadministrasjonen kontaktet den tillitsvalgte for lista. 
Den tillitsvalgte har dermed fått mulighet til å sette inn en ny kandidat på den ledige plassen, eller 
sette inn en ny kandidat nederst i listeforslaget og la de øvrige kandidatene rykke opp. Valgloven 
tillater ikke omrokkeringer ut over dette, etter innleveringsfristen 01.04.2019 kl 1200. 
 
Følgende kandidater har bedt om fritak per 30.04.2019: 

 Gran bygdeliste: Inger Helene Håvelsrud, kandidat nr 8 i listeforslaget, har bedt om fritak. 
Kandidaten er tatt ut av det registrerte listeforslaget. Forslagsstiller er informert om 
muligheten for å sette inn ny kandidat på plass nr 8 eller nederst i lista. Forslagsstiller har per 
30.04.2019 ikke satt inn ny listekandidat. 

 Miljøpartiet De Grønne: Anne Heidi M Bergheim, kandidat nr 1 i listeforslaget, har bedt om 
fritak. Kandidaten er tatt ut av det registrerte listeforslaget. Forslagsstiller er informert om 
muligheten for å sette inn ny kandidat på plass nr 1 eller nederst i lista. Forslagsstiller har per 
30.04.2019 ikke satt inn ny listekandidat. 



 

4 
 

 Miljøpartiet De Grønne: Hanna Rødstøl, kandidat nummer 3 i listeforslaget, har bedt om 
fritak. Kandidaten er tatt ut av det registrerte listeforslaget. Forslagsstiller er informert om 
muligheten for å sette inn ny kandidat på plass nr 3 eller nederst i lista, og om at lista må 
inneholde minimum 7 kandidatnavn for å kunne godkjennes av valgstyret. Forslagsstiller har 
per 30.04.2019 ikke satt inn ny listekandidat. 
 

Tillitsvalgt for valglista for Miljøpartiet De Grønne (MDG) har gitt beskjed om at to nye kandidater vil 
bli satt inn i listeforslaget. Per 30.04.2019 har valgadministrasjonen ikke mottatt informasjon om 
navn på nye kandidater til de aktuelle plassene i MDG valgliste. MDGs listeforslag inneholder per 
30.04.2019 kun 6 kandidater. Det er derfor tatt forbehold i rådmannens innstilling, slik det fremgår 
over. 
 
Suppleringer etter 30.04.2019 vil bli redegjort for i valgstyremøtet 09.05.2019. 

Godkjente valglister vil bli kunngjort ihht. valgloven. Klagefristen settes til 7 dager fra utlysning.  
 

  
Konsekvenser 
 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven og valgforskriften. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at valgstyret godkjenner listeforslagene til kommunestyrevalget 2019 som 
ligger i utkast til offisielle valglister, med de forbehold som er presisert i saksutredningen. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
De godkjente listeforslagene legges ut på kommunens hjemmesider til ettersyn. Dette annonseres i 
avisen. Klagefristen blir satt til 7 dager fra kunngjøringsdato for avisannonsen. 
 

 
Dato: 30. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


