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MØTEINNKALLING   
 

Valgstyret – Ekstra møte 
 
Dato: 23.05.2019 18:30  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00018  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 

 
 
 
 

SAKSLISTE  

5/19 18/01538-66 
Korrigert navn på valgliste for Fellesliste for SV - Sosialistisk 
Venstreparti og Rødt 

 

    

 
 
Gran kommune, Jaren, 22. mai 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
 
 

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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5/19 Korrigert navn på valgliste for Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti 
og Rødt 
 
Arkivsak-dok.  18/01538-66 
Arkivkode.  014  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret 23.05.2019 5/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret godkjenner at valglista som i møtet 09.05.2019 ble godkjent for Fellesliste for Sosialistisk 
Venstreparti og Rødt, endrer navn til Fellesliste for SV – Sosialistisk Venstreparti og Rødt. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksutredning og vedtak i saken Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 
2019, - sak 3/19 i valgstyremøtet 09.05.2019 

Nei 

Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 
 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Valgstyret må godkjenne korrigering av navnet på valglista for Fellesliste for Sosialistisk 
Venstreparti og Rødt, til Fellesliste for SV – Sosialistisk Venstreparti og Rødt, for at valglistas navn 
skal bli i samsvar med partiet SV – Sosialistisk Venstrepartis offisielle navn.  
 
Godkjenningen må skje senest 23.05.2019 for at valglistene som annonseres i avisen 24.05.2019 
skal være i samsvar med valgstyrets vedtak og for å overholde valglovens frister. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret får fremlagt sak om korrigering av navnet på Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og 
Rødt til Fellesliste for SV – Sosialistisk Venstreparti og Rødt, for at valglista skal bli i 
overenstemmelse med reglene i valgloven § 6-1 (2). I følge valgloven skal registrerte partier bruke 
partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det offisielle navnet på partiet er SV – Sosialistisk 
Venstreparti. 
 
Valgadministrasjonen ble gjort kjent med feilen 22.05.2019 i forbindelse med bestilling og korrektur 
av avisannonse om kunngjøring av de godkjente valglistene. Administrasjonen kontaktet derfor 
valgdirektoratet for å avklare håndtering av feilen herunder om det er nødvendig å behandle 
korrigeringen av navnet i et ekstra møte i valgstyret, eller om den kan rettes administrativt.  
 
Valgdirektoratet bekreftet 22.05.2019 at ny valgstyremøtebehandling er nødvendig for at lista skal 
kunne godkjennes og stille til kommunestyrevalget i 2019. 
 



 3  

Forslagsstiller for Fellesliste for SV – Sosialistisk Venstreparti og Rødt har ikke vært klar over at 
Sosialistisk Venstreparti har endret sitt offisielle navn til SV – Sosialistisk Venstreparti, før 
valgadministrasjonen tok kontakt 22.05.2019.  
 
Da den aktuelle felleslista ble registrert i valgsystemet i mars ble navnet godkjent av valgdirektoratet, 
uten at feilen ble påpekt.  
 
De godkjente valglistene vil bli kunngjort i avisannonse 23.05.2019, i fellesannonse for 
Hadelandskommunene. For å kunne overholde valglovens frist for godkjenning av listeforslag, krav til 
annonsering/kunngjøring og frist for eventuelle klager, er det viktig at valgstyret behandler 
korrigeringen senest i ekstra møte 23.05.2019. 
 
Rådmannen ser korrigering av navnet på Fellesliste for SV – Sosialistisk Venstreparti og Rødt som en 
nødvendig formalitet, men mener det ikke er nødvendig å sende nye brev til listekandidatene, jf. 
valgloven § 6-6 (4) om underretningsplikt og § 3-4 om anledning til å be om fritak fra å stå på lista. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002 
Valgforskriften av 02.01.2003 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Valgstyrets vedtak i sak 3/19, møtet 09.05.2019 
 
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 valgstyret å vedta korrigert navn på Fellesliste for SV – Sosialistisk Venstreparti 
og Rødt, slik det fremgår av innstillingen, slik at lista blir i samsvar med kravet i valgloven § 6-1 (2) b. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
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Oversikt over valglistene kunngjøres i annonse i avisen 24.05.2019. Fellesliste for SV – Sosialistisk 
Venstreparti og Rødt publiseres med korrigert navn på kommunens hjemmeside, i stedet for lista 
som ble godkjent i valgstyremøtet 09.05.2019.  
 

 
Dato: 22. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
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