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GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 014   

Arkivsaksnr.: 15/129   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 1/15 Valgstyret 27.05.2015  
 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre godkjenner følgende listeforslag til Kommunestyrevalget 2015: 

 

 Det Norske Arbeiderparti 
 Høyre 
 Lebesby Tverrpolitiske liste 
 Miljøpartiet De Grønne  
 Sosialistisk Venstreparti 

 

De offisielle valglistene legges ut til gjennomsyn på Servicekontoret og på kommunens 
hjemmesider. 

 

 

Dokumenter: 

Valgloven 

Innkomne listeforslag 

 

Faktaopplysning: 

Frist for innsending av listeforslag var den 31. mars kl. 12.00. 
Alle listeforslag var kommet inn innen fristens utløp. 
 

Valgstyret skal undersøke om de listeforslagene som er kommet inn, fyller lovens krav, 
herunder om forslagstillerne og kandidatene oppfyller kravene i valgloven.  

 

Krav til antall kandidatnavn (§6-2) 
Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et 
stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 
prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Avhengig av det 
antall kommunestyremedlemmer som skal velges, kan forslagstillerne gi stemmetillegg til 
følgende antall kandidater: 
 

Side 2 av 3   
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 Side 3 av 3   
 

11-23 medlemmer: inntil 4 
25-53 medlemmer: inntil 6 
55 medlemmer eller flere: inntil 10 
Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift. 
 
Alle listeforslagene har gitt de to første kandidatene et stemmetillegg. 
 
 
 

Krav til antall underskrifter (§6-3) 
Alle listeforslag, unntatt Lebesby Tverrpolitiske liste, kommer inn under registrerte partier, og 
da med forenklet krav til underskrifter på listeforslagene. Lebesby Tverrpolitiske liste har 
levert listeforslag underskrevet av minst 2 % av antall stemmeberettigde innbyggere ved siste 
kommunestyrevalg. Kravet er minimum 21 underskrifter og Lebesby Tverrpolitiske liste har 
levert 23 underskrifter.  

 

Vedlegg til listeforslag (§6-4) 
Alle listeforslagene har en oversikt over kandidatenes fødselsdato, samt oversikt over 
fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. 

 

Valgmyndighetens behandling av listeforslag (6-6) 
Listeforslagene ble lagt ut til ettersyn. 

Frist for tilbaketrekning av listeforslag var 20. april. Innen fristen var ingen lister trukket 
tilbake.  

Alle kandidater på listeforslagene er tilskrevet med informasjon om rett til å kreve fritak for å 
stå på liste. Innen fristen, 30. april, hadde ingen kandidater meldt fra om fritak. 

 
Valgstyret må godkjenne listene innen 1. juni. 

  

Offentliggjøring av godkjente lister 
Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til 
gjennomsyn. 

 

 

 

Vurdering: 

 

De innkomne listeforslagene oppfyller lovens krav og godkjennes. 
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