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Rådmannens innstilling: 
Lebesby Valgstyre godkjenner følgende listeforslag til Kommunestyrevalget 2019: 

 SV- Sosialistisk Venstreparti 

 Høyre 

 Senterpartiet 

 Arbeiderpartiet 

 Lebesby Tverrpolitisk liste 

 

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

hjemmesider. 

 

 

Saksutredning: 
 

Vedlegg:  

Innkomne listeforslag. 

Erklæring 

 

Andre dokumenter: 

Valgloven 

 

Faktaopplysning: 

Frist for innsending av listeforslag var 1.april 2019 kl.12. 

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) 

For valg til kommunestyre og valg til fylkesting stiller valgloven § 6-2 annet ledd krav om at 

det er oppført minst sju kandidatnavn på listen. Oppover er det en maksimumsgrense på like 

mange kandidater som det skal velges representanter i kretsen, med et tillegg på inntil seks 

andre kandidatnavn.  

 

Alle listeneforslagene inneholder mellom 7 og 23 kandidatnavn. 

 

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 

% av det antall stemmesedler som listen mottar ved valget. Avhengig av det antall 



kommunestyremedlemmer som skal velges, kan forslagsstillerne gi stemmetillegg til 

følgende antall kandidater:  

11-23 medlemmer: inntil 4 

25-53 medlemmer: inntil 6 

55 medlemmer eller flere: inntil 10 

Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget med uthevet skrift. 

 

SV- Sosialistisk Venstreparti har gitt den første kandidaten stemmetillegg. 

Høyre har gitt de tre første kandidatene stemmetillegg. 

Senterpartiet har gitt de to første kandidatene stemmetillegg. 

Arbeiderpartiet har gitt de to første kandidatene stemmetillegg. 

Lebesby Tverrpolitiske liste har ikke gitt noen kandidater stemmetillegg. 

 

 

Krav til antall underskrifter (§6-3) 

Fire av listeforslagene kommer inn under registrerte partier, og da med forenklet krav til 

underskrifter på listeforslagene. Det er tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst 

to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Disse fire 

listeforslagene er underskrevet av 2. 

 

Lebesby Tverrpolitiske liste kommer inn under uregistrerte grupper. De må samle inn så 

mange underskrifter at det ugjør 2.pst. Av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige 

kommunestyrevalg. Kravet er minimum 21 underskrifter og Lebesby Tverrpolitiske liste har 

levert listeforslag med 21 underskrifter.  

 

 

Vedlegg til listeforslag (§6-4) 

Valgloven § 6-4 fastsetter i bokstav a at listeforslagene skal ha med en oversikt over 

kandidatenes fødselsdato.  

Alle listeforslagene har levert oversikt over kandidatenes fødselsdato, samt oversikt over 

fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget.  

 

Kandidater som ikke er registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen ved innlevering av 

listeforslaget må legge ved en erklæring om at de vil være valgbare på valgdagen.  

En av kandidatene på Arbeiderpartiets liste var ikke registrert bosatt i kommunen ved 

innlevering av listeforslaget. Kandidaten har sendt inn en erklæring på at hun vil være 

valgbar på valgdagen.  

 

 

Valgmyndighetens behandling av listeforslag (§6-6) 

Listeforslagene ble lagt ut til ettersyn. 

Frist for tilbaketrekning av listeforslag var 23.april kl. 12:00. 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. Fristen for å kreve fritak var 1.mai.2019, ingen kandidater har meldt fra om fritak.  

 

Valgstyre må godkjenne listene innen 1.juni. 

 

 

Offentliggjøring av godkjente lister 



Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til 

gjennomsyn. Valgstyret må sørge for at overskriftene på de godkjente listeforslagene 

kunngjøres. Det skal samtidig informeres om hvor listene er lagt ut og hvor publikum kan 

gjøre seg kjent med dem. Det er opp til valgstyret å bestemme hvor listene skal legges ut.  

Tidligere har de offisielle valglistene blitt lagt ut til gjennomsyn på Servicekontoret og på 

kommunens hjemmesider.  

 

Vurdering: 

De innkomne listeforslagene oppfyller lovens krav og godkjennes. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


