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FORHÅNDSTEMMESTEDER- OG TIDER 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 19/169    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/19 Valgstyret 16.05.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre vedtar følgende Forhåndstemmesteder og- tider for Kommunestyre- og 

Fylkestingsvalget 2019: 

 

1) Tidligstemmegivning kan avgis ved Servicekontoret i Kjøllefjord i tidsrommet 1.juli – 

9.august hverdager kl. 10.00-14.00 

2) Forhåndsstemmegivning kan avgis ved følgende steder: 

 Kjøllefjord:                      Servicekontoret hverdager 10.8. – 6.9. kl. 10.00-14.00 

 Lebesby:                          Lebesby bygdetun 16.8 og 5.9 kl. 10.00-15.00 

 Kunes:                             Kunes Grendehus 4.9 kl. 12.00-16.00 

 Veidnesklubben:             Veidnes Grendehus 3.9 kl. 13.00-16.30 

3) Ambulerende stemmegivning:  

 Kjøllefjord/ Dyfjord:     6.september. – Søknad må være kommet innen 5.9 

 Lebesby og omegn:       5.september. - Søknad må være kommet innen 4.9 

 Kunes:                          4.september. – Søknad må være kommet innen 3.9 

 Veidnesklubben:          3.september. – Søknad må være kommet innen 2.9 

4) Stemmegivning ved institusjon: 

 Kjøllefjord sykehjem: 6.september  

 Fjæratunet omsorgssenter: 6.september 

 Lebesby omsorgssenter: 5. september 

 

Valgstyrets sekretariat skal påse at ovennevnte datoer blir publisert og annonsert tilstrekkelig 

gjennom internett og media.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Tidligstemmegivning 

Velgere kan avgi stemme innenriks fra 1.juli, såkalt tidligstemme. Det skal være mulig å 

tidligstemme frem til og med 9.auust, det vil si frem til den ordinære 

forhåndsstemmegivningen starter 10.august. Formelt vil slik ‘’ tidligstemmegivning’’ være en 
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del av forhåndsstemmegivningen, men perioden 1.juli til 10.august betegnes 

tidligstemmegivning og perioden fra 10.august til fredag før valgdagen betegnes ordinær 

forhåndsstemmegivning.  

Ordningen gjelder alle velgere. Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke 

har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Det kreves 

imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han/hun ikke har anledning til å 

forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.  

 

Ordinære Forhåndsstemmegivning innenriks 

Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10.august i valgåret, jf. valgloven 

§ 8-1 første ledd. Faller 10.august på en lørdag eller en helligdag, starter 

forhåndsstemmegivningen påfølgende hverdag, jf. valgloven § 15-5.  

I år faller 10. august på en lørdag, derfor starter forhåndsstemmegivningen mandag 12.august. 

 

Forhåndsstemmegivningen kan ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen, jf. § 8-1 

annet ledd. 

 

Åpningstid 

Åpningstid ved mottak av forhåndsstemmegivning har tradisjonelt fulgt kommunens 

åpningstider. 

 

Krav til lokalene der forhåndsstemmegivning skal foregå- Valg av lokale 

Valgloven §§ 8-3 første ledd og 9-3 annet ledd stiller enkelte krav til de lokalene som skal 

benyttes til stemmegivningen. Lokalene skal både være egnet for stemmemottak og være 

tilgjengelig for velgerne.  

 

Sted for forhåndsstemmegivningen 

Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer. Det er imidlertid et 

lovfestet krav av det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner.  

Valgstyret må vurdere konkret hvor mange steder det er behov for å ha 

forhåndsstemmemottak i kommunen. Det samme gjelder for lokalenes åpningstider. Loven 

bygger imidlertid på en forutsetning om at det i hele perioden skal være mulig å 

forhåndsstemme minst ett sted. Dette gjelder likevel bare på vanlige hverdager (mandag-

fredag).  

 

På helse- og sosialinstitusjoner 

Etter valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a skal det avholdes forhåndsstemmegivning på helse- 

og omsorgsinstitusjoner. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem mv. Det er 

ikke adgang til å vedta at det bare skal avholdes forhåndsstemmegivning på enkelte helse- og 

omsorgsinstitusjoner. Det skal avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved alle 

institusjonene. Av hensyn til sent ankomne forhåndsstemmer, bør forhåndsstemmegivningen 

legges så nært opp til valgdagen som mulig. Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på 

disse institusjonene, både beboere, personalet og andre velgere.  

 

Ambulerende stemmegivning 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes 

forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder 

seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd. Valgstyret fastsetter svarfristen for når søknaden må være 

kommet inn til kommunen. Søknadsfristen skal fastsettes til et tidspunkt mellom tirsdag og 
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fredag den siste uken før valget. Valgstyret må kunngjøre ordningen med ambulerende 

stemmegivning i god tid før fristen.  

 

Kunngjøring av forhåndsstemmegivning 

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for all forhåndsstemmegivning innen kommunen, jf. 

valgforskriften § 24. Det forutsettes ved kunngjøring av forhåndsstemmegivningen at det 

benyttes et medium som når ut til de fleste av velgerne. Dette kan være en lokalavis, 

informasjonsavis for kommunen og lignende. Departementet vil særlig oppfordre kommunene 

om å tilrettelegge for at det blir lagt ut tydelig og god informasjon om valget på kommunenes 

nettsider. 

Forhåndsstemmegivning på institusjoner skal – som all annen forhåndsstemmegivning – 

kunngjøres. Dette bør skje både ved oppslag på institusjonen og i avisene. Videre bør de 

ansatte ved institusjonen si fra til sengeliggende og andre som ikke kan lese oppslagene.  

 

 

 

Vurdering: 

De foreslåtte tidene for forhåndsstemmesteder og tider er i henhold til Valgloven, samt i tråd 

med kommunens tidligere praksis. Ved Stortingsvalget i 2013 gikk Valgstyret bort fra at det 

skulle være forhåndsstemmemottak i hele forhåndsstemmeperioden ved Lebesby bygdetun. 

Ved de tre siste valgene er det innført 2 forhåndsstemmedager på Lebesby, noe sekretariatet 

mener fungerte tilfredsstillende, og som en ønsker å videreføre. Dette er også i hht. Valgloven.  

 

Lokalene er valgt på bakgrunn av tidligere praksis. Rådhuset er tilrettelagt for 

funksjonshemmede og ligger sentralt til, og dermed tilgjengelig for velgerne. I tillegg er det 

samme bygg som benyttes under Valgting.  

 

Datoer for stemmegivning på institusjon og ambulerende stemmegivning er valgt på bakgrunn 

av Valgloven, noe som også gjør gjennomføring av mottak enklere med tanke på de lange 

avstandene for å nå ut til stemmegivere i indre del av Laksefjord.  
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VALGTING STEMMESTEDER- OG TIDER 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/474    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/19 Valgstyret 16.05.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre vedtar følgende valgting stemmesteder- og tider for Kommunestyre- og 

Fylkestingsvalget 9. september 2019:  

 

 Kjøllefjord:                        Kjøllefjord bibliotek kl. 09.00 – 20.00 

 Lebesby:                            Lebesby bygdetun kl. 09.00 – 17.00 

 Veidnesklubben:               Veidnes Grendehus kl. 09.00 – 14.00 

 Kunes:                              Kunes Grendehus kl. 09.00 – 17.00           

 

Valgstyrets sekretariat skal påse at ovennevnte stemmesteder og tider blir publisert og 

annonsert tilstrekkelig gjennom internett og media.  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Dokumenter: 

Valgloven 

 

Faktaopplysning: 

I utgangspunktet er det Valgstyret som fastsetter åpningstiden. Kommunestyret kan imidlertid, 

med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det 

Valgstyret har vedtatt. 

Stemmegivningen på valgting kan ikke foregå senere enn kl. 21. 

For øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetiden.  

 

Når åpningstiden for stemmegivningen skal fastsettes, må det legges avgjørende vekt på 

hensynet til velgerne. Det forutsettes at velgerne får rimelig tid til å avgi stemme. I den 

vedtatte åpningstiden skal valglokalet være åpent hele tiden.  

 

Lokale forhold kan noen steder tilsi ulik åpningstid ved stemmestedene i kommunen. Dette er 

det anledning til innenfor valglovens bestemmelse.  

 

Det er viktig at stemmestyret er nøye med at dørene til valglokalet åpnes og stenges på 

nøyaktig de tidspunkter som valgstyret har fastsatt. Når den tid som er fastsatt for 
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stemmegivningen er ute, skal alle som er møtt frem ved valglokalet før stengetid, gis 

anledning til å stemme, jf. valgloven § 9-7. Det er svært viktig å påse at ingen velgere slipper 

inn i valglokalet etter stengetid. Slike tilfeller fører ofte til formelle klager til departementet.  

 

 

Valgloven § 9-3 tredje ledd pålegger valgstyrene å kunngjøre tid og sted for 

stemmegivningen. Loven pålegger ikke valgstyrene å foreta kunngjøringen på en bestemt 

måte eller på et bestemt tidspunkt, men det er en forutsetning at valgtinget blir gjort 

alminnelig kjent blant velgerne. Departementet vil særlig oppfordre kommunene til å 

tilrettelegge for at det blir lagt ut tydelig og god informasjon om valget på kommunenes 

nettsider 

 

Valgloven §§ 8-3 første ledd og 9-3 annet ledd stiller enkelte krav til de lokalene som skal 

benyttes til stemmegivningen. Lokalene skal både være egnet for stemmemottak og være 

tilgjengelig for velgerne.  

 

 

 

Vurdering: 

Kommunestyre vedtok 17.4.18 at det skal holdes Kommunestyre- og Fylkestingsvalg mandag 

9.september 2019. 

De foreslåtte tidene for Valgting stemmesteder og tider er i henhold til Valgloven, samt i tråd 

med kommunens tidligere praksis.  
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MANNTALLET 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 19/170    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/19 Valgstyret 16.05.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre vedtar at manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn ved følgende steder 

i Lebesby kommune: 

 

 Veidnes Handel, 9717 Veidnesklubben 

 Kunes Opplevelse og Handel, 9742 Kunes 

 Lebesby Bygdetun, 9740 Lebesby  

 Servicekontoret, 9790 Kjøllefjord 

 

Manntallet skal skrives ut etter skjæringsdato 30.juni 2019, og skal legges ut til offentlig 

ettersyn så snart det lar seg gjøre, jf. valgloven § 2-6 første ledd. Manntallet skal være 

tilgjengelig for publikum inntil Valgdagen 9. september. 2019 

 

Innbyggere som mener at de er feil oppført i manntallet, eller mangler oppføring i manntallet 

skal sende skriftlig klage innen 9. august 2019 til Lebesby Valgstyre, postboks 38, 9790 

Kjøllefjord. 

 

Valgstyrets sekretariat gis i oppdrag å kunngjøre utlegging og klageadgang på internett og i 

media.  

 

Frist for å bestille manntall for de som stiller liste settes til 24.juni 2019. 

 

 

 

 

 

Andre dokumenter: 

Valgloven 

 

Faktaopplysning: 

Valgloven legger til grunn at folkeregistermyndighetene så snart som mulig etter 

skjæringsdatoen 30.juni overfører manntallsopplysningene (rådata) til EVA. Kommunene får 

tilgang til manntallet i EVA, og kan skrive ut manntallet fra systemet. Så snart det lar seg 

gjøre, skal valgstyre legge manntallet ut til offentlig ettersyn, jf. valgloven § 2-6 første ledd. 

Det er ikke fastsatt noen bestemt dato for utleggingen, men det er forutsatt at det skal skje så 

snart det lar seg gjøre. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at manntallet ikke skal legges ut på 

internett, blant annet med hensyn til personvern. 

 

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og 

fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jf. valgloven § 2-6. 

 

Valgloven har tidligere pålagt valgstyret å sette opp en liste over dem som har søkt om 

innføring i manntallet, uten å ha blitt innført, og å gi disse melding. En slik bestemmelse er 

ikke videreført, ettersom alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper allerede pålegger 

offentlige myndigheter plikt til å gi berørte personer slik informasjon.  

 

Valgforskriften § 3 fastsetter at alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis eksemplar 

av manntallet. Det er imidlertid et krav at de bestiller dette innen den frist valgstyret setter. 

Loven opererer ikke lenger med en bestemt frist. Fristen skal gjøre det mulig for valgstyret å 

foreta en samlet bestilling. Forslagsstillerne må gjøres oppmerksom på den fristen valgstyret 

har vedtatt. Dette kan for eksempel skje ved kunngjøring eller direkte henvendelse til 

forslagsstillere i valgdistriktet. Forskriften § 3 fastsetter at krav om manntallseksemplar må 

fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune. Forslagsstillere til fylkestingsvalg og 

stortingsvalg må således fremsette krav overfor valgstyrene i de ulike kommunene i 

valgdistriktet. Forslagsstillerne har ikke krav på å få mer enn ett eksemplar av manntallet. Det 

er imidlertid ikke noe i veien for at de kan få tilgang til flere eksemplarer, dersom de selv 

bærer omkostningene knyttet til dette. 

 

 

Vurdering: 

Sekretariatet vurderer at det er tilstrekkelig med utlegging av manntall på et sted innenfor hver 

stemmekrets.  

 

Det vurderes at det er tilstrekkelig tid til å melde inn feil/mangler ved manntallet til den 

12.august 2019, når tidspunktet for forhåndsstemmegivning starter. Det gir Valgstyret 

anledning til å behandle klager i god tid før Valgting.  

 

Frist for å bestille manntall for de som stiller liste settes til 24.juni 2019, det vurderes som 

tilstrekkelig tid for forslagsstillerne å bestille.  
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VEDRØRENDE ELEKTRONISK MANNTALL TIL KOMMUNE- OG 

FYLKESTINGVALG 2019 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 056  

Arkivsaksnr.: 19/467    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/19 Valgstyret 16.05.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre vedtar å innføre elektronisk avkryssing i manntall på valgting for alle våre 

stemmesteder. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I forhåndsstemmeperioden må en benytte seg av elektronisk avkryssing i manntall. På valgting 

kan man velge å enten å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntall, eller 

avkryssingsmanntall i papir. En kan ikke bruke begge deler. Valg av manntall på valgting vil 

være gjeldende for alle kretser i kommunen. 

 

Valgloven § 9-5a gir kommunene anledning til å benytte seg av elektronisk avkryssing i 

manntallet på valgdagen. Kommuner som velger å benytte seg av dette, forplikter seg til å 

legge til rette for dette i alle valglokalene i kommunen. 

 

Velgere i kommuner som benytter seg av elektronisk avkryssing på valgdagen, vil kunne 

avlegge stemme rett i urnen i alle valglokalene i kommunen, jf. § 9-5a andre ledd. Kommuner 

som benytter seg av elektronisk avkryssing på valgdagen vil altså ikke motta noen 

‘’fremmedstemmer’’.  

 

Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd mot det elektroniske manntallet, skal 

kommunene umiddelbart gå over til å følge prosedyre for beredskapsstemmer, jf. 

valgforskriften § 31a.  

Beredskapssituasjonen oppstår i det øyeblikket det elektroniske manntallet av en eller annen 

årsak blir utilgjengelig på en slik måte at avkryssing ikke kan utføres.  

Beredskapsrutinen avsluttes umiddelbart dersom kommunikasjonen med det elektroniske 

manntallet gjenoppstår.   

 

 

 

 



  Sak 4/19 

 

 Side 10 av 13   

 

Vurdering: 

 

Ved tidligere valg har det blitt brukt avkryssingsmanntall i papir på Valgting. Dette har vært 

begrunnet i blant annet ustabilt internett og det er ikke noe lovkrav om å benytte seg av 

elektronisk avkryssing i manntall. 

 

Stortinget ønsker at flere kommuner går over til elektronisk manntall på valgting. 

 

Hvis det skal innføres elektronisk avkryssingsmanntall på valgting er det en forutsetning at 

alle valglokaler har PC og internett tilgjengelig.  

Det vurderes at alle kretser vil få pc med installert sertifikat.  

På Veidnes og Kunes er det ikke kommunalt nett i valglokalet, men det vil kunne brukes delt 

4G fra mobil. Hvis noen i stemmestyre ikke er kommunalt ansatt med telefon fra kommunen, 

vil man forsøke å komme til enighet om hvordan dette kan gjøres, for eksempel låne telefon 

fra kommunen med 4G.  

 

Valgsekretariatet må ha klargjort beredskapsplaner dersom valgadministrasjonssystemet EVA 

er nede på valgdagen. 

 

Alle stemmestyrer må også få opplæring i valgadministrasjonssystemet EVA. Tidligere har 

opplæring av stemmestyrer blitt avholdt under forhåndsstemmedag i den aktuelle krets, dette 

ønskes videreført. Valgdirektoratet har laget opplæringsvideoer som kan videreformidles for 

stemmestyrene.  

 

 

I vurderingen om kommunen skal gå over til elektronisk avkryssing i manntall, har 

administrasjonen mottatt innspill fra seniorrådgiver i Valgdirektoratet: 

- I de kretsene hvor det kan være utfordringer med nettverkstilgang, kontroller om det 

er mulig å bruke 3G/ 4G. Det er ikke krav til at man har fiber, kablet nettverk eller et 

kommunalt nettverk for bruk av valgadministrasjonssystemet EVA på valgting.  

- Dersom nettverkstilgang gjennom mobilt nettverk fortsatt er en utfordring; gjør en 

vurdering av hvor mange stemmeberettigede dere har, hvor mange dere antar kommer 

til å forhåndsstemme i kommunene og hvilket arbeid dere vil stå med sentralt i 

kommunen dersom alt må tas imot ved bruk av beredskapskonvolutt i kretser uten 

tilgang til EVA admin. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 var det 1056 

stemmeberettigede og 259 forhåndsstemmer. Det var 10 stk. som stemte ved valgting 

på Veidnesklubben og 15 stk. som stemte på Kunes. I Kjøllefjord var det 323 og på 

Lebesby 72 stykker. Hvis kommunikasjonsbrudd med det elektroniske manntallet 

oppstår og vi må gå over til å følge prosedyre for beredskapsstemmer må 

beredskapskonvoluttene leveres til valgstyret for godkjenning. 

- Hvis valgmedarbeiderne finner det utfordrende å gå over til elektroniske hjelpemidler, 

så er det ikke et krav om at alle valgmedarbeidere eller stemmestyremedlemmer i 

valglokalet må bruke systemet. Det holder med 2 brukere. Valgdirektoratets erfaring 

og tilbakemeldinger de har mottatt er at de fleste valgmedarbeidere synes det er 

morsomt og spennende med noe nytt når de først får prøvd.  
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GODKJENNING AV LISTEFORSLAG 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 18/1121    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/19 Valgstyret 16.05.2019  

 

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. 

 

 

 

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. 
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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.  
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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. 

 

 

 


