
Saksdokument

Godkjenning av listeforslag og
listekandidater

Arkivsak: 18/01684-52
Arkivkode: 010, C83
Saksbehandler: Heidi
Lynnebakken

Sammendrag
Ved innleveringsfristens utløp var det levert inn listeforslag fra følgende 11 partier til
kommunestyrevalget 2019 i Nittedal kommune:

- Alliansen
- Arbeiderpartiet
- Demokratene
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Miljøpartiet De Grønne
- Rødt
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre

En kandidat fra Fremskrittspartiet og to kandidater fra Kristelig folkeparti har meldt at
de ikke ønsker å stille på listeforslagene.

Listeforslaget fra Alliansen tilfredsstiller ikke kravene.

Saksgang Møtedato

Valgstyret 13.05.2019



 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyrevalget 2019 i Nittedal kommune:  

- Listeforslaget til Alliansen godkjennes ikke. 
- Listeforslaget til Arbeiderpartiet godkjennes.  
- Listeforslaget til Demokratene godkjennes. 
- Listeforslaget til Fremskrittspartiet godkjennes med følgende endring: 

Kandidat nummer 15 Mikael Stenberg tas ut. Det vil ikke bli satt inn en ny 
kandidat, og det settes strek etter kandidat nr. 14.  

- Listeforslaget til Høyre godkjennes. 
- Listeforslaget til Kristelig folkeparti godkjennes med følgende endring: 

Kandidat nummer 31 Morten Tretterud Lund og kandidat nr. 32 Kjetil 
Svensson tas ut, og det settes strek etter kandidat nr. 30. 

- Listeforslaget til Miljøpartiet De Grønne godkjennes.  
- Listeforslaget til Rødt godkjennes. 
- Listeforslaget til Senterpartiet godkjennes. 
- Listeforslaget til Sosialistisk Venstreparti godkjennes. 
- Listeforslaget til Venstre godkjennes.  

 
 

 

 

Rådmann i Nittedal 

Finn Christian Brevig 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

  



 

 

Vedlegg 

1. Listeforslagene 

  

 

 

  



Saksframstilling 

BAKGRUNN FOR SAKEN 
 

Valglovens krav til listeforslag 

 

§ 6-1.Krav til listeforslaget 

 

(1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget 

anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til 

fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Samme parti eller gruppe kan 

bare stille én liste i hvert valgdistrikt.  

 

(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:  

a) Det må angi hvilket valg det gjelder.  

b) Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt 

forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert politisk parti, skal overskriften 

være enslydende med partiets registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne 

forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller 

med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.  

c) Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være 

felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme 

valgdistrikt. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i § 6-2. Kandidatene skal være 

oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller 

bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av 

kandidatene på listen.  

d) Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer, jf § 6-3. e) Det må 

inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet 

under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller 

valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall 

personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som 

tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake.  

 

(3) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i § 6-4.  

 

(4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som 

fremgår av denne paragrafen.  

 

§ 6-2.Antall kandidatnavn på listeforslaget 

 

(1) Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange 

kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra distriktet. Forslaget kan i 

tillegg inneholde inntil seks andre navn.  

 



(2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge 

med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall 

kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller 

kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.  

 

(3) 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:  

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.  

 

§ 6-3.Antall underskrifter på listeforslaget 

 

(1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en 

oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele 

landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i 

lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Det samme gjelder for 

partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Underskriverne 

må ha stemmerett i valgdistriktet. Hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag 

sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i annet ledd.  

 

(2) For øvrige forslagstillere gjelder følgende regler:  

a) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 

personer med stemmerett i valgdistriktet ved det aktuelle valget.  

b) Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer 

med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede 

innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum 

være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det 

skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller 

tilstrekkelig.  

 

§ 6-4.Vedlegg til listeforslaget. 

 

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: 

a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato.  

b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på 

listeforslaget.  

c) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i 

folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det 



ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på 

valgdagen.  

d) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på 

grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at 

vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i 

funksjon.  

 

§ 6-5.Tilbakekalling av listeforslaget 

 

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må 

være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret. 

 

§ 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 

 

(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.  

 

(2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister 

og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.  

 

(3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal 

valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å 

bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av 

listeforslag.  

 

(4) Dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti 

på lokalt nivå og dermed rett til å stille liste for dette partiet, skal valgmyndighetene 

innhente og legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 annet 

ledd bokstav b.  

 

(5) Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er 

satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver 

eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å 

melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes 

vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først.  

 

§ 6-7.Offentliggjøring av godkjente valglister 

 

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

til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene 

og opplyser om hvor de er lagt ut. 

 

§ 6-8.Klage 

 

Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne 

eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av 



overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til 

partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder 

bestemmelsene om klage i kapittel 13. 

 

 

Valgforskriftens behandling til listeforslag 

 

Kapittel 3. Behandling av listeforslag (jf. valgloven § 6-9) 

§ 12.Overskrift på listeforslag – språk 

Registrerte politiske partier kan velge om partiets navn skal skrives på bokmål eller 

nynorsk. Partiets navn på samisk kan føres opp som et tillegg til navnet på bokmål eller 

nynorsk. 

§ 13.Underskrifter etter valgloven § 6-3 (2) – skrift på papir, taushetsplikt 

(1) Underskriftene på listeforslag som innleveres av uregistrerte grupper og av 

registrerte partier som ikke har oppnådd tilstrekkelig oppslutning til å komme inn under 

lovens forenklede krav for innlevering av listeforslag i valgloven § 6-3 (1), skal være skrift 

på papir. 

(2) Opplysning om hvem som har underskrevet på et listeforslag etter valgloven § 6-3 (2) 

er underlagt taushetsplikt og skal ikke gis ut, se valgloven § 15-4 (1) og forvaltningsloven 

§ 13 første ledd nr. 1. Opplysning om hvem som er tillitsvalgte for listeforslaget er 

offentlig. 

§ 14.Tillitsvalgte – tillitsutvalg 

(1) Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av 

lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant. 

Styret for lokalavdelingen anses å utgjøre tillitsutvalget. 

(2) Når et listeforslag som er innlevert i henhold til kravene i valgloven § 6-3 annet ledd, 

ikke angir hvem som er tillitsvalgte og tillitsutvalg for listeforslaget, anses de to øverste 

underskriverne å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant. De fem øverste underskriverne 

på listeforslaget anses å utgjøre tillitsutvalget og de tre neste vararepresentanter. 

 

§ 15.Endringer på listeforslaget etter innleveringsfristen 

(1) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagsstillerne kun gjøre 

endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i overensstemmelse med 

lovens krav. 

(2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes 

inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal 

rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre 

omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal 

den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig 

til å stå som kandidat på listen. 

 

§ 16.(Opphevet) 



 

§ 17.Opplysninger om kandidatene 

(1) Dersom opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted påføres listeforslaget, 

skal dette gjøres for alle kandidatene på listen. 

(2) Dersom det på felleslister opplyses om de enkelte kandidatenes tilhørighet i forhold 

til de ulike gruppene som står bak forslaget, skal dette gjøres for alle kandidatene på 

listen. 

§ 18.Underretning til forslagsstillerne 

(1) Så snart listene er godkjent, skal de tillitsvalgte underrettes om dette og få tilsendt en 

kopi av den godkjente listen. 

(2) Dersom et listeforslag ikke godkjennes, skal de tillitsvalgte for listeforslaget snarest 

underrettes om dette og opplyses om adgangen til og vilkårene for å klage. 

 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Rådmannens vurdering 
Ti av listeforslagene som ble levert inn oppfyller lovens krav.  
Listeforslaget fra Alliansen oppfyller etter rådmannens vurdering ikke lovens krav: 
 

 Listeforslaget inneholder 2 partinavn; Alliansen og Selvstendighetspartiet. 
 Listeforslaget er underskrevet av kun én person. Kravet er 2 kandidater. 
 Listeforslaget inneholder kun én kandidat. Minimumskravet er 7 kandidater. Ved 

innlevering av listeforslaget fikk vi beskjed i brevs form at vi ville få flere kandidater 
innen 24. april 2019. Det har vi ikke fått, og vi har forsøkt å ringe han på 2 
mobilnummer flere ganger og lagt igjen beskjed, men vi oppnår ikke kontakt. 

 Kandidaten på listeforslaget, (Ellen Due Brynjulfsen) er også oppført på listeforslaget 
til Demokratene. Politisk sekretariat har forespurt hvilken liste hun ønsker å stå på, og 
Ellen Due Brynjulfsen ønsker å stille på listeforslaget til Demokratene.  

 
Alle listekandidatene ble tilskrevet, og innen fristens utløp 6. mai 2019 fikk vi tilbakemelding 
fra 3 kandidater som ikke ønsker å stå på liste:  
 
Fremskrittspartiet kandidat nummer 15. Mikael Stenberg. Politisk sekretariat har vært i 
kontakt med partiets tillitsvalgte som har meldt tilbake følgende: 
Kandidat nummer 15 Mikael Stenberg strykes og det settes ikke inn ny kandidat.  
 
Kristelig Folkeparti kandidat nummer 31. Morten Tretterud Lund og kandidat nr. 32. Kjetil 
Svensson. Politisk sekretariat har vært i kontakt med partiets tillitsvalgte som har meldt 
tilbake følgende: 
Kandidat nummer 31 Morten Tretterud Lund og kandidat nummer 32 Kjetil Svensson strykes 
og det settes ikke inn nye kandidater. 
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