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VS-4/19
Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2019
Saksbehandler:
Saksgang
1 Valgstyret

Christin Boretti Westby

Saksnr.:
4/19

19/00076-37
Møtedato
06.05.2019

Rådmannens innstilling:
Valglistene for partiene Arbeiderpartiet, Bygdelista, Fremskrittspartiet, Høyre,
Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Partiet De Kristne, Rødt, Senterpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Venstre godkjennes for kommunestyrevalget 2019.

Vedlegg:
Kommunestyrevalg 2019 brev til kandidater
Forslag til valgliste for Arbeiderpartiet
Forslag til valgliste for Bygdelista
Forslag til valgliste for Fremskrittspartiet
Forslag til valgliste for Høyre
Forslag til valgliste for Kristelig Folkeparti
Forslag til valgliste for Miljøpartiet De Grønne
Forslag til valgliste for Partiet De Kristne
Forslag til valgliste for Rødt
Forslag til valgliste for Senterpartiet
Forslag til valgliste for Sosialistisk Venstreparti
Forslag til valgliste for Venstre
Forslag til lister for kommunestyrevalget 2019 lagt ut
Valglister Partiene kommunestyrevalget 2019 - etter fritak
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Ved kommunestyrevalg er det kommunens valgmyndighet, valgstyret som har
ansvaret for å godkjenne listeforslag. Disse listene danner grunnlaget for
stemmesedlene til kommunestyrevalget 2019. Frist for godkjenning er 1. juni i
valgåret.
Valgmyndighetenes behandling til listeforslagene fremgår av valglovens § 6-6.
Valgstyret avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister kan godkjennes.
Dersom et listeforslag ved innlevering ikke oppfyller lovens krav, skal valgstyret ved
forhandlinger med listens tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven.
Dette er fulgt opp av valgstyrets sekretær.
Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret har, jf. Valgloven §3-4:
1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som
avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den
aktuelle dagen.
2) Erklæring som nevnt i nr. 1 settes frem innen den fristen fylkesvalgstyret eller
valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta
valg.
Dette er det informert om i brev datert og sendt til alle kandidater på listene. Alle
fritakskrav er mottatt innen fristen som var satt til 23.4.19.
For å være valgbar kandidatene være bosatt og folkeregistrert i Vestby på
valgdagen. Tillitsvalgte skal levere erklæring fra kandidater som ikke er bosatt i
kommunen om at de vil være det på valgdagen, jf. Valgloven §3-3 (2).
Alternativer:
Ingen alternativer er vurdert.
Vurdering:
Listeforslag til kommunestyrevalget i vestby 2018 er mottatt fra Arbeiderpartiet,
Bygdelista, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne,
Partiet De Kristne, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Alle
listene ble mottatt innen fristen 01.04.19 kl. 12.00. Ingen listeforslag er trukket tilbake
innen fristen 23.4.19.
Listene ble kunngjort på kommunens hjemmeside og lagt til ettersyn i
servicekontoret. Alle kandidater har fått brev med orientering om at de var oppført
som kandidater og om adgang til fritak.
Valgstyrets sekretær har registrert alle kandidater inn i valgsystemet EVA.
Rekkefølgen listene nevnes følger av systemet. Opplysningene på stemmesedlene
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vil bli hentet herfra. Systemet er knyttet direkte til valgmanntallet. Kandidatetens
riktige etternavn må brukes. Resten av navne kan være det vedkommende er kjent
under, jf. Valghåndboka punkt 7.5.2.
I samråd med tillitsvalgte er det foretatt enkelte korrigeringer i forhold til innleverte
lister slik at navn, fødselsår m.m stemmer.
Orientering om de enkelte lister:
Arbeiderpartiet
Kandidat nr. 23 Tor Harald Berg har søkt om fritak innen fristen 23.4.19.
Etter samtale med tillitsvalgte er kandidaten strøket av listen og ikke
erstattet av ny kandidat. Gjøres opprykk på lista.
Bygdelisten
Ingen endringer.
Fremskrittspartiet
Ingen endringer.
Høyre
Kandidat nr. 11 Odd Einar Skaug-Vandraas har søkt fritak innen fristen
23.4.19. Etter samtale med tillitsvalgte er kandidaten strøket av listen og ikke
erstattet av ny kandidat. Gjøres opprykk på lista.
Kristelig Folkeparti
Ingen endringer.
Miljøpartiet De Grønne
Ingen endringer.
Partiet De Kristne
Ingen endringer.
Rødt
Kandidat nr 8 Audun Roger Ottesen og kandidat nr 9 Ellen Dorrit Petersen har
søkt fritak innen fristen 23.4.19. Etter samtale med tillitsvalgte er kandidatene
strøket av listene og ikke erstattet av ny kandidat. Gjøres opprykk på lista.
Senterpartiet
Ingen endringer.
Sosialistisk Venstreparti
Ingen endringer
Venstre
Ingen endringer
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Konklusjon:
Listeforslagene oppfyller valglovens krav og bør godkjennes.
Vedtaket kan i henhold til valgloven § 6-8 påklages.
§ 6-8 lyder som følger:
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 12.

Informasjon:
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