
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Valgstyret 

 

Møtested: Tingberg - møterom "Lågen" 
Møtedato: 14.05.2019 Tid: 09:00  

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 19/694     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/19 Valgstyret 14.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Innkomne listeforslag  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven 
 
Sammendrag: 
Det har kommet fem listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Øyer. To krav om fritak på 
listeforslaget for Senterpartiet er behandlet. 
Det foreslås at valgstyret godkjenner framlagte listeforslag fra de politiske partiene til 
kommunestyrevalget 2019. 
Listene legges ut til gjennomsyn på kommunens servicetorg og overskriften kunngjøres. 
 
Saksutredning: 
Valglovens kapittel 6 omhandler krav til behandling av listeforslag til kommunestyrevalg, 
Fristen for innlevering listeforslag er 31. mars i valgåret, og listeforslag kan tilbakekalles innen 
20. april.  Listeforslagene skal behandles og godkjennes innen 1. juni i valgåret. 
 
Ved frisens utløp var det innkommet lister fra følgende partier: 

 Arbeiderpartiet 
 Høyre 
 Kristelig Folkeparti 
 Senterpartiet 
 Sosialistisk Venstreparti 

 
Det er følgende krav til valglistene: 

- Hvilket valg det gjelder 
- Overskrift som angir parti eller gruppe som har framsatt forslaget 
- Listeforslag som er framsatt av registrert politisk parti skal bruke registrerte partinavn 
- Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidaten. 

Med mindre det er nødvendig for å identifisere kandidaten, er det opp til forslagsstillerne på 
listen å avgjøre om også bosted og stilling skal oppgis. 
 
Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 
kandidater.  Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det 
antall representanter som skal velges til kommunestyret, med tillegg av inntil 6 andre navn.  
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Det vil si at for Øyer kommune skal listen inneholde minst 7 kandidater og maksimalt 27 
kandidater. 
 
Alle de innleverte forslagene til valglister oppfyller krav i §§ 6-1. 6-2, 6-3 og 6-4. 
 
Listekandidatene er kontrollert mot det sentrale folkeregister og manntallet pr. 1.4.2019. Ny 
kontroll blir foretatt etter valget som en del av valgoppgjøret for å sikre at de fremdeles fyller 
kravet til valgbarhet.  Skrivemåten for enkeltnavn er korrigert i henhold til de registrerte 
opplysningene. 
 
Listekandidatene er i henhold til valgloven § 6-6 5.ledd underrettet om at de er satt opp på 
listeforslag og om retten til å kreve fritak i henhold til valgloven § 3-4. Kandidatene ble 
underrettet i brev datert 02.04.2019 med frist til å kreve fritak innen 23.04.2019 for å kunne 
kreve seg fritatt.   
 
Det er innkommet to krav om fritak innen fristen for: 
Senterpartiet - kandidat nr 14 – Jens Harald Melby mottatt 11.04.2019 
Senterpartiet - kandidat nr 20 – Bård Sletten mottatt 23.04.2019 
 
Partileder og tillitsvalgte i Øyer Senterparti er informert om kravene om fritak den 
23.04.2019.  
 
Dette har medført følgende endring på lista for Senterpartiet: 
Kandidat nr 14 Jens Harald Melby og kandidat nr 20 Bård Sletten er innvilget fritak. 
Kandidatene under har rykket opp i uforandret rekkefølge. 
 
Vurdering: 
Etter kontakt med Senterpartiets tillitsvalgte og med de endringer som er foretatt kan listene 
godkjennes som de offisielle valglistene for Øyer kommune ved kommunestyrevalget 2019. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1.Valgstyret godkjenner følgende valglister for Øyer kommune ved kommunestyrevalget i 
Øyer 2019, slik det fremgår av trykte vedlegg:  

 Arbeiderparti 
 Høyre 
 Kristelig Folkeparti 
 Senterpartiet 
 Sosialistisk Venstreparti 

 
2.Listene legges ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget og overskriftene kunngjøres. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 


