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Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord valgstyre godkjenner foreliggende listeforslag til kommunestyrevalget 2019 for
Arbeiderpartiet
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre
med partienes registrerte navn ført opp slik som angitt i dette vedtak, jf valgloven § 6-1 nr 2
bokstav b.
2. Valgstyret viser til fritak for å stille på valglister for Arbeiderpartiet for Torstein Hansen,
Flesnesvn 151, 8409 Gullesfjord og for Venstre for Wah Wah Eh Htoo, Bygdevn 81, 9475
Borkenes, jf valgloven § 3-4. Arbeiderpartiet har justert sin liste ved oppføring av ny kandidat nr
15, mens Venstre har justert sin liste ved oppføring av ny kandidater nr 5.
3. Ordføreren har fullmakt til å godkjenne ytterligere justeringer for lister til kommunestyrevalget
2019, innenfor fristen 1.juni og ellers innenfor bestemmelsene i valgloven kapittel 3.

Vedlegg:
Uttrekk av Listeforslag justert kommunestyrevalget 2019 i Kvæfjord
Dokumenter i saken:
Maria Lorentzen 3.5.2019 Kommunestyrevalg 2019 – melding om oppføring på valgliste
Kvæfjord Arbeiderparti 24.4.2019 Endring av valgliste 2019
Wah Wah Eh Htoo 25.4.2019 Krav om fritak
Torstein Hanssen 8.4.2019 Kommunestyrevalget 2019 Ønsker fritatt for å stille til valg på den aktuelle va
Fylkesmannen 4.4.2019 Lister over partienes ordførerkandidater i kommuner og fylkesting
Kvæfjord kommune 3.4.2019 Kommunestyrevalg 2019 - melding om oppføring på partiliste
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Sosialistisk Venstreparti 29.3.2019 Valgliste for Sosialistisk Venstreparti Kvæfjord kommunevalget 2019
Høyre og Fremskrittspartiet 29.3.2019 Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet ved kommunestyrevalg
Kvæfjord Venstre 25.3.2019 Venstre ved kommunevalget (08) og 09 september 2019
Kvæfjord Arbeiderparti 11.3.2019 Forslag til valgliste for Kvæfjord Arbeiderparti
Kvæfjord Senterparti 11.2.2019 Valgliste for Senterpartiet ved kommunestyrevalget 2019
Kvæfjord kommune 21.3.2019 valg 2019 listeforslag
Kvæfjord kommune 31.1.2019 Kommunestyrevalget 2019 – Informasjon om listeforslag/valglister
K-sak 24/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 – fastsetting av valgdag
K-sak 73/15 Valg til råd og nemnder med videre
https://www.regjeringen.no/contentassets/328b3cb156974d358f63319277a52837/valghandboken_2019.pdf

Saksopplysninger
I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv (valgloven § 4-1). Det er
under K-sak 73/15 Valg til råd og nemnder med videre foretatt valg av særskilt valgstyre for 2015-2019,
ikke som tidligere sammenfallende med formannskapets sammensetning.
Kvæfjord kommunestyre har vedtatt at det ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2019 som er
fastsatt til mandag 9.september, i Kvæfjord også skal holdes valg søndag 8.september. Ordinær frist for
innlevering av listeforslag er kl 12 den 31.mars i valgåret (valgloven § 6-1). Når fristen faller på lørdag
eller helligdag, begynner den å løpe nærmest påfølgende hverdag, dvs kl 12 den 1.april for valget i 2019
(valgloven § 15-5). Frist for å trekke tilbake et listeforslag er kl 12 den 20.april (valgloven § 6-5).
Listeforslag må angi hvilket valg det gjelder. Det må ha en overskrift som angir parti eller gruppe som har
framsatt forslaget. Flere partier kan stille fellesliste, da må alle partienes navn med i overskriften. Det må
angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen, med navn og fødselsår. Kandidater må ikke være
felles med kandidater på andre listeforslag. Listeforslag må inneholde navn på en tillitsvalgt og en
vararepresentant som også kan forhandle med valgstyret om endringer i listeforslaget (valgloven § 6-1).
Listeforslag til kommunestyrevalg skal være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater, maksimalt
det antall representanter som skal velges med et tillegg av inntil seks navn. For kommunestyrevalget i
Kvæfjord tilsier det minimum 7 og maksimalt 29 kandidater for et listeforslag. Inntil fire av listeforslagets
øverste kandidater kan gis et stemmetillegg som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som
kommer listen til del ved valget (valgloven § 6-2). For partier er det tilstrekkelig at listeforslaget er
underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder
for (valgloven § 6-3).
Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at
vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valgliste. Slik erklæring må framsettes innen
den frist som valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget (valgloven § 3-4). Alle
foreslåtte representanter er tilskrevet med melding om at eventuell fritakssøknad må sendes kommunen
innen 26.4.2019. Fristen er avstemt mot fristen for å godkjenne listeforslaget eller foreta tilbakekallinger
av listeforslag.
Det foreligger to fritakssøknader. Torstein Hanssen søker 8.4.2019 om fritak «for å stille til valg på den
aktuelle valglisten», dvs han bruker her formuleringen som direkte er angitt i valgloven § 3-4 punkt 1,
hvorved søknaden må antas å gjelde for oppføring som nummer 15 på listen for Arbeiderpartiet. Videre
skriver Wah Wah Eh Htoo i epost 25.4.2019 at hun ikke ønsker å stille til valg som kandidat nr 5 på listen
for Venstre. Begge er innvilget fritak med hjemmel i delegeringsreglementet kapittel 47 Valgloven,
hvorved valgstyret har delegert avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen i enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.
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Arbeiderpartiet har meddelt endring av valglisten ved at Maria Lorentzen trer inn i stedet for Torstein
Hansen som kandidat nr 15. Venstre har meddelt endring av valglisten ved at Vebjørn Skreddernes trer
inn i stedet for Wah Wah Eh Htoo som kandidat nr 5.
Det foreligger innenfor de nevnte frister 5 innleverte og signerte valglister til kommunestyrevalget 2019 i
Kvæfjord; for Arbeiderpartiet, Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Venstre. Et uttrekk av justerte listeforslag er vedlagt denne saken, kandidater med
stemmetillegg med 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget, er satt i
uthevet skrift. For ordens skyld gjengis at dette gjelder for Arbeiderpartiet kandidatnummer 1-2, for
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet kandidatnummer 1-4, for Senterpartiet kandidatnummer 1, for
Sosialistisk Venstreparti kandidatnummer 1-2 og for Venstre kandidatnummer 1.
Listeforslag skal endelig godkjennes senest innen 1.juni (valgloven § 6-6).
Vurderinger
Et av de innleverte listeforslagene står ikke oppført med partiets registrerte navn, men med lokallagets
navn. Det er likevel ikke grunnlag for noen forvekslinger slik lovgiver har vært opptatt av. Ved
behandling av listeforslagene senest i 2015 foretok valgstyret korrigering av listeforslagenes overskrifter
ut fra de samme avvik, noe som også bør legges til grunn denne gangen.
Det er heller ikke for underskriverne av alle listeforslagene direkte angitt at de som har underskrevet har
verv som styremedlemmer i partiets lokalavdeling, slik valgloven stiller krav om. Det bør legges til grunn
at dette om nødvendig kan avklares i valgstyrets møte.
Ut over disse presiseringer bør det legges til grunn at valgstyre kan godkjenne de innleverte listeforslag
fra Arbeiderpartiet, Fellesliste for Høyre/Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Venstre; herav for Arbeiderpartiert med ny kandidat nr 15 og for Venstre med ny kandidat nr 5 som
omtalt ovenfor.
Skulle det vise seg nødvendig med ytterligere justeringer i valglister til kommunestyrevalget 2019 innen
fristen 1.juni, tilrås det at ordføreren gis fullmakt til å godkjenne slike justeringer innenfor valglovens
øvrige regler.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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