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Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen 
 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV 
VALGLISTER  
 
Vedlegg: Listeforslag fra partiene  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det er kommet inn 5 listeforslag til årets kommunestyrevalg i Gausdal.  
3 søknader om fritak er behandlet. Etter noen endringer foreslås valglistene godkjent. 
Listene legges ut til gjennomsyn på kommunens servicetorg og overskriftene kunngjøres.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Innen valglovens frist, som var 1. april kl.12, er det kommet inn lister fra følgende partier til 
høstens kommunestyrevalg: 

 Arbeiderpartiet 
 Bygdalista i Gausdal 
 Miljøpartiet De Grønne 
 Senterpartiet 
 Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre 

 
Alle listeforslagene tilfredsstiller valglovens krav til innhold jfr. valglovens § 6-1 (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. 

 
 
Alle foreslåtte kandidater ble tilskrevet med underretning om valglovens bestemmelser om 
fritak jfr. valglovens § 3-4.  
3 søknader om fritak er behandlet og innvilget. Listenes tillitsvalgte er kontaktet og det har 
blitt gjort noen korrigeringer.  
 
Dette har medført følgende endringer på listene: 
Arbeiderpartiet – Marit Rundtom er innvilget fritak. Kandidatene under har rykket opp i 
uforandret rekkefølge.  
 
Bygdalista i Gausdal – ingen endringer. 
 
Miljøpartiet De Grønne – Christopher Cleven er strøket fra listeforslaget. Kandidatene under 
har rykket opp i uforandret rekkefølge.  
 
Senterpartiet – Olaf Holen Skjelsvold er innvilget fritak. Ingvild Østeraas Hårstadhaugen er 
ført opp som ny kandidat på hans plass på lista.  
 
Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre – Kjersti Grimstad er innvilget 
fritak. Hun sto som siste kandidat på lista og dermed ingen endring i rekkefølgen.  
 
 
VURDERING: 
Ut fra kontakt med listenes tillitsvalgte og med de endringer som er foretatt, kan listene 
godkjennes som de offisielle valglistene for Gausdal kommune ved kommunestyrevalget 2019.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Valgstyret godkjenner følgende valglister for Gausdal kommune ved 
kommunestyrevalget 2019, slik det framgår av trykte vedlegg: 

 Arbeiderpartiet 
 Bygdalista i Gausdal 
 Miljøpartiet De Grønne 
 Senterpartiet 



  
 
 

  
 
 

 

 Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre 
 

2. Listene legges ut til gjennomsyn på kommunens servicetorg og overskriftene 
kunngjøres.  

 
 


