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Dato:
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Saksbehandler:
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Borgny Danielsen
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Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra Valgstyrets møte 26.02.219 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Valgstyret - 26.02.2019

4357509
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14.05.2019
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:
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Politisk saksnr.
007/19

Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget 2019 i Bærum kommune

Forslag til vedtak:
1. Søknader om fritak:
Kristelig Folkepartis kandidat nummer 11, Rosalind Celia Andrews.
Kristelig Folkepartis kandidat nummer 18, Wenche Fone.
Kristelig Folkepartis kandidat nummer 29, Anne Helene Lindseth.
Venstres kandidat nummer 19 Jenny Juhyung Cho.
Venstres kandidat nummer 50, Linn Catrine Lunder.
Miljøpartiet De Grønnes kandidat nummer 27, Kari Myklebost.
Søknaden innvilges med henvisning til valglovens § 3-4. Kandidaten strykes av listen. De øvrige
kandidater rykker opp i uforandret rekkefølge.
2. Følgende valglister til kommunestyrevalget i Bærum 2019, med de endringer foretatt i punkt 1,
godkjennes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne MDG
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
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·
·

SV-Sosialistisk Venstreparti
Venstre

3. Kandidater på stemmesedlene settes opp slik:
Fornavn, etternavn, fødselsår, poststed.

SAKEN I KORTE TREKK
Fristen for innlevering av listeforslag var 1. april kl. 12.
Ingen listeforslag er innkommet etter valglovens frist.
Fristen for å tilbakekalle listeforslag var 23. april.
Ingen av forslagene er tilbakekalt.
Valgstyret skal innen 3. juni avgjøre om forslag til valglister kan godkjennes.
Ved fristens utløp 30. april var det innkommet 6 søknader om fritak fra å stå på
listeforslag. Ingen søknader er innkommet etter fristen.
Ved utforming av stemmesedlene skal det legges vekt på at stemmesedlene skal
være lesevennlige. Stemmesedlene skal gis et mest mulig ryddig og enhetlig preg.
Kandidater på stemmesedlene foreslås, som tidligere, satt opp slik:
Fornavn, etternavn, fødselsår, poststed.

REDEGJØRELSE
Det ble sendt brev til de politiske partier 7.11.2018 angående regelverket som
gjelder for listeforslag. Ved fristens utløp, 1. april, var følgende 12 listeforslag
innkommet:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne MDG
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV-Sosialistisk Venstreparti
Venstre
De innkomne listeforslag er sjekket med hensyn til hvorvidt de fyller lovens krav.
Partier og kandidater er registrert i det elektroniske valgsystemet EVA og
kandidatene er kontrollert mot manntallet. Valgorganisasjonen har i samråd med
listeforslagets tillitsvalgte brakt forslaget i samsvar med lovens krav.
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1. Kunngjøring
Listeforslagene er lagt ut til ettersyn etter hvert som de er kommet inn, slik loven
krever. Dette ble gjort i Rådhuset og på internett.
Etter valgstyrets behandling: Valgstyret må ta stilling til listeforslagene senest 3. juni
jf. valgloven § 6 - 6 (2). Senest samme dato skal de godkjente listeforslagene (de
offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn, jf. valgloven § 6 - 7. Det er opp til
valgstyret å bestemme hvor listene skal legges ut.
Valgstyret må i henhold til denne bestemmelsen også sørge for at overskriftene på
de godkjente listeforslagene kunngjøres. Det skal samtidig informeres om hvor
listene er lagt ut og hvor publikum kan gjøre seg kjent med dem. Valgorganisasjonen
vil sørge for at kunngjøringen finner sted i Budstikka. Listeforslagene legges i tillegg
ut til ettersyn i Rådhuset og på internett.

2. Underretning til kandidatene
Kandidatene er i brev datert 04.04.2019 blitt underrettet om at de er ført opp på
listeforslag, herunder fritakskriterier. Svarfrist for å søke fritak ble satt til 30. april.

3. Endringer tillatt etter innleveringsfristens utløp
Dersom en kandidat strykes fordi vedkommende er utelukket fra valg eller blir fritatt,
jf. valgforskriften § 15 (2), kan de sette inn en ny kandidat på listeforslaget.
Alternativt kan de kandidatene som står etter den tomme plassen rykke en plass opp,
mens det settes inn et nytt navn nederst på listen.
Det er ikke et krav at det settes inn et nytt navn når en kandidat blir fritatt. Den
tillitsvalgte kan i et slikt tilfelle gi beskjed om at de etterfølgende kandidatene skal
rykke opp i uforandret rekkefølge, uten at det suppleres med et nytt navn.
§ 6-4 bokstav C: Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i
Folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det
foreligge en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på
valgdagen.

4. Arbeid med innkomne valglister etter innleveringsfristens utløp
Kristelig Folkeparti
Kandidat nr. 11 Ingeborg Aass er strøket fra valglisten. Aass som er bostatt i Hole
kommune er ikke valgbar i Bærum. Det er avtalt med partiet at øvrige kandidater
rykker opp i uforandret rekkefølge.
Rekkefølgen
Partiet opplyser i e-post datert 10. april (etter innleveringsfristens utløp) at det er
oppdaget feil på rekkefølgen blant kandidater med stemmetillegg på innsendt
Kristelig Folkepartis liste fra og med nr. 4.
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Korrekt rekkefølge er i følge partiet:
4 Kristin Theisen (innlevert Arne Inge Mathisen)
5 Liv Wergeland Sørbye (innlevert Liv Wergeland Sørbye)
6 Arne Inge Mathisen (innlevert Kristin Theisen)
Partiet er opplyst om at det følger av § 15 (1) i valgforskriften at når
innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på
listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med
valgloven og forskriften til denne. Følgende er sjekket ut med Valgdirektoratet:
Det er ikke anledning til å endre på rekkefølgen mellom kandidatene, i form av
omrokkeringer, etter at innleveringsfristen er utløpt.

·

Rødt
Kandidat nr. 16 på Rødts valgliste Tareq Abu Nabel finnes ikke i Bærum kommunes
manntall og er således ikke valgbar. Kandidaten fremla 29.04.2019 dokumentasjon
fra UDI på innvilget statsborgerskap. Kandidaten vil således være valgbar og ha
stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget når følgende krav i loven er
dokumentert oppfylt:
Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært,
registrert bosatt i Norge.
Valgstyrets sekretær vil overvåke at kandidaten faktisk kommer inn i manntallet ved
manntallsoppdateringer fram mot sommeren.
Partiet De Kristne
Ingen av kandidatene er gitt stemmetillegg. Politisk sekretariat tok kontakt med den
tillitsvalgte for listeforslaget for å forsikre oss om at det var korrekt at ingen av
kandidatene skulle gis stemmetillegg og fikk bekreftet at det var tilfelle. Imidlertid
har den tillitsvalgte for listeforslaget i e-post av 9. mai bedt om at første kandidat på
listeforslaget gis stemmetillegg. Partiet er opplyst om at det følger av § 15 (1) i
valgforskriften at når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de
endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i
overensstemmelse med valgloven og forskriften til denne.
5. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret
Reglene knyttet til det å søke om fritak er blitt betydelig forenklet i forhold til
tidligere.
Valglovens § 3-4 Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Søknader om fritak
Kristelig Folkepartis kandidat nummer 11, Rosalind Celia Andrews.
Det er avtalt med partiet at fritaket håndteres slik: Det settes ikke en ny kandidat
på den tomme plassen. De etterfølgende kandidatene rykker opp i uforandret
rekkefølge. Listen suppleres ikke med et nytt navn nederst.
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Kristelig Folkepartis kandidat nummer 18, Wenche Fone.
Det er avtalt med partiet at fritaket håndteres slik: Det settes ikke en ny kandidat på
den tomme plassen. De etterfølgende kandidatene rykker opp i uforandret
rekkefølge. Listen suppleres ikke med et nytt navn nederst.
Kristelig Folkepartis kandidat nummer 29, Anne Helene Lindseth.
Det er avtalt med partiet at fritaket håndteres slik: Det settes ikke en ny kandidat på
den tomme plassen. De etterfølgende kandidatene rykker opp i uforandret
rekkefølge. Listen suppleres ikke med et nytt navn nederst.
Venstres kandidat nummer 19 Jenny Juhyung Cho.
Det er avtalt med partiet at fritaket håndteres slik: Det settes ikke en ny kandidat på
den tomme plassen. De etterfølgende kandidatene rykker opp i uforandret
rekkefølge. Listen suppleres ikke med et nytt navn nederst.
Venstres kandidat nummer 50, Linn Catrine Lunder.
Det er avtalt med partiet at fritaket håndteres slik: Det settes ikke en ny kandidat på
den tomme plassen. De etterfølgende kandidatene rykker opp i uforandret
rekkefølge. Listen suppleres ikke med et nytt navn nederst.
Miljøpartiet De Grønnes kandidat nummer 27, Kari Myklebost.
Det er avtalt med partiet at fritaket håndteres slik: Det settes ikke en ny kandidat på
den tomme plassen. De etterfølgende kandidatene rykker opp i uforandret
rekkefølge. Listen suppleres ikke med et nytt navn nederst.
Vurdering
Søknadene innvilges med henvisning til valglovens § 3-4.
Under forutsetning av valgstyrets godkjenning er det avtalt med valglistens
tillitsvalgte at endringer gjennomføres slik: Kandidaten strykes av listen. De øvrige
kandidater rykker opp i uforandret rekkefølge.

6. Mulighet for endringer på listeforslag etter valgstyrets godkjenning
Hvis det viser seg at en kandidat ikke lenger er valgbar, skal kandidaten strykes av
listen. Dette kan utføres helt fram til stemmesedlene trykkes. Andre omrokkeringer
er ikke tillatt. Valgstyret vil bli orientert dersom det foretas slike endringer.

7. Underretning til forslagsstillerne
Det følger av valgforskriften § 18 (1) at så snart listene er godkjent skal de
tillitsvalgte underrettes om godkjenningen. De skal også få en kopi av det godkjente
listeforslaget. Valgorganisasjonen vil på vegne av valgstyret ivareta denne
forpliktelsen.
Skulle listeforslaget ikke bli godkjent må den tillitsvalgte snarest bli underrettet om
dette og bli opplyst om adgangen til og vilkårene for å klage, jf. valgforskriften § 18
(2).

8

8. Utlegging av stemmesedler i valglokalene
Ved tidligere valg har det vært etablert rutine for at stemmesedlene legges ut i
valglokalene/ stemmeseddelkassettene i alfabetisk rekkefølge. Denne praksis har
fungert tilfredsstillende og vil bli fulgt også ved dette valget.
9. Oppsett av kandidater på stemmesedlene
Ved utformingen av stemmesedlene skal det legges vekt på at stemmesedlene skal
være lesevennlige (valgforskriften § 19).
Valglovens § 6-1, bokstav c stiller som krav til identifiseringen at kandidatene skal
være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Hvis det er nødvendig, for å
unngå forveksling med andre kandidater med samme eller lignende navn, skal
kandidatenes stilling og/eller bostedsadresse tas med for alle kandidatene på en
aktuell liste.
For å gi stemmesedlene et mest mulig ryddig og enhetlig preg, tilrår valgstyrets
sekretær at kandidatene settes opp etter strengen:
Fornavn, etternavn, fødselsår, poststed (uten postnummer).

10. Klagefrist for godkjente/forkastede listeforslag
Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som
mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller
forkaste et listeforslag. Også valgstyrets vedtak om å innvilge eller avslå søknader om
fritak kan påklages etter denne bestemmelsen.
Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.
Bakgrunnen for bestemmelsen er å forebygge ugyldige valg ved å rette opp
eventuelle feil før valget. På den måten vil man slippe å være usikker på om valget vil
bli gyldig eller ikke. Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen,
selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven
kapittel 13. Selv om det ikke er noe lokallag som har stilt liste i den aktuelle kretsen
(med eventuell fare for forveksling), kan jo partiet like fullt ha interesse av å beskytte
sitt navn. Departementet er klageinstans ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg.

11. Frist for å motta valget
Det er § 3-4 (3) i valgloven som regulerer dette, og der heter det at "Den som
unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg».

12. Klagefrist på valgoppgjøret
Alle med stemmerett ved valget har klagerett, jf. valgloven § 13-1 og § 13-2. Dette
gjelder både ved stortingsvalg og ved kommunestyrevalg/fylkestingsvalg.
Ved kommunestyrevalg har man klagerett i den kommunen man er manntallsført.
Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg har man klagerett i det valgdistriktet man er
manntallsført. Kravet om manntallsføring gjelder ikke for den som klager, dersom
klagen gjelder spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme. Da kan
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også de som ikke er blitt manntallsført, klage.
Hva kan det klages over
Det er felles regler for stortingsvalg og kommunestyrevalg/fylkestingsvalg på dette
området, jf. valgloven § 13-1 og § 13-2 begges første ledd. Man kan klage over
«forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget». Dette betyr
at man i prinsippet kan klage over alle typer forhold. Det er ingen begrensninger ut
over at forholdet må knytte seg til forberedelsene og gjennomføringen av valget på
en eller annen måte. Det er ikke krav om at det for eksempel dreier seg om et
enkeltvedtak.
Klagefristen er sju dager etter valgdagen, jf. § 13-1 og § 13-2, begges annet ledd. Det er imidlertid
adgang til å fremsette klager over forhold vedrørende valgforberedelsene og gjennomføringen også
tidligere. Det mest hensiktsmessige vil naturlig nok være at klagen fremsettes så tidlig som mulig,
slik at eventuell feil kan rettes med virkning for valget. Klagen må være kommet inn til et av de
organene klagen skal fremsettes for innen sju dager etter valgdagen. Det er ikke nok at klagen er
postlagt innen fristen. Fristen for å fremme klage over valgoppgjøret er sju dager etter at
valgoppgjøret er godkjent av fylkestinget eller kommunestyret.
Valgstyret skal prøve saken og vurdere om klager skal gis medhold. Hvis klager ikke gis medhold,
oversendes saken til departementet (ved lokalvalg) til behandling.

Vedlegg:
Lister_og_kandidater_123 (1)

4457584
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BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:
14.05.2019
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
N-125
Borgny Danielsen
Borgny Danielsen

Bilag nr:

Behandlingsutvalg
Valgstyret

Arkivsak ID:
19/4478
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21.05.2019

J.post ID:
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Politisk saksnr.
008/19

Referatsaker

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering:
Dokumentnummer Tittel
1.
Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget

