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Kystpartiet i Nordland
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Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 - krav til listeforslag, veiledning og
maler
Valgdagen for kommunestyre og fylkestingsvalget er 9. september 2019. Den enkelte kommune
bestemmer om det skal holdes valg også søndag 8. september.
Kravene til listeforslag fremgår av valglovens kapittel § 6 og valgforskriftens kapittel 3.
Her fremgår at fristen for innlevering av listeforslag er kl 12.00 den 31. mars i valgåret, dette er i
2019 søndag. Fristen for innlevering av listeforslag er dermed 1. april kl 12.00. Denne fristen er
ufravikelig, og utsettelse kan ikke innvilges. Listeforslag som innleveres etter fristen kan ikke
godkjennes og blir følgelig ikke med på valget.
Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til fylkeskommunen.
Vi ber om at alle partier som ønsker å stille liste ved fylkestingsvalget 2019 i Nordland sørger for at
partiets listeforslag er registrert mottatt (fysisk) på Fylkeshuset, fylkesvalgstyrets sekretær senest
innen kl 12.00 mandag 01.04.2019.
Listeforslagene skal være underskrevne originaldokumenter på papir.
Valgloven § 6-1 Krav til listeforslag:
1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses
for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til
fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Samme parti eller gruppe kan bare
stille én liste i hvert valgdistrikt.
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.
Adresse
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Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsensgate 100

Tlf.:
E-post: post@nfk.no

Stabsavdelingen

Fylkesordførers kontor
Eli-Nann Stubberud
Tlf: 75 65 07 25

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.
3) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i § 6-4.
4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som fremgår
av denne paragrafen.
Valgloven § 6-3 Antall underskrifter på listeforslaget:
1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på
minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det
tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen
med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Det samme gjelder for partier som er blitt
registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett i
valgdistriktet. Hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert
gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i annet ledd
2) For øvrige forslagstillere gjelder følgende regler:
a) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst
500 personer med stemmerett i valgdistriktet ved det aktuelle valget.
b) Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer
med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede
innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum
være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det
skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle
tilfeller tilstrekkelig
Følgende partier i Nordland kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2019:
Arbeiderpartiet
De Kristne
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Øvrige registrerte partier som leverte listeforslag i 2015, må oppfylle valglovens § 6-3 (2) for å
kunne stille liste følgende partier:
Kystpartiet
Norges Kommunistiske Parti
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Piratpartiet
Samfunnspartiet
Kandidatlisten
Ved fylkestingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater, og
maksimalt 51 kandidater. Det skal velges 45 representanter til Fylkestinget i Nordland, se valgloven
§ 6-2 (2).
Alle kandidatene skal være oppført på lista med fornavn, etternavn og fødselsår. Bruk de riktige
navnene i henhold til folkeregisteret. Opplysninger om kandidatenes stilling og/eller bosted kan
også påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på lista
(valglovens § 6-1 (2c)).
Krav til listeforslag, veiledning og maler fra Valgdirektoratet til utfylling av listeforslag finnes
her:
https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-tilutfylling-av-listeforslag/
Postforsendelse av listeforslaget
Ved postforsendelse av listeforslaget er det avsenders ansvar å postlegge i så god tid at forsendelsen
er registrert mottatt av Nordland fylkeskommune innen kl 12.00 mandag 1. april 2019. For
kvittering anbefales rekommandert sending. Forsendelse av listeforslag sendes til:
Nordland fylkeskommune, v/Fylkesvalgstyret Att. Lise Wærnes Nilsen,
Prinsensgt. 100, 8048 Bodø.
Egenhendig innlevering av listeforslaget
Det beste er å levere listeforslaget direkte på fylkeskommunens besøksadresse i Prinsensgate 100 i
Bodø. Listeforslaget leveres i lukket konvolutt påført samme adresse som ovenfor og merkes
«Listeforslag». Spør i informasjonen 1. etg etter sekretariatet ved fylkestingets kontor og lever
listeforslaget personlig, mot kvittering. Siste frist for personlig levering til fylkeskommunen er
kl 12.00 mandag 1. april 2019.
Kontaktinformasjon for Lise Wærnes Nilsen:
Telefon: 75 65 07 02, mobil 950 71 161, e-post: lisnil@nfk.no
Fylkesvalgstyret vil oppfordre alle til å levere inn sine listeforslag så snart disse er klare og god tid
før fristen. Dette sikrer arbeidet med listene både for partiene og fylkesvalgstyret.
Valgloven § 3-3 Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
1) Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og
som står innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen, og
som ikke er utelukket eller fritatt.
2) Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget
og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er
utelukket eller fritatt
3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er:
a)
fylkesmannen og assisterende fylkesmann og
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b)

den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er
• administrasjonssjef eller dennes stedfortreder,
• leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående
virksomheter,
• sekretær for kommunestyre eller fylkestinget,
• ansvar for regnskapsfunksjonen
• den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
4) I fylkeskommuner eller kommuner som har parlamentarisk styreform, er ansatte i
sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.
5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når
fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.
Valgloven § 3-4. Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
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 valglisten.
2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist 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.
Tilbakekalling av listeforslaget
Innlevert listeforslag kan tilbakekalles av tillitsutvalget for listeforslaget. Erklæring om
tilbakekalling må være innlevert senest kl 12.00 den 20. april 2019 (valgloven § 6-5), ettersom 20.
april faller på påskeaften settes fristen til senest kl 12.00 tirsdag 23. april 2019.
Fylkesvalgstyret avgjør senest innen 1. juni 2019, ettersom 1. juni faller på en lørdag settes fristen
til 3. juni 2019 om forslaget til valglister og eventuelt tilbakekalling av listeforslaget kan
godkjennes (valgloven § 6-6 (2)).

Med vennlig hilsen
Lise Wærnes Nilsen
Kontorleder
Eli-Nann Stubberud
konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Demokratene i Nordland
Kystpartiet i Nordland

Postboks 139 Øyord
Straumsjøen
c/o Wenche Kristiansen

8465

STRAUMSJØEN

8195

GJERØY
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Hovedmottakere:
Nordland Arbeiderparti
Nordland Høyre
Nordland Kristelig Folkeparti
Nordland SV
Nordland Venstre
Partiet De Kristne Nordland
Pensjonistpartiet i Nordland
Piratpartiet Nordland
Rødt Nordland
Samfunnspartiet i Nordland

Nyholmsgata 15
Fylkeshuset Troms Postboks
6600
Postboks 763
Postboks 290
c/o Anja Johansen
Skipperveien 14
Lynghaugen 23
c/o Magne Reinhardtsen
Saursford
c/o Kenneth Polden Olav
Nygards veg 47
c/o Gunnvald Lindset
Ternevegen 34
Postboks 95

8005

BODØ

9296

TROMSØ

8001
8001

BODØ
BODØ

8300

SVOLVÆR

8370

LEKNES

8283

LEINESFJORD

7023

TRONDHEIM

8665

MOSJØEN

8640

HEMNESBERGET
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