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Møteinnkalling 

Valgstyret 

 
Dato: 09.05.2019 kl. 16:30   
Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor   
Arkivsak: 15/01246   
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00  eller til postmottak@nes-bu.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Sakskart Side 

Saker til behandling 

4/19  18/01490-16 Komunestyrevalget 2019 - Godkjenning av innkomne 
listeforslag  

2 

    

 
 
Nesbyen, 02.05.2019 
 
 
 
Tore Haraldset 
Leder i utvalg 
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Arkivsak-dok. 18/01490-16 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret 09.05.2019 4/19 

 

KOMUNESTYREVALGET 2019 - GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG  

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Dokument i saken: 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Valgstyret skal ihht. Valgloven § 6-6, 2.ledd innen 1. juni i valgåret avgjøre om forslag til valgstyret og 
tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. 
 
Nes kommune har ikke mottatt tilbakekalling av listeforslag. 
 
Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget er i år satt til 1. april 2019 kl.12.00. Innen 
fristen har det kommet inn listeforslag fra følgende partier: 

- Arbeiderpartiet 
- Høyre 
- Nes bygdeliste 
- Senterpartiet 

 
Valgsekretariatet har gjennomgått listeforslagene og kontrollert at de tilfredsstiller lovens krav jfr. 
Valgloven § 6-6. Fra Nes bygdeliste er det også innlevert det nødvendige antall underskrifter som 
kreves fra listeforslag på partier som ikke er registrert i Partiregisteret. 
 
Listekandidatenes navn og bosted er kontrollert opp mot og hentet fra Folkeregisteret. 
Samtlige kandidater har bostedsadresse Nesbyen. 
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Det ble 04.04.19 sendt ut brev til alle listekandidater med informasjon om rett til å kreve fritak fra 
valg til kommunestyret. 
 
Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret har (jfr. Valglovens § 3-4): 
 
1) 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 listen. 
 
2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist 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. 
 
Ved fristens utløp 24.04.19 var ingen erklæring om fritak mottatt. 
 
Godkjente listeforslag skal legges ut til gjennomsyn. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Til kommunestyrevalget 2019 i Nes kommune godkjennes følgende listeforslag: 
 

- Arbeiderpartiet 
- Høyre 
- Nes bygdeliste 
- Senterpartiet 

 
2. Godkjente listeforslag legges ut til gjennomsyn på kommunens nettsider. 
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