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Saksframlegg
Fastsettelse av frist for å søke om fritak for kandidater som er satt
opp på listeforslag ved kommunestyrevalget 2019

Utvalgssaksnr

Utvalg
Valgstyret for nye Molde kommune

Møtedato

Prosjektrådmannens forslag til vedtak
Frist for å søke om fritak for kandidater som er satt opp på listeforslag ved
kommunestyrevalget 2019 settes til onsdag 8. mai.

Saksopplysninger
Etter valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer
inn.
Fristen for å kunne kalle tilbake et listeforslag er satt til senest 20. april kl. 12.00 i valgåret.
I år er 20. april en lørdag og mandag 22. april er 2. påskedag. Fristen vil da være nærmeste
hverdag, slik at fristen for å trekke tilbake listeforslag er tirsdag 23. april kl. 12.00.
Valgstyret skal innen 1. juni valgåret avgjøre om forslag til valglister og eventuelle
tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes, jfr. valglovens § 6-6 (2).
I henhold til valglovens § 6-6 (5) skal valgstyret underrette samtlige kandidater om at de er
satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak.
Valgloven § 3-4 (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.».
I merknadene i Prop. 64 L (2010-2011) uttalte departementet følgende om innholdet i
bestemmelsen:
«Det kreves en skriftlig og signert erklæring fra den som søker fritak. Erklæringen skal
inneholde egenhendig underskrift fra kandidaten. Erklæringen må leveres valgstyret eller
fylkesvalgstyret innen en frist fastsatt av de lokale valgmyndighetene.»
Det kreves ikke at den som søker fritak skal gi noen begrunnelse for søknaden. Man trenger
ikke tilkjennegi politisk standpunkt, eller påberope seg særlige hensyn.

Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist valgstyret setter,
hvis ikke tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
Vilkåret for å kunne godkjenne en fristoversitting fremgår av valglovens § 15-5 (4).
Den som har fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste,
kan ikke påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter å ha blitt valgt, valgloven § 3-4
(2).
Prosjektrådmannen foreslår å sette fristen for kandidatene til å kunne kreve fritak til onsdag
8. mai 2019, slik at sak om godkjenning av offisielle valglister kan fremmes før 1. juni 2019 i
samsvar med valglovens bestemmelser.
Valgstyret for nye Molde kommune har møte 29. mai 2019 og sak om godkjenning av
listeforslag legges frem til behandling i dette møtet.
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