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Bygdefolkets liste m.fl.
Kommunal- og
moderniseringsdepartement
Midtre Gauldal høyre
Midtre Gauldal høyre
Midtre Gauldal venstre
Bygdelista for Midtre Gauldal
Midtre Gauldal Arbeiderparti
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og
Rødt
Midtre Gauldal Fremskrittsparti
Midtre Gauldal Fremskrittsparti

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Faktiske opplysninger
Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars i valgåret. Ved fristens utløp var det mottatt 8
listeforslag.

Følgende listeforslag er innkommet:
 Listeforslag fra Høyre
 Listeforslag fra Det Norske Arbeiderparti
 Listeforslag fra Fellesliste Sosialistisk Venstreparti og Rødt
 Listeforslag fra Kristelig Folkeparti
 Listeforslag fra Venstre
 Listeforslag fra Senterpartiet
 Listeforslag Bygdelista for Midtre Gauldal
 Listeforslag fra Fremskrittspartiet
Ingen liste er tilbakekalt. På ett av listeforslagene var det oppført en kandidat som ikke var bosatt i
kommunen. Tillitsvalgt for lista ble kontaktet, og partiet ga beskjed om at de ikke ønsket å sette inn
en ny kandidat. Øvrige kandidater rykket derfor opp på lista.
Alle listekandidater ble tilskrevet og gitt opplysninger om at de har rett til å kreve seg fritatt fra valg
til kommunestyret i henhold til valglovens § 3-4. Endringer i valgloven gjør at det nå er vesentlig
enklere for listekandidater å kreve seg fritatt. Det eneste kravet er at de avgir skriftlig erklæring
innen en bestemt frist satt av valgstyret. Fristen ble i år satt til 27. april 2015.
Det er innvilget 1 fritakssøknad. Tillitsvalgt for lista ga beskjed om at de ikke ønsket en ny kandidat,
men at etterfølgende kandidater rykket opp i uforandret rekkefølge.
Krav til listeforslag er hjemlet i valglovens § 6-1.
§ 6-1.Krav til listeforslaget
(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.
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.

Vurdering
Rådmannen har gjennomgått listeforslagene og funnet at listene oppfyller kravene, jfr. valglovens §
6-1.
Rådmannens innstilling
Valgstyret i Midtre Gauldal kommune godkjenner følgende listeforslag for kommunestyrevalget
2015:
 Listeforslag fra Høyre
 Listeforslag fra Det Norske Arbeiderparti
 Listeforslag fra Fellesliste Sosialistisk Venstreparti og Rødt
 Listeforslag fra Kristelig Folkeparti
 Listeforslag fra Venstre
 Listeforslag fra Senterpartiet
 Listeforslag Bygdelista for Midtre Gauldal
 Listeforslag fra Fremskrittspartiet

