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Stortingsvalget 2017 - Godkjenning av valglister 

 
Sammendrag 

Valgloven med tilhørende forskrift inneholder en rekke bestemmelser vedrørende 

listeforslagene. Fylkesvalgstyrets oppgave er å kontrollere at forslagene tilfredsstiller 

kravene og er korrekte når det gjelder navn/fødselsdato – og om nødvendig bistå 

forslagsstillerne med å bringe forslagene i samsvar med loven. 

Innen fristens utløp 31.mars 2017 kl. 12.00 var det til fylkesvalgstyret innkommet 18 

listeforslag, som er kontrollert av sekretariatet.  

Listeforslaget fra Tverrpolitisk folkevalgte var mangelfullt innlevert. Etter diverse 

korrespondanse og samtaler med partiets sentrale ledelse ble det derfra opplyst om at partiet 

trakk sitt listeforslag i Nordland. 

Dermed er det 17 partier som stiller liste fra Nordland til Stortingsvalget 2017. Det 

innstilles på at alle 17 listeforslag blir godkjent som valglister til Stortingsvalget 2017 i 

Nordland. 

Bakgrunn 

Listeforslag er mottatt fra følgende partier:  

· Arbeiderpartiet 

· Demokratene i Norge 

· Fremskrittspartiet 

· Høyre 

· Kristelig Folkeparti 

· Partiet De Kristne 

· Kystpartiet 

· Miljøpartiet De Grønne 

· Piratpartiet 

· Rødt 

· Senterpartiet 

· Sosialistisk Venstreparti 

· Venstre 



· Alliansen 

· Helsepartiet 

· Liberalistene 

· Norges Kommunistiske Parti 

Krav til listeforslag  

Det følger av valgloven §6-3 at oppslutning ved stortingsvalget i 2013 er avgjørende for 

hvilke krav som stilles til underskrifter som innleveres av registrerte politiske partier. 

Partier som enten fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller fikk minst 5000 stemmer på 

landsbasis kan stille liste etter forenklede regler når det gjelder krav til underskrifter på 

listeforslaget. Dette gjelder: 

· Arbeiderpartiet 

· Demokratene i Norge 

· Fremskrittspartiet 

· Høyre 

· Kristelig Folkeparti 

· Partiet De Kristne 

· Kystpartiet 

· Miljøpartiet De Grønne 

· Piratpartiet 

· Rødt 

· Senterpartiet 

· Sosialistisk Venstreparti 

· Venstre 

Retten til å stille liste etter forenklede regler omfatter også partier som er blitt registrert i 

Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013. For innleverte listeforslag gjelder dette:  

· Alliansen 

· Helsepartiet 

· Liberalistene 

Øvrige registrerte partier må samle inn underskrifter til støtte for listeforslaget, og ifølge 

valgloven §6-3, andre ledd må listeforslagene være underskrevet av minst 500 personer 

med stemmerett i Nordland. For de innleverte listeforslag gjelder dette: 

· Norges Kommunistiske Parti 

Dersom listeforslagene ikke oppfyller lovens krav ved innlevering, skal fylkesvalgstyrets 

inngå forhandlinger med tillitsvalgte for listen for å søke å bringe listeforslaget i samsvar 

med loven. I de tilfeller der det var mangler ved de innleverte listeforslagene, ble dette etter 

kontakt med fylkesvalgstyrets sekretariat og de tillitsvalgte rettet opp.  

Listeforslagene 

Særskilt vedrørende listeforslaget fra Demokratene i Norge: 



Etter fristen for innlevering av listeforslag mottok Nordland fylkeskommunen den 

02.04.2017 kl.01.38 en e-post med vedlegg fra Kim-Steinar Kjærner-Strømberg. Det bes i 

e-posten om at det innleverte listeforslaget for Demokratene i Norge forkastes. Det bes om 

innsyn i listeforslag med vedlegg, og det opplyses om en pågående konflikt om eierskap til 

partiet Demokratene i Norge.  

Det ble i e-post sendt svar til Kim-Steinar Kjærner-Strømberg om at hans problemstilling 

ville bli tatt med i Fylkesvalgstyrets vurderingen av innkomne listeforslag innen 1.juni. 

Etter valgloven § 6-3 (1) skal listeforslaget være underskrevet av «minst to av 

styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder». 

Det følger av Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene 

(partilovforskriften) § 1.5 (2) at valgmyndighetene skal legge «til grunn de opplysninger 

som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret».  

Ved kontroll mot Partiregisteret var det ikke samsvar med de personer som var registrert 

som tillitsvalgte og de som hadde signert listeforslaget. Det ble den 06.04.2017 sendt brev 

til underskriverne av listeforslaget, med henvisning om å bringe dette i orden ved at minst 

to av styremedlemmene som er registret i partiregisteret skriver under listeforslaget. 

Da fylkesvalgstyrets sekretariat ikke hadde mottatt svar på dette innen 20.04.2017, 

henvendte sekretariatet seg til Valgdirektoratet med følgende problemstilling, også vedlagt:  

Det vises til innlevert listeforslag fra Demokratene i Nordland. 

Etter valgloven § 6-3 (1) skal listeforslaget være underskrevet av «minst to av 

styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen 

gjelder». Det følger av Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene 

(partilovforskriften) § 1.5 (2) at valgmyndighetene skal legge «til grunn de 

opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret».  

Det vises til vedlagte utskrift fra Partiregisteret for Demokratene i Nordland. Ingen av 

de personer som er registrert som styremedlemmer har skrevet under listeforslaget og 

listeforslaget er derfor ikke i samsvar med valglovens krav.  

Etter valgloven § 6-6 (3) skal valgmyndighetene igangsette prosess for å søke å bringe 

et listeforslag i samsvar med loven i et slikt tilfelle som det foreliggende. Basert på 

dette bes det om at forholdet søkes bragt i orden ved at minst to av styremedlemmene 

som er registret i partiregisteret skriver under listeforslaget. 
 

Denne henvendelsen har vi ikke fått respons på. 

Mine spørsmål er: 

Skal vi nå, ifølge valgforskriften §16, innhente uttalelse fra partiets utøvende organ?:  

Dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på 

lokalt nivå og rett til å stille liste, skal valgmyndighetene innhente og legge til grunn 



uttalelse fra partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 (2) bokstav b.» 

Eller: 

Skal vi legge til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret pr. 31.mars?  

Svaret fra Valgdirektoratet var at dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et 

registrert politisk parti på lokalt nivå og rett til å stille liste, innhentes og legges til grunn 

uttalelse fra partiets utøvende organ, jfr. Valgforskriften §16. 

25.04.2017 ble det sendt brev til partiets utøvende organ, registrert i Partiregisteret, med 

anmodning om avklaring på om mottatt listeforslag i Nordland undertegnet av Amund 

Garfors og Siri Johansen var innlevert med rett til å stille liste til Stortingsvalget 2017 for 

Demokratene i Norge i Nordland fylke. Dette ble bekreftet samme dag av Makvan 

Kasheikal, leder av Demokratene i Norge.  

På bakgrunn av dette ser fylkesvalgstyrets sekretær ingen grunn til å underkjenne innlevert 

listeforslag fra Demokratene i Norge.  

Særskilt vedrørende listeforslaget fra Piratpartiet 

Kandidat nr. 11 på listeforslaget oppført som bosatt i Malvik kommune, men ifølge 

folkeregisteret er vedkommende bosatt i Trondheim. Partiet ble underrettet om dette den 

31.mars og samme dato ga de tilbakemelding om at kandidaten skulle strykes fra 

listeforslaget og de påfølgende kandidatene flyttes opp. 

Særskilt vedrørende listeforslaget fra Partiet De Kristne 

Kandidat nr. 7 på listeforslaget var også oppført som kandidat nr. 1 på listeforslaget fra 

Demokratene. Kandidatene ble underrettet om dette, og bekreftet den 3.april at han skulle 

slettes fra listeforslaget til Partiet De Kristne. Partiet De Kristne ble underrettet om dette og 

de påfølgende kandidatene ble ifølge avtale flyttet opp. 

Kandidatene: 

Utelukkelsesregler fremgår av valgloven §3-1 (2). Følgende er utelukket fra valg til 

Stortinget: 

· Ansatte i departementene med unntak av statsråder, statssekretærer og politiske 

rådgivere 

· Dommere i Høyesterett 

· Ansatte i diplomatiet 

Reglene om hva som skal til for at det kan kreves fritak fra valg til Stortinget, fremgår av 

valgloven §3-2 (1). Følgende har rett til fritak: 

· Den som er stemmeberettiget i et annet valgdistrikt enn der vedkommende er satt 

opp som kandidat på listeforslag 

· Den som har møtt som representant på alle Storting etter forrige valg 



· Den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre 

enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av 

Etter at forholdene rundt innleveringen ble ansett å være i orden, ble kandidatene på 

listeforslagene underrettet pr brev sendt herfra den 10.april, med tilbakemeldingsfrist 

24.april, om at de var satt opp som kandidat og om hvilke krav som stilles for å kunne kreve 

fritak. Pr dato har ingen krevd fritak for å stå på valgliste.  

 

Sekretærens innstilling til vedtak 

Listeforslag fra følgende partier godkjennes:  

· Arbeiderpartiet 

· Demokratene i Norge 

· Fremskrittspartiet 

· Høyre 

· Kristelig Folkeparti 

· Partiet De Kristne 

· Kystpartiet 

· Miljøpartiet De Grønne 

· Piratpartiet 

· Rødt 

· Senterpartiet 

· Sosialistisk Venstreparti 

· Venstre 

· Alliansen 

· Helsepartiet 

· Liberalistene 

· Norges Kommunistiske Parti 

 

Bodø, den 05.05.2017 

Lise Wærnes Nilsen 

fylkesvalgstyrets sekretær 

 

Fellesforslag fra fylkesvalgstyret:  

Pkt. 2 

Listeforslag fra Tverrpolitisk folkevalgte anses som ikke levert, på bakgrunn av 

korrespondanse med partiledelsen sentralt.  

 

10.05.2017 Fylkesvalgstyret 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 



FVS-003/2017 

 

1. Listeforslag fra følgende partier godkjennes:  

· Arbeiderpartiet 

· Demokratene i Norge 

· Fremskrittspartiet 

· Høyre 

· Kristelig Folkeparti 

· Partiet De Kristne 

· Kystpartiet 

· Miljøpartiet De Grønne 

· Piratpartiet 

· Rødt 

· Senterpartiet 

· Sosialistisk Venstreparti 

· Venstre 

· Alliansen 

· Helsepartiet 

· Liberalistene 

· Norges Kommunistiske Parti 

2. Listeforslag fra Tverrpolitisk folkevalgte anses som ikke levert, på bakgrunn av 

korrespondanse med partiledelsen sentralt. 

 

 

 

Vedlegg: 
 

Tittel DokID 

Mottatte Listeforslag til Stortingsvalget 2017 pr 31.03.2017 kl 

12.00 

859101 

Vedrørende innlevert listeforslag fra Demokratene i Nordland 847248 

Utskrift - Partiregisteret for Demokratene i Nordland 847255 

Ad Stortingsvalget 2017 - listeforslag innlevert fra Demokratene i 

Norge 

849075 

Svar på spørsmål vedrørende innlevert listeforslag fra 

Demokratene i Nordland 

852631 

Spørsmål vedrørende innlevert listeforslag fra Demokratene i 

Norge 

854503 

Svar på spørsmål vedrørende innlevert listeforslag fra 

Demokratene i Norge 

854704 

Svar på henvendelse - Forslag til valgliste - Tverrpolitisk 

Folkevalgte Nordland 

853814 

 

 

 


