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Godkjenning av valglister / listeforslag og behandling av fritakssøknader - 
Kommunestyrevalget 2019 
 
 

Forslag til vedtak 

1. Gary Kandela, nr. 5 på Fremskrittspartiets liste innvilges fritak fra å stå på valgliste. 
2. Jan Haukedalen erstatter Gary Kandela og settes inn som nr. 5 på Fremskrittpartiets 

valgliste  
3. Amalie Anderdal, nr. 7 på Sosialistisk Venstrepartis liste, er ikke valgbar og strykes fra 

valglisten. 
4. Anmodning om bytting av plassering på kandidat 4 og 6 på Miljøpartiet de Grønnes 

valgliste imøtekommes. 
5. Med endringene i dette vedtakets punkt 1-4 godkjennes valglistene og benyttes som om 

grunnlag for trykking av stemmesedler til kommunestyrevalgtet 2019. 

 

Valgstyret - 001/19 

27.05.2019  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK - Valgstyret: 

 

1. Gary Kandela, nr. 5 på Fremskrittspartiets liste innvilges fritak fra å stå på valgliste. 
2. Jan Haukedalen erstatter Gary Kandela og settes inn som nr. 5 på Fremskrittpartiets 

valgliste  
3. Amalie Anderdal, nr. 7 på Sosialistisk Venstrepartis liste, er ikke valgbar og strykes fra 

valglisten. 
4. Anmodning om bytting av plassering på kandidat 4 og 6 på Miljøpartiet de Grønnes 

valgliste imøtekommes. 
5. Med endringene i dette vedtakets punkt 1-4 godkjennes valglistene og benyttes som om 

grunnlag for trykking av stemmesedler til kommunestyrevalgtet 2019. 

 



 
 

 

Saksopplysninger 
Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 var 1.4.2019 kl. 12:00. 

Følgende partier har levert inn listeforslag: 
•          Arbeiderpartiet 
•          Miljøpartiet de Grønne 
•          Fremskrittspartiet 
•          Høyre  
•          Kristelig folkeparti 
•          Senterpartiet 
•          Sosialistisk Venstreparti  
 
Alle listeforslagene er levert innen fristen. Samtlige lister er tilstrekkelig underskrevet.   

Samtlige oppførte kandidater er underrettet om sitt kandidatur.  

Samtlige kandidater, med unntak av én kandidat (spesifisert under i saksopplysningene) er valgbare 
og per dags dato (20.5.2019) folkeregistrert i Hole kommune.  

Fritakssøknader 
Det er kommet èn søknad om fritak fra å stå på liste. Fritakssøknaden kommer fra kandidat nr. 5, 
Gary Kandela på Fremskrittspartiets liste. Søknaden ligger vedlagt.  

Det anbefales at Valgstyret innvilger søknaden om fritak fra å stå på liste.  

Opprinnelig listeforslag fra Fremskrittspartiet inneholdt syv kandidater, som er minstekravet til antall 
kandidater, jf. valglovens §6-2. 

Fremskrittspartiet har på bakgrunn av fritakssøknaden sendt inn forslag til nu kandidat som erstatter 
for Kandela. Partiet foreslår at kandidaten settes inn som nr. 5 på Fremskrittspartiets liste. Ny 
kandidat, Jan Haukedalen har sendt ved erklæring på at han er kjent med å være oppført på liste.  

Valgbarhet 
Én listekandidat, nr. 7 på  Sosialistisk Venstrepartis liste, er ikke folkeregistrert i Hole kommune. 
Kandidaten heter Amalie Anderdal. Anderdal har bekreftet at hun ikke vil være folkeregistrert i Hole 
kommune 9.9.2019 Anderdal er dermed ikke valgbar til kommunestyrevalget 2019. 

Annet 
Miljøpartiet de Grønne har etter fristen bedt om å endre plassering på kandidat nr. 4 og 6 da de er 
plassert feil på selve listeforslaget, men riktig i vedlegget som er sendt ved.  

Konklusjon  
Det anbefales at valgstyret godkjenner listeforslagene med unntak av de endringene som 
fremkommer i saksopplysningene og i forslag til vedtak.  

 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Valgloven 



 
 

 

 

Vedlegg: 
Kommunestyrevalg 2019 - Valgliste Fremskrittspartiet 
Forslag til valgliste for Krf - Kristelig Folkeparti 
Kommunestyrevalg 2019 - Valgliste Hole Senterparti 
Kommunestyrevalg 2019 - Valgliste Hole SV - Sosialistisk Venstreparti 
Kommunestyrevalg 2019 - Valgliste Hole Arbeiderparti 
Kommunestyrevalg 2019 - Valgliste Miljøpartiet de Grønne 
Kommunestyrevalg 2019 - Valgliste Hole Høyre 
Søknad om fritak fra listeforslag til kommunestyrevalg og Fylkestingvalg 
Erklæring Jan Haukedalen 
Vedrørende forslag til valgliste - feil i rekkefølge på kandidater 
 
 
 
 


