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Dette er en «fortydligelse» av det i valgloven som gjelder   lister for fylkesvalg  .  

Nedenfor er det fjernet det som IKKE har å gjøre med fylkesvalg. I tillegg er det viktige for 
«listemakerne» rundt lister til fylkesvalg fremhevet med større skrift. Det mindre viktige er 
skrevet med grå skrift. Kommentarer om når loven er endret o.l er fjernet.

Kapittel 6. Krav til og behandling av listeforslag
http://www.lovdata.no/all/tl-20020628-057-006.html

§ 6-1. Krav til listeforslaget 

(1) Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret. Listeforslaget 
anses for innlevert når det er kommet inn (...) til fylkeskommunen ved (...) 
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. 
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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. 

§ 6-2. Antall kandidatnavn på listeforslaget 

(1) (...) 

(2) Ved fylkestingsvalg (...) skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med 
minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall 
kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til 
fylkestinget (...) med et tillegg av inntil seks andre navn. 

(3) (...)

§ 6-3. Antall underskrifter på listeforslaget 

(1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en 
oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele 
landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av 
styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen 
gjelder. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter 
forrige stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. Hvis et 
registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, 
gjelder likevel bestemmelsene i annet ledd. 

(2) For øvrige forslagstillere gjelder følgende regler: 

a) Ved (...) fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 
personer med stemmerett i fylket ved det aktuelle valget. 

b) (...)

§ 6-4. Vedlegg til listeforslaget 

       Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: 

a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 
b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet 

på listeforslaget. 
c) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg (...) ikke er innført i folkeregisteret 



som bosatt i fylket (...) når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en 
erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på 
valgdagen. 

d) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg (...) ikke er valgbar på grunn av sin 
stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende 
vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon. 

§ 6-5. Tilbakekalling av listeforslaget 

       Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må 
være innlevert senest 20. april i valgåret. 

§ 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 

(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. 

(2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og 
tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. 

(3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal 
valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe 
forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag. 

(4) Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt 
opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver eller en 
kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen 
en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på 
det listeforslaget som ble innlevert først. 

§ 6-7. Offentliggjøring av godkjente valglister 

       Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut 
til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og 
opplyser om hvor de er lagt ut. 

§ 6-8. Klage 

       Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne 
eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av 
overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til 
partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder 
bestemmelsene om klage i kapittel 13. 

§ 6-9. Forskrift 

       Departementet kan gi forskrift om behandlingen av listeforslagene. 
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