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Kommunestyrevalget 2023 
 
Valgdagen er fastsatt til mandag 11.september 2023. I Lyngen kommune skal det også avholdes valg 
søndag 10.september 2023, jf vedtak i Kommunestyret 29.06.2022 KS – 71/22. 
 
Lyngen kommune vedtok i møte 01.12.2022 KS 104/22, at kommunestyret også neste valgperiode skal 
bestå av 19 representanter og at formannskapet skal ha 7 representanter.  
 
Tove Nilsen og undertegnende vil, om ikke valgstyret bestemmer noe annet, være valgansvarlige, og 
kontaktpersoner for partiene/listene. Dan-Håvard Johnsen er leder av valgstyret. 
 
Valgloven med forskriften er tilgjengelig på www.valg.no. Valgdirektoratet informerer fortløpende på 
denne siden. 
 
Frist for innlevering av listeforslag er 31.mars 2023 kl 12:00. 
Denne fristen er absolutt og listen må være kommet fram til valgstyret (rådhuset). Et gyldig listeforslag 
må ha kommet inn til kommunen innen fristen enten: 

- via post/epost eller personlig levering  
- gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter  
- via faks eller epost, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må 

leveres eller sendes inn med det samme. 
 
Det er ikke nok at brevet med listeforslaget og vedlegg er postet innen fristen.  
Fristen for å trekke tilbake listeforslag er 20.april 2023 kl 12:00. 
Stille til valg - Valgdirektoratet 
 
Valgloven med tilhørende forskrift inneholder en rekke krav til listeforslaget: 
 
Overskrift 
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som 
ikke kan lede til forveksling.  
Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften.  
Listeforslaget skal også angi hvilket valg det gjelder. 
 
Kandidatene 
Det skal føres opp minimum 7 kandidater på listeforslaget. Videre kan det føres opp like mange navn 
som det skal velges representanter pluss ett tillegg på inntil 6, dvs maksimalt 25 kandidatnavn. 
 

http://www.valg.no/
https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/
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Det er anledning og forhånds prioritere de øverste kandidatene på listeforslaget, maksimalt 4 
kandidater, dvs at kandidaten gis et tillegg i sitt personlige stemmetall på 25% av det antall 
stemmesedler som listen mottar ved valget. Disse kandidatene må stå med uthevet skrift; fete typer, 
kursiv eller store bokstaver. 
 
Valgloven stiller ikke krav om kjønnskvotering på listeforslaget. 
 
Identifisering av kandidatene 
Listeforslaget skal inneholde kandidatens fornavn, etternavn og fødselsår, jf valgloven § 6-1 (2) bokstav 
c.  
Videre er det opp til forslagsstillerne om de i tillegg ønsker å påføre kandidatens stilling og bosted. 
Dersom det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen, skal stilling og/eller 
bostedsadresse oppgis.  
 
Vedlegg 
Listeforslagene skal ha med oversikt over kandidatens fødselsdato. 
Det skal også følge med en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet 
listeforslaget.  
 
Underskrifter for listeforslag 
For partier registrert i partiregistret gjelder for alle valg at det er tilstrekkelig at listeforslaget er 
underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i kommunen. Imidlertid er det krav 
om at partiet må ha en viss oppslutning ved forrige valg.  
 
For alle andre forslagsstillere må listen underskrives av 2% av antall stemmeberettigede innbyggere ved 
forrige kommunestyrevalg, dvs 47 personer. 
Antall stemmeberettigede i 2019 var 2348 x 2% = 46,96. 
Dette skal være egenhendige underskrifter, og underskriften kan ikke være blokkbokstaver eller initialer. 
I dette ligger også at det ikke er anledning å underskrive etter fullmakt.  
Registrerte politiske partier som innleverer listeforslag i henhold til § 6-3, har derimot lov til å sende en 
elektronisk underskrift hvis forholdene er lagt til rette for digital kommunikasjon med kommunen.  
Disse underskriftene er underlagt taushetsplikt.  
 
Underskriftene må være skrevet på selve valglisten. Om det benyttes flere ark må hvert enkelt ark 
minimum inneholde overskrift, angi hvilket valg det gjelder og minst ett kandidatnavn.  
 
Tillitsvalgt og tillitsutvalg 
Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet 
listeforslaget. Listeforslaget bør dessuten inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal 
fungere som ett tillitsutvalg. Loven/forskriften inneholder bestemmelser om hvem dette skal være om 
disse opplysninger ikke er oppgitt.  
 
Ved forhandlinger med den tillitsvalgte skal valgstyret arbeide for å bringe listeforslaget i samsvar med 
lovens krav. 
 
Valgstyret skal ta stilling til listeforslagene senest 1.juni. 
 
Hvem er valgbar og kan stå på listeforslaget? 
Valglovens § 3-3 «…alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i 
kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt», dvs 

• fylt 18 år innen utgangen av valgåret 

• ikke mistet stemmeretten 
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• er eller har vært folkeregistrert ført som bosatt i Norge 

• ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand 

• personer som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før 
valgdagen 

• statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30.juni i 
valgåret. 

• Innført i manntallet 
 
Utelukket fra valg til kommunestyret er: 

• Fylkesmann og ass. fylkesmann 

• Administrasjonssjef eller dennes stedfortreder 

• Leder av forvaltningen 

• Sekretær for kommunestyret 

• Ansvarlig for regnskapsfunksjonen 

• Den som foretar revisjon for kommunen 
 
Klage 
Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener 
valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Også 
valgstyrets vedtak om å innvilge eller avslå søknader om fritak kan påklages etter denne bestemmelsen. 
Ta gjerne kontakt med en av oss for nærmere informasjon/gjennomgang av kravene til listeforslaget og 
bruk av skjemaet. 
Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene. 
 
 
Vedlagt følger link til skjema utarbeidet av Valgdirektoratet som skal benyttes ved innlevering av 
listeforslag og vedlegg. 
 
På www.valg.no finnes veiledning til utfylling. 
 
 
Med hilsen 
Lyngen kommune 
 
 
Beathe Ditlefsen og Tove Nilsen 
valgansvarlige 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Du kan besvare brevet digitalt ved bruk av eDialog. 
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