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Listeforslag kommunestyrevalget 2023 - informasjon og krav til lister for politiske partier i 
Ørland kommune 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.Informasjon om innlevering av listeforslag i henhold til 
valgloven og valgforskriften. 
 
Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen der de 
ønsker å stille til valg. 
 
Nærmere informasjon om krav og frister til listeforslag finner du på valg.no. 
 
Det er Valgstyret i Ørland som har ansvaret for behandling og godkjenning av listeforslag til 
kommunestyrevalget 2023.  
 
Vi anbefaler at alle listeforslag både leveres og signeres digitalt via valgdirektoratets elektroniske 
løsning og listeforslagsportalen. 
 
 
Frist for å levere listeforslag 
Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget er satt til 31. mars 2023 kl. 12. 00 på 
formiddagen. Denne fristen er absolutt og listen må ha kommet frem til kommunen/valgstyret innen 
fristens utløp, dvs til undertegnede/eller stemplet mottatt i rådhusets mottak innen fristen kl. 12.00. 
Det er ikke godt nok å ha postet listen innen fristen. 
 
Fristen for tilbaketrekning av listeforslag er satt til 20.04.2023 kl. 12.00. 
 
 
Krav til utfylling av listeforslag  
Selv om det ikke er et krav at de som stiller liste benytter maler utarbeidet av Valgdirektoratet, 
anbefales det å bruke valgdirektoratets digitale listeforslagsportal, da dette vil lette arbeidet for alle 
parter og minsker faren for manglende informasjon for godkjenning av listen. Eller benytte 
valgdirektoratets maler for listeforslag på papir som du finner her. 
 
Vi ber også om at valglovens krav til utforming av listeforslag og underskrifter jfr. Kapittel 6 følges 
nøye, også jfr. Valgforskriftens § 13 og 14. 
 

mailto:postmottak@orland.kommune.no
https://www.valg.no/listeforslag/krav/
https://www.valg.no/listeforslag/elektronisk/
https://www.valg.no/listeforslag/elektronisk/
https://listeforslag.valg.no/valg/KOMMUNESTYRE/68372/lister/
https://listeforslag.valg.no/valg/KOMMUNESTYRE/68372/lister/
https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/listeforslag-pa-papir/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_6#%C2%A76-1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5
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Som det fremgår av malene og i tråd med valgloven, må et forslag til valgliste fylle følgende krav for å 
kunne godkjennes: 

• Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget utgår fra. 
Utgår forslaget fra et allerede registrert parti, skal partibetegnelsen være enstydende med 
partiets registrerte navn 

• Det må tydelig angi hvilket valg det gjelder 
• Ved kommunestyrevalget skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 og 

maksimum 37 kandidatnavn på listen. Inntil 6 av de øverste kandidatene kan gis et 
stemmetillegg på 25 % ved at de markeres med uthevet skrift 

 
Kommunestyret i Ørland skal etter kommunestyrevalget bestå av 31 kommunestyrerepresentanter. 
 
 
Kandidatene på listen skal være betegnet med navn (fornavn og etternavn), fødselsår og eventuelt 
stilling og bosted (stilling eller bosted er nødvendig hvis det er fare for forveksling av kandidater). 
Føres stilling og bosted opp på en av kandidatene, må det jf. valgforskriftens § 17 føres opp på alle. 
 
Det gjøres oppmerksom på valglovens § 3-4 om retten til å kreve seg fritatt for valg;  
«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig 
erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten». 
 
 
Underskrifter på listeforslag valglovens § 6-3  
Det er to måter et listeforslag kan opprettes på. Det er dermed også to måter listeforslaget kan 
underskrives på. Dette er enten på en liste på papir eller via den elektroniske listeforslagsportalen. 
 
For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 
stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget 
er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen 
gjelder. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige 
stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. For øvrige forslagstillere av liste ved 
kommunevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i 
kommunen som tilsvarer 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. 
For Ørland kommune tilsvarer dette 163 underskrifter. 
  
Valgloven § 6-4 fastsetter at listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. 
Listeforslagene skal videre inneholde en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har 
underskrevet på listeforslaget. 
  
 
Listeforslagene kan leveres digitalt via Listeforslagsportalen, eller sendes til: 
Ørland kommune 
Postboks 43 
7159 Bjugn 
  
Listeforslag kan også leveres direkte til valgstyret på rådhuset i Ørland kommune, innen fristen 31. 
mars kl. 12.00. 
  
Eventuelle spørsmål om listeforslag kan rettes til Britt Brevik britt.brevik@orland.kommune.no 928 
56 648 eller Anne M. Standahl anne.standahl@orland.kommune.no 911 74 669 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5
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mailto:britt.brevik@orland.kommune.no
mailto:anne.standahl@orland.kommune.no


 

Side 3 av 4 
 

Bekreftelse på at listeforslag er innlevert til valgstyret, vil bli gitt ved innlevering eller sendt 
forslagsstillerne umiddelbart etter at forslag til valgliste er mottatt. 
 
 
Lister til partienes eget bruk: 
Når det gjelder stemmesedler kan den tillitsvalgte for den enkelte valgliste, for egen regning kreve å 
få det antall stemmesedler som vedkommende måtte ønske. 
Krav om dette må fremmes innen den frist valgstyret bestemmer. Valgstyret har ikke fastsatt slik frist 
pr. i dag, men vi antar at det som tidligere blir 30. april. 
  
 
Manntall til partienes eget bruk: 
Registrerte politiske partier som stiller liste ved valget, vil få tilbud om en gratis manntallutskrift pr. 
parti. 
Partiene kan i tillegg for egen regning bestille ytterligere manntallsutskrifter, adresseetiketter for 
førstegangsvelgere m.m. Slikt materiell kan ikke framstilles uten valgstyrets samtykke, og eventuelle 
bestillinger må derfor sendes kommunen for godkjenning og videreformidling. Valgstyret har ikke 
fastsatt frist for dette pr. i dag, men vi antar at fristen vil bli satt til 30. april. 
  
Manntallet vil bli utlevert medio juli 2023. 
  
Manntallet skal leveres tilbake til valgstyret innen to år etter valget. 
  
  
Annen informasjon: 
Mer informasjon om valget finnes på valgdirektoratets hjemmesider www.valg.no 
  
Informasjon vil også bli lagt ut på Ørland kommune sine hjemmesider, under fanen Valg 2023. 
  
Valgstyrets leder: Ogne Undertun, tlf. 906 46 619 ogne.undertun@rland.kommune-no 
  
Valgansvarlig: Britt Brevik, tlf. 928 56 648 britt.brevik@orland.kommune.no  
  
Stedfortreder valgansvarlig: Anne M. Standahl 911 74 669 anne.standahl@orland.kommune.no  
  
  
Vi henvender oss med dette til partiene som stilte liste ved forrige kommunestyrevalg. Dersom du 
ikke lenger representerer partiet, ber vi om en tilbakemelding, eller at du videreformidler brevet til 
riktig mottaker. 
  
 
 
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt. 
 
 
 
 

http://www.valg.no/
https://orland.kommune.no/politikk/valg-2023/
mailto:ogne.undertun@bjugn.kommune.no
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Med hilsen 
 
Britt Brevik 
enhetsleder 
 
 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Kopi til 
Anne Margrethe Standahl Klikk eller trykk her for å 

skrive inn tekst. 
Klikk eller 
trykk her for 
å skrive inn 
tekst. 

Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

Arild Risvik Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

Klikk eller 
trykk her for 
å skrive inn 
tekst. 

Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

Kirsten Aune Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

Klikk eller 
trykk her for 
å skrive inn 
tekst. 

Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

Ogne Undertun Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

Klikk eller 
trykk her for 
å skrive inn 
tekst. 

Klikk eller trykk her for å 
skrive inn tekst. 

 
 

Mottakere 
Barbro Brønner Eikset Døsvikveien 330 7160 Bjugn 
Dag-Francois Balavoine Valsøyveien 135 7167 Vallersund 
Gunnhild Tettli Sjøsiden 31 7130 Brekstad 
Jarle Johannes Håbrekke Lysøysundveien 285 7168 Lysøysundet 
Laila Iren Veie Ryskogveien 271 7165 Oksvoll 
Trond Magnus Brekstad Ove Bjelkes Gate 14 7130 Brekstad 
Øyvind Næss Breivikveien 27 7153 Garten 
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