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Kommunestyrevalget 2019 - godkjenning av valget
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Godkjenning av valget er det nye kommunestyrets første oppgave. Godkjenning av valget legges her fram
for kommunestyret med utgangspunkt i valgstyrets protokoll for kommunestyrevalget. Valgstyrets
protokoll for fylkestingsvalget legges fram til orientering.
Det er ikke innkommet klage på valget. Det er imidlertid mottatt melding om at én av listekandidatene
ikke var valgbar på tidspunktet for valgtinget, og kommunestyret blir her orientert om endring i
kandidatkåringen som følge av dette.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyrevalget 2019 i Halden godkjennes.
2. Kommunestyret tar revidert versjon av kandidatkåringen for partiet Rødt til etterretning.

Saksutredning:
1. Godkjenning av valget
Som første sak i det konstituerende møtet skal kommunestyret ta stilling til om kommunestyrevalget er
gyldig, jfr. koml. § 7-1, 2. ledd: «Som første sak i det konstituerende møtet tar kommunestyret og
fylkestinget stilling til om kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven § 13-4 første
ledd».
Samme paragraf, 3. ledd, sier: «Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis
det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det
ikke er mulig å rette».
Det vises for øvrig til vedlagte protokoll fra valgstyret om kommunestyrevalget 2019, der opptelling og
valgoppgjør framgår. Valgstyret behandlet møtebok fra valgtinget 11.09.19 i sin sak PS 2019/26 og fattet
følgende vedtak:

Valgstyrets protokoller fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 godkjennes.

Det er ikke mottatt klager på valget iht valgl. § 13-2. Etter kommunestyrets vedtak i denne saken vil det
være en frist på 7 dager for å fremsette en eventuell begjæring om lovlighetskontroll.
2. Kandidatkåring for partiet Rødt
I etterkant av valget har rådmannen blitt kjent med at 3. kandidat på valglisten for partiet Rødt, Kjersti
Håpnes, hadde utflyttet fra Halden kommune på tidspunktet for valgtinget. Listeansvarlig for partiet har
selv varslet om dette. Håpnes hadde således allerede på valgtidspunktet mistet sin valgbarhet, jfr. valgl. §
3-3, 2. ledd. Ved kandidatkåringen skal en derfor se bort fra hennes kandidatur, men det ble ikke gjort
ettersom rådmannen ikke var kjent med forholdet på dette tidspunktet. Ved ny kandidatkåring
framkommer følgende liste over medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret for Rødt:
Medlemmer:
1. Linn Elisabeth R. Andersen
2. Erling Rennemo-Melsom
3. Jan Tore Harlyng
Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Camilla Orud Lunde
Carl Anders Wingren
Jan-Erik Andersen
Martin Fredheim Andersen
Ingrid Fjøren
Vegard Fjøren
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