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Oppdatert - orientering om de krav som stilles i forbindelse med
innlevering av listeforslag for kommunestyrevalget 2019
I valglovens kapittel 6 og valgforskriftens kapittel 3 fremgår det hvilke krav som stilles til
listeforslag i forbindelse med kommunestyrevalg.
Disse kravene er:
Frist for innlevering:
Listeforslagene må være kommet fram til kommunen innen 31. mars 2019 kl. 12. Ettersom
dette er på en søndag er fristen 1. april 2019 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med
listeforslag er poststemplet innen fristen, det må være kommunen fysisk i hende.
Listeforslaget anses som innlevert når det er kommet inn til kommunen.
Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:
a) Det må angi hvilket valg som gjelder (dette står nå på det skjemaet som følger vedlagt).
b) Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har framsatt forslaget.
Hvis listeforslaget er satt fram av et registrert politisk parti, skal overskriften være
enslydende med partiets registrerte navn.
c) Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen med kandidatens fornavn,
etternavn og fødselsår. Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minimum sju
kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall som tilsvarer det antall som skal
velges til kommunestyret (35), med et tillegg av inntil 6 andre navn, dvs. maks 41 navn.
Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis
et stemmetillegg. Kandidater får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som
tilsvarer 25 prosent av de antall stemmesedler som kommer listen til del i valget. Med 35
representanter i kommunestyret kan forslagsstillerne gi stemmetillegg til inntil 6
kandidater. Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift. (Det
vil si at navnene skal skrives med fete typer, kursiv eller med store bokstaver).
d) Listeforslaget må være underskrevet av minst 2 av styremedlemmene i lokalpartiet med
stemmerett til kommunestyrevalget. Disse er listens formelle forslagsstillere og
underskriftene må være skrevet på selve valglistene. Det betyr at listeforslaget ikke kan
sendes pr. mail. (For partier/lister som ikke kan stille etter ovennevnte forenklet
regelverk er det andre regler for underskrifter, jfr. § 6-3, 2 i valgloven. Dette gjelder ikke
adressater i dette brev).
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e) Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant de som har skrevet
under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om
endringer på listeforslaget. Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er
underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt
og vararepresentant. Styret for lokalavdelingen anses å utgjøre tillitsutvalget. (se eget
vedlegg)
Vedlegg som skal følge med listeforslaget:
a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato og gjerne adresse.
b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på
listeforslaget.
c) Dersom en av kandidatene til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret
som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge med en erklæring
fra kandidaten om at vedkommende vil være manntallsført i kommunen på
valgdagen.
d) Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av sin stilling,
må det vedlegges en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt
stillingen når kommunestyret trer i funksjon.
Tilbakekalling av listeforslag:
Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget (styret i lokalavdelingen). Erklæring
om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april 2019 kl. 12.00. Ettersom dette er på en
lørdag og mandag er helligdag er fristen 23. april 2019 kl. 12.00.
Til opplysning vil all valginfo bli utlagt fortløpende på www.valg.no (anbefales) i tillegg til
at lokal informasjon vil bli utlagt på kommunens hjemmeside. Her finner dere også
valgloven med forskrifter.
Jeg legger også med en del maler for listeforslaget, som dere bør bruke ved innleveringen.
Bruk av dette er ikke et absolutt krav, men vil lette arbeidet for valgsekretariatet. (Disse vil
også bli lagt ut på vår hjemmeside slik at de kan lastes ned). Ber også om e-postadresse til
listenes tillitsvalgte blir opplyst, da dette også forenkler vårt arbeid og reduserer behovet for
korrespondanse med de tillitsvalgte i tiden fram mot godkjenning, kunngjøring av
overskrifter og offentliggjøring av listene.
Ta gjerne kontakt for spørsmål og avklaringer om det praktiske rundt innlevering av lister og
godkjenning av disse med sekretær i valgstyret: Line Therese Ertsås, tlf. 740 48257 eller på
epost: lier@verdal.kommune.no .
Lykke til!
Med hilsen
Line Therese Ertsås
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Mal for valgliste
Vedlegg til valgliste
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