Listeforslag til kommunestyrevalget
2019

Frist for å levere listeforslag
I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og
fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret. Siden 31. mars 2019 faller på en
søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
Listeforslaget anses som innlevert når det er kommet inn til kommunen ved
kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved fylkestingsvalg. Det er forslagsstillers
ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide. Dersom listeforslaget sendes pr. epost innen 1. april 2019 kl 12.00, anses listen for levert innen fristen, men det er en
nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres
umiddelbart.
Utsira kommunes besøksadresse er: Utsira kommune, Siratun, 5547 Utsira
Utsira kommunes postadresse er: Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira.

Krav til utfylling av listeforslag (valglovens §§ 6-1 og 6-2)
Valgdirektoratet har laget maler som kan brukes for utarbeidelse av listeforslag. Det er ikke et krav om
at Valgdirektoratets maler brukes, men for å sikre korrekt utfylling anbefales det at malene brukes. Link
til malene finnes på valgdirektoratets nettside.
Som det framgår av malene, i hht. Valgloven, må et forslag til valgliste fylle følgende kra for å kunne
godkjennes:
•

•
•
•

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget utgår fra. Utgår
forslaget fra et registrert parti, skal partibenevnelsen være enslydende med partiets registrerte
navn.
Det må tydelig framgå hvilket valg det gjelder.
Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på lista, og kandidatene må være oppført
med fullt navn og fødselsår. I tillegg kan også kandidatenes stilling eller bosted opplyses.
Ved kommunevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater.
Forslaget kan maksimalt inneholde det antall kandidatnavn som tilsvarer antall representanter
som velges til kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn. I Utsira kommune

består kommunestyret av 11 representanter, dvs. at listeforslaget kan inneholde 17 navn i
rekkefølge.

Underskrift av listeforslag (valglovens § 6-3)
•

•

For partier registrert i Partiregisteret, som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på
minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig
at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalorganisasjon i
vedkommende sin kommune (eller fylke). Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.
For øvrige forslagsstillere av liste til kommunestyrevalget, skal listeforslaget være underskrevet
av et antall med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede
innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være
underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges
medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.

Vedlegg til listeforslag (valglovens § 6-4)
Listeforslagene skal ha følgende vedlegg: En oversikt over fødselsdato for alle kandidater, en oversikt
over fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet lista. For å være valgbar til
kommunevalget, må kandidaten være folkeregistrert i kommunen 30. juni valgåret, og være valgbar på
valgdagen.
Tilbakekalling av listeforslag (valglovens § 6-5)
Innleverte listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert
senest kl. 12.00 den 20. april i valgåret. I 2019 er 20. april på en lørdag, og påfølgende mandag er 2.
påskedag. Som det er regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag.
Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

Ansvarlige for valggjennomføringen i Utsira kommune:
Arnstein Eek – 52750100
Rune Solevåg - 52750100

