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Felles partilister
▪

Valget skal gjennomføres som om sammenslåingen er foretatt.

▪

Partiene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy må utarbeide felles partilister
▪

2

Det betyr at lokallagene i kommunene må samarbeide om partilisten

Hvem kan stille liste?
▪

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste.
▪

▪

Det er ikke nødvendig å være registrert i Partiregisteret for å stille liste.
▪
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Dersom grupper stiller til valg, er det krav om underskrift av 300 personer

Men ved stortingsvalg er det kun registrerte politiske partier som kan tildeles
utjevningsmandater.

Listeforslag
▪

Frist for innlevering av listeforslag; 31. mars kl. 12.
▪
▪
▪

31. mars 2019 er en søndag, det betyr at det utsettes til mandag 1. april kl. 12.
Må være mottatt i kommunen da
Kan sendes på e-post innen fristen
▪

▪

Listeforslaget må inneholde:
▪
▪
▪

▪
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Liste med originale underskrifter sendes i posten eller overleveres

Overskrift: hvilket parti eller hvilken gruppe
Hvilke kandidater og deres fødselsår
Kontaktperson: navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant

Listeforslaget skal godkjennes av valgstyret i Nye Stavanger
(Fellesnemnda som valgstyret)

Kandidatene på listen
▪

Listeforslagene skal inneholde kandidatens
▪

Fornavn, etternavn og fødselsår
▪

▪

Valgfritt i tillegg å påføre kandidatens stilling eller bosted
▪
▪

Kun nødvendig dersom kandidater kan forveksles
Hvis stilling eller bosted påføres listeforslaget, må det gjøres for alle kandidatene
▪
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Navn er begrenset til 30 tegn

Stilling eller bosted er begrenset til 25 tegn

▪

Kandidater kan ikke stille til valg på flere enn ett listeforslag i kommunen.

▪

Listeforslag (se valg.no)

Antall kandidater på listeforslagene
▪

Maks. antall pr. liste: 67 kandidatnavn (som kommunestyret) + 6 navn
(valgloven § 6-2)

▪

Stemmetillegg;
▪
▪
▪

▪
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Kan gi stemmetillegg til inntil 10 personer
Får et tillegg i sitt personlige stemmetall på 25 % av det antall stemmesedler partiet
eller listen mottar ved valget
Navnene skal stå først på listeforslaget og med store bokstaver

Ingen krav om at hvert kjønn skal være representert med en viss prosent

Vedlegg til listeforslaget
▪

7

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg (valgloven § 6-4);
▪

En oversikt over kandidatenes fødselsdato

▪

En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på
listeforslaget

▪

Erklæring fra kandidat som ikke er bosatt i kommunen om at vedkommende vil være
valgbar på valgdagen

▪

Erklæring fra kandidat som ikke er valgbar på grunn av stilling om at vedkommende
vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Underskrifter på listeforslag
▪

For registrerte partier med oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke
eller minst 5000 stemmer i hele landet:
▪
▪

▪

For grupper m.m.
▪
▪
▪
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To styremedlemmer i lokalavdelingen
Disse må ha stemmerett i valgdistriktet

Listeforslaget må være underskrevet av 300 personer
Underskriftene skal være på papir (ikke elektronisk)
Underskriftene er underlagt taushetsplikt, skal ikke offentliggjøres

Tilbakekalling
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▪

Listeforslagene kan kalles tilbake av tillitsutvalget.

▪

Må være innlevert senest 20. april kl. 12.

Behandling av listeforslagene
▪

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

▪

Valgstyret undersøker om de innleverte listeforslagene oppfyller kravene
▪

Eks.:
▪
▪

▪

▪

Dersom listen ikke oppfyller kravene, skal valgstyret gjennom forhandlinger med
listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven.

Hvis en kandidat ikke er valgbar, eller blir fritatt, skal kandidaten strykes fra listen.
▪

Tillitsvalgte for listen bestemmer om
▪
▪
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om kandidatene eller forslagsstillerne er valgbare
riktig navn og adresse (hentet fra manntallet)

det skal settes inn et nytt navn på den ledige plassen, eller
suppleres med nytt navn nederst

Informasjon til kandidatene på listen
▪

Valgstyret informerer alle kandidatene på listeforslaget om
▪
▪

▪

Hvis en kandidat står på flere listeforslag, skal han/hun gi beskjed innen
en frist hvilket forslag han/hun vil stå på.
▪
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at de er foreslått
muligheten til å søke om fritak

Ellers settes han/hun opp på det listeforslaget som ble innlevert først.

Godkjenning og offentliggjøring av listene
▪

Valgstyret godkjenner senest 1. juni:
▪
▪

▪

forslag til valglister
tilbakekalling av valglister

Etter godkjenning skal valgstyret legge valglistene til gjennomsyn
(offentliggjøring).
▪

Valgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de
er lagt ut.
▪

▪
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Informasjon på internett (i alle tre kommunene) med lenke til valglistene

Tillitsvalgte for listeforslaget skal underrettes om at listene er godkjent
samt klageadgang.

Fra listeforslag til stemmesedler
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▪

Listeforslagene er grunnlaget for partienes stemmesedler.

▪

Valgstyret har ansvar for opptrykk av stemmesedler før
forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

Hva kan velger endre på stemmeseddelen?
▪

▪

Velger kan endre på stemmeseddelen på følgende måte:
▪

Gi personstemme: Sett et kryss foran navnet på kandidaten

▪

Gi personstemme til kandidater fra andre valglister: Kandidatnavnene føres opp på
stemmeseddelen.

▪

Velger kan ikke stryke kandidater

Stortinget har bedt regjeringen fremme et lovforslag om å gjeninnføre velgernes
mulighet til å stryke listekandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalget
▪
▪

▪
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Dette forslaget er oversendt valglovutvalget
Valglovutvalget skal komme med forslag til ny valglov og vurdere endringer i
valgordningen innen 31.12.2019
Det blir derfor ingen endringer ved valget 2019

