Frist for å levere listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.
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Listeforslag ved kommunestyrevalget 2019 - forenklet modell
Det er valgstyret i Nye Drammen som har ansvaret for behandling og godkjenning av listeforslag til
kommunestyrevalget i 2019.
Partiene som mottar denne henvendelsen kan levere listeforslag etter forenklet regelverk, jf.
valgloven § 6-3 (1). Med dette forstås at partiet ved stortingsvalget i 2017 fikk 500 stemmer i
Buskerud fylke eller mer enn 5000 stemmer på landsbasis.
Frist
Fristen for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Denne fristen er absolutt.
Listeforslag som sendes pr. post adresseres til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Konvolutten merkes med «Listeforslag, kommunestyrevalget 2019». Det er ikke tilstrekkelig at
listeforslaget er poststemplet innen fristen.
Fysisk innlevering av listeforslag skal kun skje til Drammen rådhus (Kundesenteret) i åpningstiden.
Dersom partiet eventuelt ønsker å levere listeforslaget utenom åpningstiden, må dette avtales i
forkant.
Krav til listeforslaget
Mottakere av dette brevet kan levere listeforslag etter reglene om forenklet behandling. De aktuelle
bestemmelsene er hjemlet i Valgloven kapittel 6 og Valgforskriften kapittel 3:
(Jf. Valgloven § 6-1 (2)
 Listeforslaget må angi hvilket valg det gjelder
(Kommunestyrevalget 2019 i Drammen kommune)
(Jf. Valgloven § 6-1 (2)
 Listeforslaget må ha en overskrift som angir det partiet som har fremsatt forslaget
Registrerte partier må bruke det navnet som partiet er registrert med i Partiregisteret i
Brønnøysund
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(Jf. Valgloven § 6-2 (2)
 Kandidatene (minimum 7 og maksimum 63) skal være oppført med:
o fornavn
o etternavn
o fødselsår
På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inkludert mellomrom).
For navn som er lengre enn 35 tegn, må listeforslaget angi hvordan navnet skal forkortes og vises på
stemmeseddelen.
Når det gjelder hvem som blir nominert på listeforslaget er det viktig å være klar over at alle som
står oppført, har rett til å kreve seg fritatt (jf. Valgloven § 3-4)
(Jf. Valgloven § 6-2 (3)
 Stemmetillegg
Inntil 10 navn øverst på listen kan gis et stemmetillegg. Dette vises ved å skrive navnene med fet
skrift/STORE BOKSTAVER
(Jf. Valgloven § 6-3 (1)
 Underskrifter
Listeforslaget må være underskrevet av to styremedlemmer i partiets lokallag. Underskriverne må ha
stemmerett i Nye Drammen kommune.
Vedlegg til listeforslaget
Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i Valgloven § 6-4. Vedleggene skal inneholde:




En oversikt over kandidatenes fødselsdato (dd.mm.åååå)
Navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-postadresse til underskriverne av listeforslaget
Eventuelt en erklæring fra kandidater som ikke er bosatt i Nye Drammen, om at de på
valgdagen vil være folkeregisteret som bosatt i kommunen.

Maler kan lastes ned fra nettsiden til Nye Drammen
Mal for innlevering av listeforslag og øvrige vedlegg kan lastes ned fra nettsiden til Nye Drammen
(www.nyedrammen.no/valg)
Bruk av maler er ikke obligatorisk så lenge lovens krav til listeforslag er oppfylt. Fullstendig utfylte
maler vil imidlertid ivareta lovbestemte vilkår. Det vil lette arbeidet og redusere behovet for
korrespondanse med de tillitsvalgte i tiden frem mot godkjenning av listeforslagene.
Spørsmål?
Valgsekretariatet står gjerne til disposisjon dersom partiene har spørsmål. Om ønskelig er det også
mulig å avtale et møte for gjennomgang av utkast til listeforslag. Henvendelser sendes på e-post til
valg@drmk.no

Når listeforslagene er mottatt og kontrollert, vil valgsekretariatet underrette foreslåtte kandidater.
Etter at fristen for å be seg fritatt er utløpt, vil godkjenning av listeforslagene bli behandlet i
valgstyrets møte 9. mai.
Valgsekretariatet i Nye Drammen ønsker dere en fortsatt god nominasjonsprosess!
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