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Prosjektleder/rådmannens innstilling
1. Frist for å søke om fritak fra å stå på valgliste settes til 29. april 2019.
2. Frist for tillitsvalgte for valglistene for å bestille stemmesedler settes til 1.juni 2019.
3. Frist for forslagsstillere for å bestille manntallseksemplar settes til 1.juni 2019.

Sammendrag:
Valgstyret fastsetter følgende lokale frister i forbindelse med valggjennomføringen:
·

Søknad om fritak fra å stå på valgliste

·

Bestilling fra tillitsvalgte for valglistene om å få stemmesedler

·

Bestilling av manntallseksemplar fra forslagsstillere

Innledning – hva saken gjelder:
Valgstyret skal fastsette lokale frister i forbindelse med valggjennomføringen.
Faktagrunnlag:
Søknad om fritak fra å stå på valgliste
Frist for å levere listeforslag er i år 1.april kl.12.00. Fristen er endelig. Når fristen har
gått ut sendes en underretting til listekandidatene om at de står på liste. I dette brevet
skal det oppgis en frist for listekandidatene til å søke om fritak fra å stå på listene.
Bestilling fra tillitsvalgte for valglistene om å få stemmesedler
Valgforskriften sier følgende:
§ 21 Rett til å få stemmesedler
Den tillitsvalgte for den enkelte valgliste kan for egen regning kreve å få det antall
stemmesedler vedkommende ønsker. Krav om dette må fremsettes innen den frist
valgmyndighetene setter.
Krav om å få manntallseksemplar
Valgforskriften sier følgende:
§ 3.Tilgang til manntallseksemplar
(1) Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett papireksemplar
av manntallet for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må fremsettes for
valgstyret i vedkommende kommune(r) innen den frist valgstyret har satt.
(2) Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver
over bestemte grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene
knyttet til dette.
(3) Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan
bare brukes til politiske formål og skal ikke overlates til utenforstående med mindre
formålet er politisk bearbeiding. Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre
offentlige registre.
(4) Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til
at alle blir levert tilbake til valgstyret innen to år.
Rettslig grunnlag:
Valgforskriften
Vurderinger:
Søknad om fritak fra å stå på valgliste
Frist for listekandidatene til å søke om fritak fra å stå på listene må være i god tid før

valgstyret skal behandle godkjenning av listeforslagene 23. mai. Det anbefales derfor at
fristen settes til 29. april.
Bestilling fra tillitsvalgte for valglistene om å få stemmesedler
For å sikre at vi får bestillingene før siste bestillingsfrist, anbefales det at fristen settes til
1.juni.
Krav om å få manntallseksemplar
Manntallet kan ikke tas ut før etter skjæringsdatoen for manntallet som er 30.juni. Det
anbefales at fristen også for dette settes til 1.juni, slik at valgstyret og
valgadministrasjonen har oversikt over arbeidet som skal gjennomføres i løpet av
sommeren.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
Konklusjon:
På bakgrunn av overstående informasjon anbefales følgende:
1. Frist for å søke om fritak fra å stå på valgliste settes til 29. april 2019.
2. Frist for tillitsvalgte for valglistene for å bestille stemmesedler settes til 1.juni 2019.
3. Frist for forslagsstillere for å bestille manntallseksemplar settes til 1. juni 2019.

Videre behandling
Saken avgjøres av valgstyret.

Tønsberg, 25.03.2019

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

