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Utsendte vedlegg

Frist for erklæring om at en ikke ønsker å være listekandidat til valget
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Valgloven § 3-4 gir rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret. Forutsetningen er at det blir
levert en erklæring med krav om fritak innen en gitt frist. Fristen skal settes av valgstyret, og valgstyret
inviteres her til å fatte vedtak om fastsettelse av frist.

Rådmannens innstilling:
Frist for å framsette erklæring med krav om å være fritatt fra valg til kommunestyret i Halden i 2019, jfr.
valgl. §3-4, settes til fredag 26. april 2019, kl. 24:00.
Saksutredning:
Bakgrunn
Valgl. § 3-4:

Frist for innlevering av listeforslag går ut 01.04.19, kl. 12:00 (dagtid). Deretter vil alle
listekandidater bli tilskrevet med informasjon bl.a. om retten til å kreve fritak fra
kommunestyrevalget – og fristen for slikt krav, jfr. valgl. § 6-6 (5):

Dersom det mottas fritakserklæringer skal tillitsvalgt for den aktuelle listen gis anledning til å
gjøre endringer i henhold til valgl. § 15 (under) før listeforslaget legges fram for valgstyret for
godkjenning.

Rådmannen anser at en rimelig framdriftsplan for denne prosessen kan være som vist under. Det
er her lagt vekt på at en skal kunne være sikker på at varsel når fram til alle kandidatene i god tid
før fristen – enten de mottar post digitalt eller fysisk. Registrering av kandidater i valgsystemet
vil ta noe tid, slik at det kun vil være 1 uke fra utsending av varsel til påskeferien begynner.
Fristen foreslås derfor lagt etter påsken. Dette vil gi om lag 2½ uke i april/mai til samarbeid om
eventuelle endringer og til korrekturlesing.
01.04:
13.04 – 22.04
26.04, kl. 24:00
26.04 – 15.05
16.05:
23.05:

Frist for innlevering av listeforslag – kandidatene registreres i valgsystemet
og tilskrives deretter om rett til å kreve fritak i løpet av uken, senest 05.04.
Påskeferie
Frist for å levere erklæring om fritak fra å stå på valgliste
Forhandling med tillitsvalgte for listene, inkl. korrekturlesing
Listeforslagene sendes til valgstyret for behandling
Valgstyremøte med behandling av listeforslagene

Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap
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Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

