Kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 2019

Erklæring om valgbarhet ved
kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 2019
Kandidatens fulle navn: ________________________________________________
Kandidatens fødselsdato: _______________________________________________
Kandidatens folkeregistrerte adresse ved innlevering av listeforslaget:
____________________________________________________________________
Oppført på listeforslag følgende parti/gruppe: ______________________________
Kandidat nummer: _____________________________________________________
Jeg er kjent med innholdet i valgloven § 6-4 og kommuneloven § 14 (se baksiden av arket) og
bekrefter at jeg vil (stryk det som ikke passer):


Være folkeregistrert som bosatt i Gjøvik kommune på valgdagene 8. og 9. september 2019



Ha fratrådt min stilling når kommunestyret trer i funksjon

Sted/dato: ____________________________________________________________
Kandidatens underskrift: ________________________________________________

NB! Skrives ut tosidig!

Valgloven § 6-4
Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:
a)
En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i
c) fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at
vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det
d) legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller
kommunestyret trer i funksjon.

Kommuneloven § 14
1. Ved valg til
- formannskap og fylkesutvalg
faste utvalg
kommunedelsutvalg
kontrollutvalg
kommuneråd og fylkesråd
- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover
gjelder følgende regler:
Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre og fylkesting, og
som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune eller i en av
a)
kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i
folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel, er valgbare.
Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta imot valg.
Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune eller
fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller
fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller
b)
fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående
virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk
styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.
Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende organ de
c) siste fire år. Den som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kapittel 2, kan nekte valg på
grunnlag av listeforslag som ikke er framsatt av dette partiet.
2. Den som har tapt sin stemmerett eller foretar revisjon for vedkommende kommune eller fylkeskommune, er
utelukket fra valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1.
3. Den som er ansvarlig for regnskapet i kommunalt eller fylkeskommunalt foretak eller for interkommunal
eller interfylkeskommunal virksomhet som omhandlet i § 27, er utelukket fra valg til styret for foretaket eller
den interkommunale virksomheten. Den som foretar revisjon for interkommunal eller interfylkeskommunal
virksomhet som omhandlet i § 27, kan ikke velges til styret for virksomheten.
4. Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i
vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan
ikke velges til stemmestyremedlem i kommunene i vedkommende fylke.
5. En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar, hvis han eller
hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon.

