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Valg av nytt kommunestyre og nytt fylkesting i 2019
Bruk din stemmerett – stem inn kvinner!

For å få flere kvinner inn i kommunestyrene og fylkestingene ved valget i 2019 må du
benytte din stemmerett, og du må endre partienes stemmesedler.
Etter valget i 2015 var det 39 % kvinner i kommunestyrene og 44 % kvinner i
fylkestingene. Disse tallene er omtrent som før, og kvinner har fremdeles ikke 50 %
slik kvinner i det minste bør ha. Skal vi få det til, må velgerne benytte de mulighetene
valgloven gir til å påvirke utfallet av personer som skal representere oss.
Omtrent 3 % av de valgte til kommunestyrene har innvandrerbakgrunn. Hvor mange
av dem som er kvinner vet vi ikke, men det burde absolutt vært flere.
Det er partiene som bestemmer hvem som skal stå på stemmesedlene. Men du kan
som velger påvirke resultatet av valget.
Ditt valg av stemmeseddel avgjør hvilket parti som får din stemme. Men valgloven gir
deg adgang til å endre stemmeseddelen for å påvirke HVEM som blir valgt. Du kan
ikke stryke navn på seddelen, men du kan ved kommune- og fylkestingsvalget sette
kryss ved navn for å gi disse kandidatene ekstra støtte. Ved kommunevalget kan du
også skrive nye navn på stemmeseddelen. – Selv om du gjør feil blir din stemme ikke
ugyldig.
Din mulighet til å påvirke hvem som blir valgt, er større ved kommunevalget enn ved
valget til fylkestinget. Om flere velgere samarbeider om hvem de vil gi kryss eller
skrive opp på kommunevalgseddelen, kan virkningene bli større enn om de hver for
seg endrer stemmeseddelen.
Du kan også endre på stemmeseddelen om du forhåndsstemmer.

Kommunevalget
Navn som er fremhevet på stemmeseddelen, har partiet gitt et stemmetillegg. Disse
kandidatene har større sjanse for å bli valgt enn øvrige navn på listen. Men du kan
som nevnt påvirke resultatet av valget ved å gi personstemmer. Ved kommunevalg
kan du
 Gi personstemmer til kandidater ved å sette et merke (kryss, hake eller
lignende) i ruten ved navnet til den kandidaten/de kandidater du vill støtte. Du
kan gi slik støtte til så mange du vil, og både til kandidater som står med uthevet
skrift, og til de som ikke gjør det. Den/de du gir personstemme rykker frem på
listen.
 Gi personstemme til kandidater fra andre partier eller grupper. Da skriver du
vedkommende kandidats navn i et særskilt felt på stemmeseddelen. Hvor
mange navn – eller slengere – du kan føre opp, fremgår av stemmeseddelen.
Fylkestingsvalget
Her kan du bare påvirke rekkefølgen blant kandidatene på stemmeseddelen til
fylkestinget ved å sette et merke ved kandidatens navn.
Personstemmer spiller en rolle
Personstemme kan sikre at tallet på kvinnelige representanter øker. Om du ikke
benytter din mulighet til å sette kryss, øker sjansen for at tallet går ned. Menn har
tradisjonelt vært flinkere til å gi personstemmer enn kvinner.
Hvem som sitter i kommunestyret eller fylkestinget, kan ha betydning for den
politikken som vil bli ført i de neste fire årene. Benytt derfor din demokratiske rett til å
endre på stemmesedlene for å sikre at flest mulig kvinner blir valgt inn.
Valget er mandag 9. september 2019. I noen kommuner er det også valg dagen før.
Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra 10. august til og med 7.
september.

Benytt stemmeretten din – godt valg!
MIRA-senteret
Ressurssenteret for Kvinner med
minoritetsbakgrunn
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