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Bekendtgørelse om valg til Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune
I medfør af den kommunale valglovs § 22 bekendtgøres
det herved, at der

Tirsdag den 21. november 2017
vil blive afholdt valg af 25 medlemmer til Kommunalbestyrelsen i
Rebild Kommune
Rebild Kommune er delt i følgende afstemningsdistrikter:
Støvring.........................................Støvringhallen
Skørping............................ Skørping Idrætscenter
Suldrup ............................................. Suldrup Kro
Nørager..................................................... Kig Ind
Terndrup...........................Terndrup Idrætscenter
(NYT afstemningssted)
Øster Hornum............................Forsamlingshuset
Bælum.............................................. Bælum skole
Haverslev.....Selskabslokalerne ved Haverslev hallen
Blenstrup.................................... Blenstrup hallen
Ravnkilde..................................Forsamlingshuset
Veggerby.............Hjeds Kultur og Forsamlingshus
Tidspunkt for afstemningen:
Afstemningen begynder kl. 08.00 og fortsætter til kl.
20.00.

Kandidatlister:
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, hvorpå
bestemte personer bringes i forslag til valg.
Nye kandidatlister:
En kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdag den 19.
september 2017 (9 uger før valgdagen), og den skal
være indleveret senest tirsdag den 3. oktober 2017 kl.
12.00 (7 uger før valgdagen).
Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og
højst 50 vælgere i kommunen som stillere, ingen kan
være stiller på mere end én kandidatliste.
Kandidatlister fra allerede repræsenterede lister:
Kandidatlister, der ved sidste kommunalbestyrelsesvalg
opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen og som
ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan tidligst indlevere kandidatliste tirsdag den 5. september 2017 (11
uger før valgdagen), og den skal være indleveret senest
tirsdag den 19. september 2017, kl. 12.00 (9 uger før
valgdagen).

Anmeldelse af liste- og valgforbund:
Skriftlig anmeldelse om indgåede listeforbund og valgforbund skal indleveres til valgbestyrelsens formand senest mandag den 3. oktober 2017, kl. 12.00.

Blanketter:
Blanketter til anmeldelse af kandidatlister, listeforbund
og valgforbund kan fås på Rådhuset i Støvring (Fællescenter Sekretariatet) – telefon 99 88 76 07 eller rekvireres på raadhus@rebild.dk.

Valgret:
Valgret til Rebild Byråd har enhver, der på valgdagen er
fyldt 18, har fast bopæl i kommunen og som herudover
enten:
1. har dansk indfødsret
2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den
		 Europæiske Union
3. er statsborger i Island eller Norge eller
4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sid		 ste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til
også at omfatte personer, som er frataget den retlige
handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt
opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.
Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for
følgende personer:

■
■
■
■
		

Udlændinge på tålt ophold
Udvisningsdømte udlændinge
Administrativt udviste udlændinge
Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til
afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
Den, der er optaget på valglisten, men ikke længere har
fast bopæl i kommunen, har ikke ret til at stemme.

Opstilling som kandidat:
Ret til at stille op som kandidat til kommunalbestyrelsesvalget har enhver, der
■
■

Har valgret til kommunalbestyrelsen og som
Senest 22 dage før valgdagen (den 30. oktober
2017) opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelserne og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Den der ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er
straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør
den pågældende uværdig til at være medlem af kommunale råd, er ikke valgbar.
En strafbar handling, kan ikke medføre tab af valgbarhed, når der på valgdagen er forløbet 3 år, efter at
straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet. Er straffen
ubetinget fængsel på over 6 måneder, eller er der idømt
forvaring, er fristen dog 5 år.
Opstilling som kandidat til valget kan dog altid ske uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af
straf.
Den, der på valgdagen er fyldt 60 år eller har været
medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd
i 2 hele sammenhængende valgperioder eller ikke har
dansk indfødsret, har ikke pligt til at lade sig opstille
som kandidat.
I forbindelse med valget til Kommunalbestyrelsen afholdes samtidig valg til Region Nordjylland.
Henvendelse vedrørende valget kan rettes til Valgbestyrelsens sekretariat, Rådhuset, Hobrovej 110, 9530 Støvring – telefon 99 88 76 07.
Oplysninger om valget, herunder brevstemmeafgivning,
ansøgning om at afgive brevstemme i eget hjem vil
fremgå af Rebild kommunes hjemmeside www.rebild.dk
Valgbestyrelsen for Rebild Kommune
Leon Sebbelin
Formand

Følg os på Facebook
www.facebook.com/rebildkommune
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