
Behandling i Overhalla kommunestyre - 29.03.2016

Behandlet.

Jo Morten Aunet (H) fremsatte endringsforslag til pkt. 3 slik: 

Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2).

Det ble foretatt punktvis avstemming:

Det ble først stemt over pkt. 1 og 2 som ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over formannskapets forslag til pkt. 3 opp mot Jo Morten Aunet (H) 
sitt endringsforslag. Formannskapets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer, som stemte for Jo 
Morten Aunet (H) sitt forslag til vedtak.

Til sist ble det stemt samlet over pkt. 4 til pkt. 15 som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 29.03.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om 
kommunesammenslåing, gjennomføres det i Overhalla kommune en rådgivende 
folkeavstemning. Hensikten med folkeavstemningen er at innbyggernes oppfatning om 
eksisterende alternativer blir hørt før kommunestyrets endelige beslutning i juni.

1. Den rådgivende folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai.
2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen.
3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-

2), dog med den endring at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 15. mars 2016 dvs. at de som er 

manntallsført i Overhalla pr 15. mars 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemningen.
5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemningen.
6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs. 

servicesenteret i administrasjonsbygget og på Spar Skage), så snart det er tilgjengelig.
7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen av stemmesedler.
8. Ordinær forhåndsstemming på servicesenteret i perioden 2. mai til og med 20. mai. 

Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i 
tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.

9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og 
stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinær 
forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen.

10. Brevstemmer mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende 
legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte 
stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene

11. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon 
og hjemmestemming. Stemmegivning på valgdagen foregår på de samme stedene som 
ved kommunestyrevalget 2015, dvs. ved Gimle, Øysletta grendehus og Solvoll. 
Valgstyret fastsetter tid for stemmegivningen.

12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og 
protokollering legges til grunn så langt det er relevant.



13. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta evt. 
avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av 
valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.

14. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemming regnskapsføres som 
politisk virksomhet og antas finansiert i form av innvilgede skjønnsmidler til formålet.

15. Det gjennomføres et folkemøte med informasjon om valgalternativene i løpet av april.


