
 

 

  
 

Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Overhalla valgstyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg 
Dato: 14.05.2019 
Tidspunkt: 12:00 

 
De faste medlemmene innkalles (formannskapet og Høyres representant) med dette til møtet. 
Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart 
som mulig på e-post: torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
Per Olav Tyldum 
Ordfører 
 
 
        Torunn Grønnesby 
        Formannskapssekretær
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/2975-30 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Tidligstemme- og 
forhåndsstemmegivning - Stemmesteder og stemmemottakere 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla valgstyre 1/19 14.05.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Tidligstemme- og forhåndsstemmegivning kan skje på Administrasjonsbygget, Servicesenteret i 
1. etasje, alle hverdager fra kl. 08.30 – 15.00. 
 

- Tidligsstemmegivning i perioden 1. juli til 9. august 
- Forhåndsstemmegivning i perioden 12. august til 6. september 

 
Det vil være anledning til å forhåndsstemme en tirsdag og en torsdag i ovennevnte periode frem 
til kl. 20.00. Tidspunkt og sted bestemmes av valgansvarlig. 
Forhåndsstemmegivning skal også finne sted på Overhalla helsesenter. Tidspunkt bestemmes av 
valgansvarlig. 
 
Personer som ikke kan komme seg til et ordinært stemmelokale for forhåndsstemming eller på 
valgdagen, kan få stemme hjemme (ambulerende stemmegivning). Frist settes til 3. september. 
 
Alle tidspunkt og steder for valg vil bli kunngjort. 
 
Som stemmemottakere oppnevnes: 
Julie Brucker 
Guri Kjelbergnes 
May Britt Eid 
Torunn Grønnesby 
 
Valgansvarlig får fullmakt til å oppnevne flere tidligstemme- og forhåndsstemmemottakere ved 
eventuelt behov for det. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap. 3, pkt. vi, og valgloven §§8-1, 8-2 
og 8-3. 
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Saksopplysninger 
Muligheten for å avgi stemme starter mandag 1. juli 2019. Det åpnes da for tidligstemming. 
Tidligstemmingsperioden er frem til ordinær forhåndsstemmeperiode starter. Tidligstemming er 
ment for de som ikke har anledning til å komme i ordinær forhåndsstemmeperiode, eller på 
valgdagen. Når tidligstemmingen starter er det ikke utsendt valgkort, og det er ikke kommet 
ordinære stemmesedler. Velgerne må derfor benytte seg av generell stemmeseddel (seddel der 
alle parti er ramset opp, og man krysser for det partiet man vil stemme på), inntil at de ordinære 
stemmesedler ankommer. 
I 2017 mottok vi 23 tidligstemmer, i 2015 mottok vi 6 tidligstemmer. Det har altså ikke vært 
stor pågang, men vi har en økning.  
 
Ifølge valglovens § 8-1, kan velgere som ønsker det avgi forhåndsstemme fra 10. august i 
valgåret innenriks og fra 1. juli i valgåret utenriks og på Svalbard og Jan Mayen. 
 
Forhåndsstemmeperioden er i år fra 12. august til og med 6. september. På landsbasis har 
økningen i antall forhåndsstemmer vært høy. I 2017 mottok vi 639 forhåndsstemmer, i 2015 
mottok vi 339 forhåndsstemmer. Det er god grunn til å tro at mange også i år vil benytte seg av 
forhåndsstemmegivning.  
 
Vi har hatt lengre åpningstid en tirsdag og en torsdag i forhåndsstemmeperioden, frem til kl. 
19.00. Det kan være aktuelt å ha en av dagene på Spar Skage. Det kan også være aktuelt at 
tidspunktet utvides til kl. 20.00. Valgansvarlig får fullmakt til å inngå eventuell avtale om dette. 
 
Valglovens § 8-3 regulerer på hvilke steder det kan mottas forhåndsstemmer. 
 
Stemmegivningen skal foregå i et egnet lokale, og stemmegivningen skal ellers foregå på helse- 
og sosialinstitusjoner og der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 
Praksis har vært at valgansvarlig har avtalt med leder på sykeheimen når det gjelder 
forhåndsstemmingen der. Da unngår vi at forhåndsstemmegivningen «kolliderer» med andre 
aktiviteter.  
 
Dessuten kan velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som 
på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på fastsatte stemmesteder, etter søknad 
til valgstyret få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for 
når søknaden må være kommet inn til kommunen og fristen må fastsettes til et tidspunkt 
innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres. 
 
Ifølge valglovens § 8-2 er det stemmemottakere som er oppnevnt av valgstyret som kan motta 
forhåndsstemmer. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/2975-33 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Utlegging av manntall mm. 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla valgstyre 2/19 14.05.2019 

Rådmannens innstilling 
Valgstyret vedtar at manntallet legges ut på følgende steder: 
 

 Spar Skage for Skage krets 
 Administrasjonsbygget v/Servicesenteret for Ranem/Skogmo krets og for Øysletta krets 

 
I tillegg legges manntallet for hele kommunen (hovedmanntall) ut på Servicesenteret, 1. etg. på 
Administrasjonsbygget. 
 
Manntallet legges ut så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30.6.19 til og med 
valgdagen 9. september.  
 
Frist for forslagsstillere å fremsette krav om å få manntallseksemplar settes til fredag 31. mai. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap.3, pkt. vi, og valgloven § 2-6  
 

  

5



Saksopplysninger 
I valgloven § 2-6 står det: 
 
“Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet 
skal ligge ute til og med valgdagen (1). Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og 
opplyser også om adgangen og fremgangsmåten for å kreve feil rettet (2).” 
 
Utleggingsmanntallet er det manntallet som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor velgere har 
mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i 
manntallet. Utleggingsmanntallet er en rapport som vi tar ut i valgadministrasjonssystemet 
«EVA». Det er ikke lov til å publisere utleggingsmanntallet elektronisk. 
 
Det endelige manntallet, som skal brukes til valggjennomføringen (basert på data pr. 30. juni), 
blir tilgjengelig ca. 11. juli. Dette vil bli oppdatert fram til og med valgdagen. 

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for 
valgkretsen. Dette må bestilles av valgstyret i kommunen innen den fristen valgstyret setter. 
Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner. 

Forslagsstillerne kan få tilgang til tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over 
bestemte grupper av velgere (typisk førstegangsvelgere) dersom de selv bærer de ekstra 
kostnadene knyttet til dette. Å lage oppgaver over bestemte grupper av velgere kan utføres av 
kommunen ved hjelp av rapporten «Partiservice» i systemet EVA. 

Materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å 
overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Med 
utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har annen tilknytning til partiet/gruppen. 
Dette er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer – for eksempel en datasentral – få 
tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens 
politiske formål.  

Uttrekk av manntallet skal ikke benyttes til kommersielle formål.  

Manntallsopplysninger eller opplysninger som er basert på manntallet kan ikke selges eller lånes 
ut.  

Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.  

Opplysningene skal kun gis ut i papirform.  

Utlevert materiale, med unntak av klebeetiketter, skal leveres tilbake til valgstyret innen den 
frist valgstyret setter. 

Kommunene må ha en person som er ansvarlig for utlevering av opplysningene og som sørger 
for at forslagsstillerne blir gjort kjent med retningslinjer for bruk av opplysningene. 

Rapporten «Partiservice» blir tilgjengelig i EVA i midten av juli, samtidig med 
utleggingsmanntallet. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/2975-32 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Valg av stemmesteder og tidspunkt for 
stemmegivningen 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla valgstyre 3/19 14.05.2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Valgting holdes på følgende steder mandag 9. september 2019: 

 
 Gimle forsamlingshus for Ranem/Skogmo krets 
 Øysletta grendehus for Øysletta krets 
 Solvoll forsamlingshus for Skage krets 

 
Valglokalene er åpne i tidsrommet kl. 13.00 – 20.00. 

 
     2. Valgstyret vedtar at kunngjøringer knyttet til valget skal gjøres ved annonsering i 

Namdalsavisa, på kommunens hjemmeside og facebookside. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  
Delegasjonsreglementet kap.3, pkt. vi og Valgloven § 9-3  
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Saksopplysninger 
Valgdagen for Kommune- og fylkestingsvalget er fastsatt til 9. september. 
 
Det er valgstyret som bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 
stemmegivning. 
 
I Overhalla kommune har vi ved de siste valg avholdt valgting på Gimle, Øysletta grendehus og 
Solvoll forsamlingshus fra kl. 13.00 – 20.00. 
 
Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger som tilsier at vi trenger å endre denne praksis. 
 
 
Nytt ved valget 2019: 
 
Valget skal gjennomføres med elektronisk avkryssing i manntallet.  Dette er en rutineendring for 
vår kommune. Vi vil benytte PC-er i valglokalene og vi må sikre at det er stabilt nettilgang i alle 
våre valglokaler. Med denne løsningen vil vi ikke lenger motta «fremmede stemmer. Dette 
skyldes at et elektronisk manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan 
da i praksis gå til hvilket som helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli 
krysset i manntallet. Dermed trenger vi ikke lenger å behandle fremmede stemmer etter at 
valglokalet er stengt. Vi må derimot forholde oss til en ny stemmetype, kalt beredskapsstemmer.  
 
Kretsvise resultater 
 
Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor 
som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være 
mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den 
kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise 
resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes enn fra tidligere år. Resultater og 
oppmøteprosent bli ikke feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i den aktuelle 
kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent totalt for hele 
kommunen. 
 
Beredskap 
 
Hvis vi opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få koblet til en 
back-up-løsning, må vi benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell beredskapssituasjon, må 
stemmegivninger avlegges i konvolutt. 
 
IT-sjef og valgansvarlige vil sørge for beredskap og opplæring i forhold til denne 
rutineendringen. 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/2975-31 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Valg av stemmestyrer 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla valgstyre 4/19 14.05.2019 

 

Rådmannens innstilling 
Valgstyret oppnevner følgende stemmestyrer, med leder, nestleder, medlemmer og 1 
varamedlem på våre stemmesteder: 
 
1. Solvoll forsamlingshus 
 
Leder:   Karen H. Hasselvold 
Nestleder:  Arthur Skage 
3 medlemmer:  Dagfinn Johansen, Sverre Homstad, Kari Mørkved Hustad 
1 varamedlem: Julie Brucker 
 
2. Gimle forsamlingshus: 
 
Leder:   May-Britt Eid 
Nestleder:  Ove Lidbom 
3 medlemmer:  Bente Eidesmo, Guttorm Løe, Annbjørg Eidheim 
1 varamedlem: Torunn Grønnesby 
 
3. Øysletta grendehus: 
 
Leder:   Grete Mo 
Nestleder:  Guri Kjelbergnes 
2 medlemmer:  Asle Lydersen 
1 varamedlem: Terje Indgjerd 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap.3, pkt. vi og valgloven § 4-2 
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Saksopplysninger 
Valgstyret skal velge medlemmer, varamedlemmer og reserver til stemmestyrene og blant disse, 
leder og nestleder. 
 
Alle foreslåtte stemmestyremedlemmer kan velges i hht. valgloven (§9-3 (4)) og er forespurt på 
forhånd. 
 
 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap. 3, pkt. vi og valgloven §§ 4-2 og 9-
3(4) 
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Overhalla kommune 
-   - Positiv, frisk og framsynt  

Sentraladministrasjonen 

Saksmappe: 2018/2975-34 
Saksbehandler: 
 Torunn Grønnesby 

 
 

Saksframlegg 
 
 

 
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Godkjenning av valglister 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Overhalla valgstyre 5/19 14.05.2019 

Rådmannens innstilling 
 

1. Valgstyret godkjenner vedlagte listeforslag til kommunestyrevalget i Overhalla 2019: 
 

 SV – Sosialistisk Venstreparti 
 Fremskrittspartiet 
 Senterpartiet 
 Arbeiderpartiet 
 Høyre 

 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap.3, pkt. vi, og valgloven § 6-6 (2) 
 

Vedlegg: Listeforslag.  
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Saksopplysninger 
Valgstyret har frist til 1. juni til å godkjenne valglistene, jf. valgloven § 6-6 (2).  
 
Ved fristens utløp 1.4.19 kl. 12:00, var det kommet inn listeforslag fra 5 partier med til sammen 
72 kandidater: 
 

 SV – Sosialistisk Venstreparti 
 Fremskrittspartiet 
 Senterpartiet 
 Arbeiderpartiet 
 Høyre 

 
Alle kandidatene er bosatt i Overhalla. 
 
Alle listekandidatene har fått brev om at de står på valgliste, med frist for søknad om fritak 
26.04.19. Det har ikke kommet inn søknader om fritak. 
 
Frist for å tilbakekalle listeforslag var 23.4.19 kl. 12:00. Det har ikke kommet anmodninger om 
tilbakekalling av listeforslag. 
 

Vurdering 
Alle listeforslag er gjennomgått av valgansvarlig, og mindre feil er rettet. De vedlagte listene er 
kontrollert etter lov og forskrift, og bør dermed godkjennes. 
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